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

Upprop. 29 lagtingsledamöter är närvarande.  

Lagtingsledamoten Jörgen Pettersson anhåller om befrielse från deltagande i plenum 
på grund av deltagande i Ö-spelsmöte på Menorca. Beviljas. 

Föredras 

1 Talmansval 
Val av talman (V 1/2014-2015) 
Valet av talman och två vicetalmän förrättas enligt arbetsordningens 89 §, som föreskri-
ver bland annat följande: Val av en enda person sker på så sätt att varje ledamot anteck-
nar sin kandidat på en blank valsedel. Den som har fått mer än hälften av de avgivna 
rösterna förklaras vald. Uppnås inte en sådan röstövervikt förrättas ett nytt val mellan 
de två som vid den andra omröstningen har nått det högsta röstetalet. Vid denna om-
röstning förklaras den som har fått de flesta rösterna vald och om det uppkommer lika 
röstetal avgör lotten.  

Först förrättas valet av lagtingets talman. Valsedlar finns utdelade till alla lagtingsleda-
möter. Jag uppmanar ledamöterna att tydligt anteckna namnet på sin kandidat på val-
sedeln, både förnamn och efternamn.  

Valsedlarna avlämnas efter upprop. Konstateras att valurnan är tom.  

Upprop.  

Jag ber lagtingsledamöterna Annette Holmberg-Jansson och Christian Beijar att bi-
träda vid rösträkningen. 

29 röstsedlar är inlämnade.  

Rösträkningen har visat att 23 röster har avgivits för lagtingsledamoten Britt Lundberg, 
1 röst för lagtingsledamoten Viveka Eriksson och 1 röst för lagtingsledamoten Runar 
Karlsson, ytterligare har 4 blanka röstsedlar avgivits.  

Eftersom lagtingsledamoten Britt Lundberg har fått mer än hälften av de avgivna rös-
terna, förklaras hon härmed vald till lagtingets talman för arbetsåret 2014-2015. 
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Val av första vicetalman  
Nu förrättas valet av en första vicetalman. Valet sker på samma sätt och i samma ord-
ning som valet av talman. Jag ber lagtingsledamöterna att skriva sin kandidats namn på 
den utdelade valsedeln. 

Valsedlarna avlämnas efter upprop. Valurnan konstateras vara tom.   

Upprop.  

Jag ber lagtingsledamöterna Katrin Sjögren och Roger Slotte att biträda vid rösträk-
ningen. 

29 röstsedlar är inlämnade.  

Rösträkningen har visat att lagtingsledamoten Viveka Eriksson har fått 28 röster och 
lagtingsledamoten Barbro Sundback har fått 1 röst.  

Eftersom lagtingsledamoten Viveka Eriksson har fått mer än hälften av de avgivna rös-
terna förklaras hon vald till lagtingets förste vicetalman för arbetsåret 2014-2015.  
 
Val av andra vicetalman 
Slutligen förrättas valet av en andra vicetalman på samma sätt som de tidigare förrät-
tade valen. Jag uppmanar lagtingsledamöterna att skriva sin kandidats namn på den 
utdelade valsedeln.  

Valsedlarna avlämnas efter upprop. Valurnan konstateras vara tom.  

Upprop. 

Jag ber lagtingsledamöterna Mika Nordberg och Sara Kemetter att biträda vid rösträk-
ningen. 

29 röstsedlar är inlämnade.  

Rösträkningen har visat att lagtingsledamoten Roger Jansson har fått 27 röster, lag-
tingsledamoten Barbro Sundback har fått 1 röst och ytterligare har 1 blank röstsedel av-
getts.  

Eftersom lagtingsledamoten Roger Jansson har fått mer än hälften av de avgivna rös-
terna förklaras han härmed vald till lagtingets andra vicetalman för arbetsåret 2014-
2015.  

Ålderstalman Barbro Sundback 
Jag uppmanar nu talmannen och de båda vicetalmännen att inför lagtinget avge den 
högtidliga försäkran enligt 10 § i arbetsordningen. 

Talman Britt Lundberg  
Fru ålderstalman! Jag, Britt Louise Lundberg, försäkrar att jag som talman efter all min 
förmåga ska upprätthålla den rätt som enligt självstyrelselagen och grundlagen tillkom-
mer Åland och dess befolkning. 

Första vicetalman Viveka Eriksson 
Fru ålderstalman, lagtingskollegor! Jag, Viveka Eriksson, försäkrar att jag som talman 
efter all min förmåga ska upprätthålla den rätt som enligt självstyrelselagen och grund-
lagen tillkommer Åland och dess befolkning.  
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Andra vicetalman Roger Jansson  
Värderade ålderstalman! Jag, Roger Jansson, försäkrar att jag som talman efter all min 
förmåga ska upprätthålla den rätt som enligt självstyrelselagen och grundlagen tillkom-
mer Åland och dess befolkning. 

Ålderstalman Barbro Sundback 
Mitt uppdrag som ålderstalman är härmed fullgjort. Jag ber den nyvalda talmannen 
motta talmansklubban och överta ledningen av förhandlingarna. 

Talman Britt Lundberg  
Ett meddelande om valet av talman och vicetalmän kommer att sändas till landshöv-
dingen och landskapsregeringen enligt arbetsordningens 10 §. 

En gudstjänst med anledning av lagtingets öppnande hålls i dag kl. 13.00 i S:t Görans 
kyrka. Lagtingsledamöterna samlas utanför lagtingshuset kl. 12.45 för procession till 
kyrkan. Öppningshögtidligheten äger rum i dag kl. 14.00 i lagtingets plenisal, då lands-
hövdingen förklarar lagtinget öppnat.  

Plenum slutar 
Nästa plenum hålls idag klockan 15.15. Plenum är avslutat. 
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 Ålands lagting 

 
PLENARPROTOKOLL 

   
   M W-A 

 

Lagtingets högtidliga öppnande 3 november 2014 kl. 14.00 

 

Landshövding Peter Lindbäck 

Ärade fru talman, värderade ledamöter av Ålands lagting! Republikens presi-
dent Sauli Niinistö har med hänvisning till 14 § i självstyrelselagen förordnat 
mig att såsom landshövding förrätta öppnandet av Ålands lagting för arbetså-
ret 2014-2015. 

Ett omvälvande lagtingsår är till ända. Ett år som långt har färgats av hän-
delser i vår omvärld som vi knappast har trott att har varit möjliga och som vi 
än mindre har önskat, händelser som har tvingat oss att lyfta blicken och i 
högre grad än tidigare inse att vi är en del av vår omvärld och att vi påverkas 
av händelserna runt omkring oss, oberoende av om vi vill eller inte. 

Det stabila läget i vår del av norra Europa känns plötsligt mindre stabilt. 
Händelserna i Ukraina och de efterföljande ömsesidiga sanktionerna har 
även fått såväl direkta som indirekta effekter, bland annat för delar av vårt 
näringsliv. Vi har plötsligt hamnat i en situation där knappast någon vet vad 
som kan hända inom de närmaste dagarna, för att inte tala om de närmaste 
månaderna. Samtidigt har vi det allvarliga Ebola-viruset som börjar breda ut 
sig i vår omvärld och det skräckvälde som den så kallade Islamistiska statens 
beväpnade styrkor ger upphov till i trakterna av Syrien och Turkiet. 

Men förutom att säkerhetsläget på nämnt sätt känns en aning instabilt har 
vi tvingats in i en alltmer bestående ekonomisk nedgång nationellt. För när-
varande genomgår vårt land en ekonomisk kräftgång som tycks vara svår att 
få bukt med. Som sten på bördan valde kreditvärderingsbolaget Standard & 
Poor´s att i medlet av oktober sänka Finlands kreditvärdighet, om än margi-
nellt, vilket bland annat kan påverka räntenivån beträffande utlandsskul-
derna. Självklart kan man hitta orsakerna till den försämrade ekonomin i den 
finländska, relativt snäva näringsstrukturen, med de traditionella och delvis 
”cementerade” basindustrierna, främst inom träförädlingen, men också No-
kias utfasning som ekonomisk motor har haft stor betydelse. Om man gör en 
jämförelse med Sverige, där den ekonomiska återhämtningen har varit betyd-
ligt bättre, kan man inte förklara skillnaden endast i näringstekniska termer.  

Problemet ligger till stora delar i vår brist på hopp, tro och tillit. Den låg-
konjunktur som tog sin början kring 2008 har den här gången inte bara stan-
nat på en nivå av siffror och kalkyler, utan den har också slagit rot som en 
slags lågkonjunktur i det individuella synsättet och tron på den framtida, eko-
nomiska utvecklingen. 

Vid det kommande årsskiftet kommer den finländska statsskulden att vara 
cirka 97 miljarder euro, motsvarande 47 % av landets BNP, och drygt 101 mil-
jarder vid årsskiftet 2015-2016. Landets ekonomiska tillväxt nästa år beräk-
nas, beroende på vem som räknar, att landa i intervallet +/- 1 %. För närva-
rande är den ekonomisk-politiska strategin att säkra ett hållbart underskott 
och därmed är risken stor att vi tvingas vänta åtminstone ytterligare några år 
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innan målsättningen kan övergå till att frigöra vårt land från den växande ut-
landsskulden.  

Mot den bakgrunden kan det verka märkligt att avräkningsbeloppet, den 
så kallade klumpsumman, som utgår med 0,45 % av statens inkomster, nya 
lån undantagna, har ökat under de senaste tre åren, från att ha varit cirka 
208 miljoner euro år 2013 till att bli beräknade 221,5 miljoner euro år 2015. 
Men det kan nog vara klokt att inte låta sig luras av kurvans riktning uppåt. 
Statsmaktens aviserade, och delvis exceptionella sparbeting för att kraftigt 
minska den offentliga sektorns utgifter, har förstås flera förklaringar, varav 
en är den uppenbara risken att statens skatte- och därmed jämförbara in-
komster riskerar att försämras ytterligare. Och i takt med att det sker, vilket 
är sannolikt, kommer också den så kallade klumpsumman att sjunka be-
loppsmässigt.  

Den så kallade flitpengen, som utgår då Åland betalat mer än 0,5 % av hela 
landets direkta skatter, och som utgår till den överstigande delen, har haft en 
sjunkande trend de senaste åren. Den senast utbetalda flitpengen uppgick till 
5,3 miljoner euro, jämfört med 9,8 miljoner året innan. Bra så, men året där-
förinnan var den uppe i hela 17,4 miljoner euro. 

Det är inte min sak att bedöma självstyrelsens sätt att hantera de nämnda 
ekonomiska realiteterna. Däremot tvingas jag fokusera och fundera kring de 
nationella konsekvenserna av de troliga nedskärningarna inom bland annat 
gräns- och sjöbevakningen, och inse att även rättsväsendet lever under en la-
tent risk för olika inbesparingar. 

Värderade fru talman, bästa lagtingsledamöter! Ålands förvaltningsdom-
stol firade sitt 20-års jubileum den 2 oktober dels i form av ett jubileumsse-
minarium men också genom att stå värdskap för de årliga så kallade överdo-
mardagarna. 

Under jubileumsseminariet, som lockade ett hundratal åhörare, hölls ett 
flertal såväl intressanta som tänkvärda föredrag.  

Den så kallade Ålandskommitténs viceordförande, lagtingsledamot Gun-
nar Jansson, kunde i sitt anförande klargöra att processen med den nya själv-
styrelselagen, åtminstone tidsmässigt, fortskrider på planerat sätt. Rikt-
ningen och utgången är än så länge, som sig bör, höljd i dunkel, men pro-
jektet tycks drivas i en såväl konstruktiv som positiv anda. Så låt oss hoppas 
att den ”fjärde generationens självstyrelselag” i sinom tid, inför självstyrel-
sens 100-års jubileum, kommer att uppfylla de flestas förväntningar. 

Högsta förvaltningsdomstolens president Pekka Vihervuori berättade i sitt 
anförande bland annat om det omfattande reformbehov av förvaltningspro-
cessen som står inför dörren. I justitieministeriets reformprogram sägs bland 
annat att högsta förvaltningsdomstolens verksamhet bör utvecklas så att sy-
stemet med besvärstillstånd blir huvudregel och att det endast skall finnas 
nödvändiga undantag. 

För det fall att reformprocessen fortskrider enligt utstakade riktlinjer, och 
för att uppfylla grundkravet om den enskildes rättsskydd och huvudmålsätt-
ningen om rätten att få ett ärende prövat i minst två rättsinstanser, kommer 
blickarna osökt att också riktas mot den nuvarande besvärsordningen i gäl-
lande självstyrelselag, enligt vilken besvär över landskapsregeringens beslut 
som regel skall anföras direkt inför högsta förvaltningsdomstolen, och således 
inte inför Ålands förvaltningsdomstol som första besvärsinstans, vilket refor-
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men i utgångspunkt eftersträvar. Till denna del finns det säkert fog för själv-
styrelseorganen att med framförhållning fundera kring sitt förhållningssätt 
till den förändring inom förvaltningsprocessen som med all säkerhet kommer 
att genomförs i den skisserade riktningen. 

Värderade fru talman, värderade lagtingsledamöter! Ett öppningsanfö-
rande skall självklart också lyfta fram positiva element, framförallt de som 
hänför sig till styrkan och de positiva strävandena inom det åländska sam-
hället. 

Självstyrelseorganen och de politiska partierna på Åland har i såväl ord 
som konkret handling visat prov på en beaktansvärd tolerans och välvilja 
gentemot de flyktingar och de invandrare som sökt sig till Åland. Självstyrel-
seorganen ger hög prioritet åt en fungerande integrationspolitik och jag för 
egen del känner en stark tillit till att den valda vägen står sig även för det fall 
att också det åländska samhället skulle komma att drabbas av högre arbets-
löshet och en försämrad ekonomi, jämfört med idag. 

Efter tre år som aktiv funktionär inom Åland United kan jag inte heller låta 
bli att framföra föreningens uppskattning över det faktum att självstyrelseor-
ganen inte endast klär jämställdheten i ord utan också i konkret handling. 
Bevisen är många och självstyrelsens jämställdhetssträvanden återfinns 
också inom många andra områden i vårt samhälle. 

Värderade fru talman, värderade lagtingsledamöter! Republikens presi-
dent Sauli Niinistö har särskilt bett mig att till det avgående presidiet över-
bringa sina bästa hälsningar och tacka för en angenäm samverkan under det 
gångna året, samt att till det talmanspresidium, som under det kommande 
året leder lagtingets arbete, framföra de bästa lyckönskningar i arbetet till 
fromma för befolkningen på Åland. 

På Republikens presidents vägnar förklarar jag härmed lagtingets arbetsår 
2014-2015 öppnat. 

Talman Britt Lundberg 

Värderade herr landshövding! Det är oroligt i vår omvärld, krig härjar i vår 
närhet, ryska militärflygplan kretsar runt grannländers gränser med kort sä-
kerhetsavstånd och visar upp sin militära upprustning. Moder jord säger 
ifrån och visar genom skogsbränder och översvämningar att klimathotet 
måste tas på allvar.  

Ebolasmittan som först var något fjärran långt borta i Afrika börjar upp-
träda närmare och kräver beredskap även hos oss. Precis som ni säger, herr 
landshövding, så påverkas Åland också i högsta grad av vad som händer in-
ternationellt i vår omvärld. Rysslands importstopp är ett exempel på hur även 
vi berörs.  

Ålands demilitarisering och neutralisering får inte kränkas. Från åländsk 
sida har vår uppfattning alltid varit att de avtal som rör Ålands demilitarise-
ring och neutralisering samt den sedvanerättsliga statusen fortsättningsvis 
gäller oavsett förändringarna i omvärlden. Den uppfattningen är fortsätt-
ningsvis högaktuell med anledning av de förändringar som den geopolitiska 
situationen i Europa för närvarande genomgår och de civila kriser som vi kan 
ha framför oss. Demilitariseringen och neutraliseringen ska upprätthållas och 
dess giltighet ska kontinuerligt hävdas oavsett om det sker förändringar på 
det säkerhetspolitiska planet, nationellt eller internationellt. 
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Herr landshövding! Både Finland och Åland står inför stora utmaningar 
för att hålla ekonomin i balans och för att befolkningen i största möjliga mån 
ska vara sysselsatt och på så sätt utveckla samhället på ett sunt sätt. 

Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Från åländsk sida är vi be-
redda att finna vägar där Åland också kunde bidra till Finland. Där vi kunde 
finna samarbeten som båda kan dra nytta av. Ett exempel kunde vara att an-
vända Åland som försöksområde inom energipolitiken. Åland är avgränsat 
och litet och kunde därför vara optimalt för försök och studier. Vi vill också 
gärna diskutera och ge förslag på hur Finland också kunde dra nytta av 
Åland. Att hjälpas åt är särskilt viktigt när det är krassa ekonomiska tider. 

Det svenska språket är självstyrelsens grundpelare. För att behålla svenska 
språket är självstyrelsen ett viktigt verktyg. Vi har ett intressant och intensivt 
arbete framför oss med att skapa ett nytt självstyrelsesystem. Ambitionerna 
för vår del är att ge det åländska samhället förutsättningar att utvecklas på ett 
bra och flexibelt sätt. Ett smidigare självstyrelsesystem skulle innebära att vi 
på Åland i högre grad kunde anpassa och använda vår självstyrelse för vårt 
samhälles utveckling och efter ålänningarnas behov. Ett system där vi kunde 
se och använda de politiska möjligheter som finns för att utveckla samhället, 
skapa arbete och söka stöd i juridiken för att förverkliga det. Vi behöver hjäl-
pas åt för att våra samhällen ska utvecklas så väl som möjligt. Ett välfunge-
rande Åland gynnar även Finland.  

Jag vill framföra vårt tack till presidenten för hans engagemang i denna 
fråga och också betona vikten av att inga partier låser sig utan arbetar med ett 
öppet sinnelag så att dialogen kan fortsätta att vara levande och konstruktiv 
fram till dess att besluten slutligen skall fattas.  

Herr landshövding! Ålänningarna har i senaste EU-val gjort sitt yttersta för 
att genom samarbete och aktivt valdeltagande få representation i Europapar-
lamentet. Bedömningen är att det nu är tydligt bevisat att det är omöjligt för 
Åland att vara representerat utan att Åland blir en egen valkrets. Lagar som 
stiftas i Europaparlamentet ska genomföras även i den åländska lagstift-
ningen, men Åland har ingen representant i beslutsprocessen som kan på-
verka att lagstiftningen även kommer att fungera i vårt samhälle. Vi vill med 
emfas uttrycka det missförhållande och det demokratiunderskott som fortsatt 
råder.  Lagtinget anser att statsrådet bör sätta igång de lagstiftningsåtgärder 
som krävs för att Åland i valet till Europaparlamentet i nästa val kan utgöra 
en egen valkrets. De åländska kraven är i högsta grad motiverade och berätti-
gade utgående från Ålands särställning och folkrättsliga status. Både Sydtyro-
len och den tyska minoriteten i Belgien och portugisiska Azorerna kan här 
utgöra exempel på områden som garanteras en av sina länders parlaments-
platser. 

Herr landshövding! Slutligen vill jag uttrycka vår uppskattning för det en-
gagemang och den tjänstvillighet ni visar när det finns behov av att diskutera 
och ventilera frågor ur olika synvinklar och där ni bidrar med era erfaren-
heter och kontakter. Jag vill också lyfta fram den gästfrihet ni bjuder och den 
tillgång ni utgör när ni ställer upp för våra gäster som besöker landskapet. 
Jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete. 

Från självstyrelsens sida vill vi också ta tillfället i akt att framföra vår häls-
ning till Republikens president och tacka för ett gott samarbete och för de in-
tressanta diskussioner som fördes mellan presidenten och den åländska dele-
gationen som deltog vid mötet i Gullranda i augusti i år. Vi vill betona värdet 
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av att presidenten meddelat att det finns beredskap att rätta till misstaget 
med att tortyrkonventionen aldrig blivit sänd till Ålands lagting för godkän-
nande. Lagtinget kommer i efterhand att få tillfälle att godkänna tortyrkon-
ventionen vilket är angeläget så att den till sin helhet även blir gällande på 
Åland.   

Vi ser fram emot att de traditionella sommarmötena på Åland fortsätter 
och hoppas även att presidenten nästa år har möjlighet att personligen när-
vara och öppna vårt lagting. 

Jag ber Er även framföra lagtingets hälsning till riksdagen samt statsrådet 
och dess medlemmar och även till er personal vid statens ämbetsverk som 
även de ger god service till ålänningarna.  

Högt värderade lagtingskollegor! ”Åland vårt Åland vår hembygd det är” 
sjunger vi i Ålänningens sång. Hembygd – en plats där vi har vårt hem. Vad 
är då ett hem? Vad betyder det för dig? Vad betyder det för människorna som 
vi representerar? I förordet till boken ”Välkommen hem” skriver Gunnel 
Ekelund: Vad är ett hem för den som har flyttat? Är det nödvändigt att ha 
bara ett hem eller kan man ha flera? När blir man hemlös och när blir man 
rotlös? Eller som Jonas Gardell har sagt: ”Invandrare och invandrare men 
hur länge ska man hålla på att vandra innan man kommer in?” 

I USA, Kanada och Australien, länder som har lång invandringshistoria, så 
kallas man inte invandrare efter att man fått sitt medborgarskap. Varför gör 
vi det i Europa? Låt mig citera Kaveh Bahar som flyttat till Åland från Iran. 
Klokt konstaterar han att: ”Alla kan ju känna sig isolerade eller främmande 
ibland, men man blir väl inte en invandrare ändå.” Visst är det ju så. Oavsett 
var vi är födda eller hur länge vi har levt på en plats så kan vi känna oss vilsna 
i livet, utanför eller främmande i olika situationer – men det har inget att 
göra med var vi är födda.  

Ålänningen Stephen Gitau, som bor på Åland, men som härstammar från 
Kenya, formulerar sig så här: ”Du kan känna dig hemlös i ditt födelseland på 
samma sätt som du kan skapa dig ett nytt hem var som helst i världen”. Ma-
rina Jeremic som är född i Serbien men som har bott länge på Åland ut-
trycker sig så här: ”Det är svårt att beskriva känslan, men det handlar om 
samma trygghet som jag saknade under de tretton jättesvåra åren i Serbien” 
när hon funderar på varför hon trivs så bra på Åland.  

Jag tror att man kan ha flera hem och jag är helt säker på att många unga 
idag som har växt upp med separerade föräldrar håller med. Idag kan ha sitt 
hem både hos sin biologiska mamma och hos sin biologiska pappa, hem på 
olika platser. Hemmen är inte lika. Men båda kan vara hemma. Varför kan 
man inte då känna sig hemma både på Åland och i Iran på samma gång? 
Måste man bestämma sig för att ha bara ett hem? Jag tror att vi i framtiden, 
ju mindre världen känns och ju mer internationaliserade vi blir, kommer att 
känna att vi kan bo på flera platser. 

Bästa kolleger! Vi har ett uppdrag att genom lagstiftning och kloka beslut 
skapa ett samhälle där alla kan känna sig hemma oavsett om man är född här 
eller någon annanstans i världen, oavsett om man är kvinna eller man, oav-
sett vilken religion man erkänner sig till eller vilken ålder man har, om man 
har något funktionshinder eller drabbats av någon sjukdom. Vi ska måna om 
alla så att vi tillsammans kan bidra till vårt samhälles utveckling, var och en 
efter sina förutsättningar. Det är också viktigt att vi är lyhörda och lyssnar 
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och tar lärdom av de synpunkter som finns ute i vårt samhälle, både från dem 
som är rädda för en ökad inflyttning och från dem som flyttar in till Åland. 

Ålands befolkning består av ganska exakt lika många män som kvinnor, 
ändå är kvinnorna underrepresenterade i Ålands lagting. Vårt gemensamma 
mål ska vara att öka andelen kvinnor efter nästa val. Vi har krävande beslut 
att ta ställning till och vi behöver ha bred kompetens och hela resursen av 
både kvinnor och män för att besluten ska bli så bra som möjligt. Ett jämställt 
samhälle är effektivare, mer lönsamt, mer konkurrenskraftigt, trivsammare 
och mer demokratiskt.   

Att vara medlem i Ålands lagting är att inneha det viktigaste politiska upp-
draget på Åland. Under mina år som talman har jag ofta haft orsak att vara 
stolt över vårt lagting och er lagtingsledamöter.    

Bästa lagtingskolleger! Att vara politiker är ett fritt, intressant och omväx-
lande arbete. Men det är också krävande. Det finns få beslut som alla jublar 
över. Det som är bra för någon kan vara en försämring för en annan. En poli-
tiker förväntas vara rättvis, ha svar på frågor och ska kunna stå för sina åsik-
ter. I lagtinget arbetar vi med hela Ålands bästa för ögonen och det behövs 
både mod och tid att förklara besluten. Det här är särskilt viktigt att minnas 
nu när vi går in i ett valår.  

Kära lagtingsledamöter! Jag önskar er energi, tålamod, en god samarbets-
förmåga och framförallt arbetsglädje – allt som behövs för framgång i ert ar-
bete för landskapets bästa.   

Jag vill även tillönska alla er som företräder Åland i kommittén för själv-
styrelsens utveckling fortsatt lycka och framgång i ert viktiga arbete. 

Ärade fru lantråd, värderade ministrar! Ska Åland krympa eller växa? Vad 
har Åland för komparativa för- och nackdelar?  Är det lätt att skapa jobb på 
Åland och vad kan vi göra för att skapa flera jobb? Är det lätt för människor 
att få kontakt med myndigheter och är servicen effektiv? Har vi smidiga re-
gelverk? Hur ser samarbetet ut med näringslivet, gynnar det företagarandan? 
Hur ser arbetsmoralen ut? Hur fungerar infrastrukturen? Är det enkelt att 
exportera och importera? Vilken utvecklingskraft har vi?  Hur ser energipri-
serna ut? Hur fungerar renhållningen? Är det ordning och reda, rent och 
prydligt omkring oss? Klarar vi av brottsligheten och gängbildningar? Klarar 
skolan av att hantera och bemöta mobbing? Finns det sparade pengar så att 
vi klarar kommande investeringar? Har vi tillräcklig säkerhet och kan vi be-
möta och eliminera den sociala oro som finns bland en del unga? Är vår mil-
jöpolitik tillväxtvänlig? Belönar vårt samhälle skötsamhet? Finns det utanför-
skap i vårt samhälle? 

En lång lista med frågor som tar upp det mest basala i ett fungerande sam-
hälle. Frågor som enligt forskningen är de som utgör skillnaden om ett sam-
hälle växer eller om det går tillbaka. Inte särskilt spännande frågor om man 
är mera lockad av innovationer och upplevelser, utan det här är frågor som 
kräver mycket jobb och hårt jobb och som också kräver tålamod och engage-
mang för att få sin lösning. Det här är samhällsfrågor som kräver en baspoli-
tik med fokus på kärnuppgifter. Det är viktigt för ett samhälle som ska växa 
och attrahera. 

Det ställs stora krav på er. Dagligen ska ni vara redo att fatta många beslut 
och ni förväntas att ha åsikter, lösningar och kunskap om vitt skilda sakområ-
den. 
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 Om ni tillåter skulle jag vilja ge er några råd gällande att fatta beslut: Ef-
tersom vi nu går in i ett valår kan tidpunkten för att fatta vissa beslut vara av 
avgörande betydelse. En del beslut kan vinna på att vänta till senare eftersom 
ivern att uppnå vallöften både kan fördyra och medföra kompromisser så att 
beslutet tenderar att bli tandlöst. Andra beslut måste fattas nu även om de 
kan kännas obekväma men är av avgörande betydelse för Åland som helhet. 
Det här kräver mod och det kräver ansvar. 

 Vi har ett gemensamt mål om ett hållbart Åland år 2051. Låt vart och ett 
av era beslut föra Åland mot det målet. Ett hållbart samhälle är inte isolerat 
bara ett miljövänligt samhälle, det är även ett samhälle med sysselsättning 
och god ekonomi och med människor som mår bra såväl hälsomässigt som 
socialt. Det är en utmaning och en svår balansgång, men nödvändigt att fatta 
miljömässigt kloka beslut som samtidigt är tillväxtvänliga. Fråga er själva ifall 
besluten ni fattar kommer att föra Åland närmare eller längre bort från de 
stora målen. Hur påverkar dagens beslut morgondagen?  

Det finns inga perfekta beslut. Beslut är en blandning av vad vi för stunden 
vill och vad vi för tillfället vet, vad vi tror och vad vi kan göra. Det finns inget 
som garanterar att någonting av detta kommer att förbli oförändrat eller vara 
rätt i framtiden, kanske inte ens imorgon. Ny information kan kräva nya be-
slut.  

Jag lyckönskar er därför, inför allt utvecklingsarbete som bedrivs både in-
ternt på Åland och i samarbete med riksmyndigheterna, med Sverige, med 
Norden och med EU, och önskar er samarbetsglädje, arbetslust och fram-
gång. 

Jag vill genom er fru lantråd skicka en hälsning från lagtinget till alla som 
arbetar i förvaltningen och runtom på Åland på landskapets alla olika arbets-
platser. Arbetet med tillsyn och utveckling, att bereda förslag till lagstiftning, 
att upprätthålla god service till allmänheten kan inte nog uppskattas. Det 
finns en fantastisk samlad kompetens och kunskap inom förvaltningen. En 
skatt att gräva ur och en tillgång som vi ska vara rädda om och förvalta väl. 
Jag tillönskar alla arbetsglädje och framgång i deras arbete. 

Bästa lagtingsdirektör och personal vid Ålands lagtings kansli! Vi har ett 
gott samarbete mellan lagtingsledamöterna och alla er som arbetar vid lag-
tingets kansli. Det är en stor tillgång för oss lagtingsledamöter och för ålän-
ningarna att ha en så kompetent och engagerad personal. Tack vare er kun-
skap och med er vägledning kan vi i lagtinget genomföra vårt arbete på ett 
korrekt och bra sätt och se till att våra gäster trivs och får en professionell och 
intressant bild av Åland. Det parlamentariska arbetet utvecklas och vi står 
inför flera utmaningar där ni kommer att ha en central roll. Jag ser fram emot 
att vi i fortsättningen ska ha ett lika gott samarbete och önskar er arbetsglädje 
och lycka till med era arbetsuppgifter i demokratins och Ålands tjänst. 
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Plenum börjar 
Närvaroregistrering. 29 ledamöter närvarande. 

Meddelande 
Talmanskonferensen meddelar tidtabellen för den närmaste framtiden för lagtingsar-
betet. Tilläggsbudgeten kommer upp till behandling måndagen den 10 november 2014. 
Förhoppningsvis kommer spörsmålet till behandling onsdagen den 12 november 2014. 
Den ordinarie budgetremissen planeras till den 17, 18 och 19 november. Närmare detal-
jer kommer senare. Antecknas. 

Meddelas att kandidatlistor för val av två medlemmar och två ersättare i Nordiska rådet 
ska inlämnas till lagtingets kansli senast i morgon tisdag 04.11.2014 klockan 15.00 och 
att valet förrättas vid plenum 05.11.2014. Antecknas.  

Bordläggning 

1 Landskapsregeringens berättelse 2013 
Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse för 2013 
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 17/2013-2014) 
Landskapsregeringens berättelse (LB 1/2013-2014) 
Landskapsrevisionens berättelse (RB 2/2013-2014) 
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 05.11.2014. Godkänt.  

Bordläggning 

2 Temporär ändring av tidpunkten för landskapets årsredovisning 
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 18/2013-2014) 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 15/2013-2014) 
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 05.11.2014. Godkänt.  

Bordläggning 

3 Förslag till andra tilläggsbudget för år 2014 
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 19/2013-2014) 
Landskapsregeringens budgetförslag (BF 4/2013-2014) 
Budgetmotionerna (BM 56-58/2013-2014) 
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 10.11.2014. Godkänt.  

Andra behandling 

4 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 (RP10/2013-2014) 
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. 
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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 

5 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) 
Samma förfarande gäller vid behandlingen av detta ärende.  

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. 

För kännedom 

6 Godkännande av associeringsavtalet mellan EU och Centralamerika 
Landskapsregeringens yttrande (RP 9/2013-2014-s) 
Republikens presidents framställning (RP 9/2013-2014) 
Ärendet upptas till behandling vid plenum 05.11.2014. 

7 Godkännande av vissa bestämmelser i konventionen mot tortyr 
Landskapsregeringens yttrande (RP 13/2013-2014-s) 
Republikens presidents framställning (RP 13/2013-2014) 
Ärendet upptas till behandling vid plenum 05.11.2014. 

8 Godkännande av Europarådets konvention om bekämpning av våld mot kvinnor 
Republikens presidents framställning (RP 1/2014-2015) 

9 Godkännande av överenskommelsen med Estland om nödsituationer 
Republikens presidents framställning (RP 2/2014-2015) 

10 Godkännande av Europarådets konvention om tillgång till officiella handlingar 
Republikens presidents framställning (RP 3/2014-2015) 

11 Godkännande av konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö 
Republikens presidents framställning (RP 4/2014-2015) 
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 ärendena 8 – 11 till landskapsregeringen för ett yttrande. 
Ärendena upptas därför för remiss vid ett senare plenum. 

12 Budget för landskapet Åland 2015 
Landskapsregeringen budgetförslag (BF 1/2014-2015) 
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 17.11.2014 
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13 Närings- och arbetsmarknadspolitik 
Ltl Anders Erikssons m.fl. spörsmål (S 3/2013-2014) 
Ett meddelande om när landskapsregeringen ger svar på spörsmålet eller om att ett svar 
inte kommer att ges lämnas senare. Svaret ska ges inom tio dagar efter mottagandet. 
Spörsmålet lämnades till landskapsregeringen 31.10.2014. 

14 Avgifter i skärgårdstrafiken 
Ltl Torsten Sundbloms skriftliga fråga (SF 6/2013-2014) 
En fråga ska besvaras inom tio dagar efter det att landskapsregeringen tagit emot frå-
gan. Om frågan tas emot när lagtinget inte är samlat för plenum eller inom färre än tio 
dagar före plenarperioden avslutas ska svaret ges inom tio dagar räknat från den dag 
lagtingets nästa plenarperiod börjar. Om frågan inte kan besvaras ska landskapsrege-
ringen meddela det till lagtinget och samtidigt ange orsaken till att ett svar inte ges.  

15 Lagfäst språkråd 
Ltl Gunnar Janssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 3/2013-2014) 
Ärendet upptas till behandling vid ett senare plenum. 

16 Närståendevårdarnas situation 
Ltl Katrin Sjögrens m.fl. åtgärdsmotion (MOT 4/2013-2014) 
Ärendet upptas till behandling vid ett senare plenum. 

17 Höjning av hemvårdsstöd för barn upp till två år 
Ltl Katrin Sjögrens m.fl. åtgärdsmotion (MOT 5/2013-2014) 
Ärendet upptas till behandling vid ett senare plenum. 

18 Hållbarhetskriterier för stöd, bidrag och investeringar 
Ltl Katrin Sjögrens m.fl. åtgärdsmotion (MOT 6/2013-2014) 
Ärendet upptas till behandling vid ett senare plenum. 

19 En helhetssyn inom diskrimineringsområdet 
Ltl Katrin Sjögrens åtgärdsmotion (MOT 7/2013-2014) 
Ärendet upptas till behandling vid ett senare plenum. 

20 Ett åländskt register för bekämpningsmedel 
Ltl Katrin Sjögrens åtgärdsmotion (MOT 8/2013-2014) 
Ärendet upptas till behandling vid ett senare plenum. 

Plenum slutar 
Nästa plenum hålls 05.11.2014  klockan 13.00. Plenum är avslutat. 
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Plenum börjar 
Närvaroregistrering. 29 ledamöter närvarande. 

Lagtingsledamoten Gun-Mari Lindholm anhåller om befrielse från dagens plenum på 
grund av privata angelägenheter. Lagtingsledamoten Anders Eriksson anhåller om le-
dighet från plenum 11–12.11.2014 på grund av överläggning med nordiska EU-parla-
mentariker i Bryssel. Beviljas.  

Föredras 

1 Val av två ordinarie medlemmar och två ersättare i Nordiska rådet 2014-2015 
(V 2/2014-2015) 
Enligt 2 § i landskapslagen om Ålands representation i Nordiska rådet utser lagtinget 
två av lagtingets ledamöter till medlemmar av Nordiska rådet samt två ledamöter till 
ersättare. Endast en kandidatlista har lämnats in till kansliet inom föreskriven tid och i 
behörig ordning. Listan upptar följande namn: Ordinarie medlemmar: Lagtingsledamo-
ten Christian Beijar och lagtingsledamoten Anders Eriksson. Ersättare: Lagtingsleda-
moten Jörgen Pettersson och lagtingsledamoten Katrin Sjögren. 

Vid val tillåts enligt 86 § i arbetsordningen ingen annan diskussion än om kandidater-
nas valbarhet och valets laglighet i övrigt. Begärs ordet? Ingen begär ordet. 
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Eftersom endast en kandidatlista lämnats in verkställs enligt 68 § i arbetsord-
ningen ingen valförrättning, utan de kandidater som finns upptagna på listan förklaras 
valda, nämligen som ordinarie medlemmar lagtingsledamoten Christian Beijar och lag-
tingsledamoten Anders Eriksson och som ersättare lagtingsledamoten Jörgen Petters-
son och lagtingsledamoten Katrin Sjögren. 

Valet gäller för den mandatperiod som föreskrivs i landskapslagen om Ålands represen-
tation i Nordiska rådet. Antecknas. 

Remiss 

2 Godkännande av associeringsavtalet mellan EU och Centralamerika 
Landskapsregeringens yttrande (RP 9/2013-2014-s)  
Republikens presidents framställning (RP 9/2013-2014) 
Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket ut-
skott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. 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 vissa bestämmelser i konventionen mot tortyr 
Landskapsregeringens yttrande (RP 13/2013-2014-s) 
Republikens presidents framställning (RP 13/2013-2014) 
Talmannens förslag är att även detta ärende remitteras till lag- och kulturutskottet. 

Diskussion.  

Minister Wille Valve 

Fru talman! Jag tänker kort belysa de artiklarna som nämns i landskapsrege-
ringens yttrande; artikel 10 och artikel 16, och huruvida de föranleder sär-
skilda lagstiftningsåtgärder eller informationsinsatser. 

Det korta svaret är att det icke föranleder lagstiftningsåtgärder eller sär-
skilda informationsinsatser idag. Det bygger på att tortyrkonventionen till 
stor del idag redan är implementerad genom strafflagen som också är gäl-
lande på Åland. Till den del den inte är gällande på Åland, omfattar exempel-
vis polisens utredning, och det är tänkbart att i ett framtida scenario där poli-
sen anordnar utbildning t.ex. tillsammans med Ålands högskola såsom även 
har aviserats i vår press, då fodras särskilda informationsinsatser möjligen 
även lagändringarna, men inte såsom läget är idag. Tack för ordet. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Fru talman! Om talman tillåter, i och med att detta i högsta grad tange-
rar dagens internationella konventionsfråga, skulle ministern kunna 
upplysa något om genomgången av samma kategori internationella av-
tal/fördrag som vi vet att har beröring med Ålands självstyrelse men 
aldrig har förts till detta parlament. Kan ministern upplysa om arbetet 
till den delen? 

Minister Wille Valve, replik 

Arbetet pågår och arbetet bedrivs på EU-enheten i och med att man 
strukturerar upp alla de fördrag som implementerades mellan de två 
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senaste självstyrelselagarna. Årtalen torde vara 1952-1993, med tonvikt 
på särskilt betydelsefulla som exempelvis har med mänskliga rättigheter 
att göra.  

I tortyrkonventionen som vi debatter idag är vissa bestämmelser 
kanske lite av en udda fågel i sammanhanget. Här handlar det inte om 
att avtalet verkställdes genom fel författning, via förordning istället för 
lag. Här handlar det om, som ltl Jansson väl känner till, om att det över-
huvudtaget inte fördes till Åland 1989. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Lag- och kulturutskottet har som ambition att i skyndsam ord-
ning behandla konventionen. Det var tydliga besked från ministern be-
träffande polisen och ordningsmakten. Den innefattar också hälso- och 
sjukvården och socialvården där vi har full behörighet. Har man gjort 
någon vidare analys på de områdena när det gäller lagstiftningsbehov? 

Minister Wille Valve, replik 

Där har vi inte gjort någon djupare analys. Vi har konstaterat att tortyr-
konventionen och de artiklarna som finns i den, exklusive artiklarna 10-
16, är sådana att de redan idag praktiskt verkställs i verksamheten. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Harry Jansson 

Tack, fru talman! Jag väljer att begära ordet idag av den anledningen att det 
trots allt är en ny era som det handlar om när det är frågan om Ålands rätt till 
att medverka och ha ett inflytande över de delar av internationella fördragsä-
renden som berör självstyrelsen på ett eller annat sätt. 

Jag förmodar att vi kan utgå ifrån att vi nu har hittat en modell igen för hur 
detta parlament ska involveras i avtal/fördrag som inte tidigare har varit till 
självstyrelsen i någon form. Det är nog att applådera dagens ärende på nytt 
för att alla ska förstå den här historiska dimensionen. 

När vi i självstyrelsepolitiska nämnden började den här diskussionen för 
länge sedan, kanske för ett år sedan, så tog ingen för givet att vi skulle finna 
en egen nisch att placera in Åland på när det gällde Finland och dess internat-
ionella förpliktelser. 

Jag utgår ifrån att lag- och kulturutskottet kommer att handlägga den här 
frågan skyndsamt.  

Jag vill passa på att tacka de ålänningar, med talmanstrion i spetsen, som 
besökte Gullranda tidigare i år. Vi kan konstatera att den diplomati som ni 
lyckades prestera där i sällskap med Presidenten blev viktig för detta ärendets 
lyckliga slut på det viset att självstyrelsen kopplas in. När det gäller applå-
derna så bör de även inkludera den nuvarande rättschefen på utrikesministe-
riet i Helsingfors, att ha modet att flera decennier senare ompröva tidigare 
rättschefers handlande tyder på styrka. Naturligtvis är det en kvinna som är 
nuvarande rättschef i Helsingfors. Kanske inte prestigen är det viktigaste 
utan man ser till hur det är med Ålands rätt att medverka i den här typen av 
fördrag, även när det gäller retroaktiva sådana. 
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Fru talman! När vi konkluderat framstegen under denna mandatperiod, 
som tar slut om drygt ett år, så kommer vi att kunna konstatera att denna 
landvinning, dvs. Åland och internationella fördrag i retroaktivt hänseende, 
är ett av de viktigaste bidragen från detta parlaments sida. Tack. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Jag vill på delegationens, som åkte till Gullranda, vägnar 
tacka för berömmet. Vi hade med republikens president Sauli Niinistö 
en avgörande diskussion som kunde slutföras på detta lyckliga sätt. Jag 
delar uppfattningen att historieskrivning som ltl Jansson här anger är 
väsentlig för självstyrelsen. Även rättschefens insatser på utrikesmi-
nisteriet var en stor dörröppnare. Hon ska ha all kredit för det. Jag vill 
också komplettera listan med värdefulla kvinnor i sammanhanget med 
vår egen lagtingsdirektör som har jobbat väldigt intensivt och effektivt 
med den här frågan. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Till det sistnämnda kan jag bara hålla med Jansson. Lagtingsdirektörens 
insats har även i denna fråga varit av avgörande betydelse. Det är alltid 
tryggt att guidas av lagtingsdirektör Eriksson, men jag har berömt henne 
så mycket från den här talarstolen så jag tänkte avstå idag.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Värderade talman! Mycket av de här ärendena har tidigare präglats av 
en väldigt legalistisk, juridiskt inriktad hantering. Vem har rätt och vem 
har fel? Den här övningen visar på ett mycket större inslag av politisk 
hantering och en utveckling i en gynnsam riktning. Vi kan säga det rent 
ut; målet från allra första början, med ESK-konventionen och över till 
den här konventionen, var ju att uppgradera ordningen för lagtingets 
bifall i de fall där det var nödvändigt, inte som en juridisk process utan 
som en rent politisk process.  

Jag har ingenting att invända mot anförande. Jag konstaterar för 
egen del att republikens presidents hållning i det här sammanhanget, 
trots hans juridiska bakgrund, var strikt politisk. Det ser jag som ett 
mycket gott tecken. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Jag delar till fullo ltl Gunnar Janssons syn på den politiska effekten av 
hela den här ärendehanteringen. Det är med glädje man konstaterar att 
det går att till en början inta en mycket fast hållning, trots denna starka 
utgångspunkt, och ändå ha förmågan att föra den till ett politiskt sam-
manhang och därmed uppnå en framgång för självstyrelsen. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Danne Sundman 

Fru talman! Jag vill börja med att stämma in i den här räckan av tack till 
tjänstemän både här och fjärran för det som det här ärendet symboliserar.  
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Det kan för en utomstående tyckas vara svårt att förstå och krångligt. Allt 
det här började egentligen för år sedan i november när vi tog upp det fakulta-
tiva protokollet till den så kallade ESK-konventionen där lagtinget också be-
slöt att remittera det till självstyrelsepolitiska nämnden för yttrande. Självsty-
relsepolitiska nämnden kom fram till att ESK-konventionen inte var ikraft så 
man kunde inte ta ett sådant här protokoll eftersom moderkonventionen inte 
var satt ikraft på ett korrekt sätt.  

Det löste vi på det viset, som jag har kallat för reparationsverkstad, att vi 
tog den här konventionen och satte den ikraft samtidigt och fogade den till 
ärendet på ett snyggt sätt. Det accepterades också av statsmakten som publi-
cerade det i Finlands fördragsserie. 

I samband med detta kom det här fakultativa protokollet, som hör till den 
här konventionen, som vi redan har godkänt. Då var frågan om vi skulle köra 
den här reparationsverkstan ånyo? Den är ju inte hållbar.  

Efter många turer och höranden i självstyrelsepolitiska nämnden, yttrande 
mellan lag- och kulturutskottet och nämnden och många timmars samman-
träde för ledamöter och tjänstemän så tog man till slut tag i detta politiskt och 
gjorde den här uppvaktningen för att lösa detta som här har nämnts och tack-
ats för, vilket jag stämmer in i.  

Det löste sig så att vi fick ett löfte om att moderkonventionen kommer att 
komma för behandling i lagtinget. Nu har den här, man höll vad man lovade. 
Det är så här det måste gå till för att det ska bli rätt. Konventionen måste 
komma och helst samtidigt som eventuella fakultativa protokoll. Det kunde 
ha seglat förbi ganska mycket prestige i det här, men man har varit prestige-
lös och man har ändrat sig och insett att det har gjorts fel, vilket jag tycker att 
är storartat. Även om det kan tänkas vara detaljer så tyder det på en god re-
lation och att den stora lyssnar på den lilla. Det tycker jag att är bra. 

Kort om själva tortyrkonventionen. Vi har fått bekanta oss med den av 
olika orsaker. Det har visat sig tydligt att den innehåller bestämmelser som är 
innanför självstyrelsens behörighet. 

När man hör ordet tortyr så tänker man på någon som ligger fastspänd och 
så håller man på med det ena och det andra och plågar den här personen för 
att kanske få ut upplysningar. Man kanske drar ut tånaglar. Tortyr i dess be-
märkelse är någonting helt annat egentligen. Det är mycket mera än så, 
mycket vidare begrepp. Det är helt otänkbart att vi skulle spänna fast någon 
här i en hyvelbänk och tvinga ur dem upplysningar. Det förekommer inte på 
Åland. 

Jag ber att få läsa artikel 1; portalparagrafen till den här konventionen: ”I 
denna konvention avses med begreppet tortyr varje handling genom vilken 
allvarlig smärta eller svårt lidande, fysiskt eller psykiskt, medvetet tillfogas 
någon antingen för sådana syften som att erhålla information eller en be-
kännelse av honom eller en tredje person, att straffa honom för en gärning 
som han eller en tredje person har begått eller misstänks ha begått eller att 
hota eller tvinga honom eller en tredje person eller också av något skäl som 
har sin grund i någon form av diskriminering, under förutsättning att 
smärtan eller lidandet åsamkas av eller på anstiftan eller med samtycke el-
ler medgivande av en offentlig tjänsteman eller någon annan person som 
handlar såsom företrädare för det allmänna. Tortyr innefattar inte smärta 
eller lidande som uppkommer enbart genom eller är förknippade med lag-
enliga sanktioner”. 
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Det är inte tortyr om polisen begår någon typ av övervåld i misstag när 
man frihetsberövar folk osv. Det är utpressning och sådana saker som en 
tjänsteman kan göra när man beviljar något tillstånd eller någonting annat. 
Då kan man göra sig skyldig till tortyr. Det kan man inte riktigt tro när man 
hör ordet tortyr. Därför är det jätteviktigt att den här konventionen sätts 
ikraft, följs och att man har bestämmelser som är i samklang med den.  

Vad vi hörde av ministern så har vi i huvudsak det. Om man inte har det så 
är det jätteviktigt att man givetvis skaffar sig det. Man ska ha en rättssäker 
förvaltning. Tortyr i det här sen det handlar sist och slutligen om när rättssä-
kerheten går riktigt på tok. Tack. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, fru talman! Jag uppehåller mig nu vid processen. Jag har inga in-
vändningar mot kollegan Sundmans beskrivning. Jag vill bara återge 
processen till den delen att i ESK-konventionens tilläggsprotokoll där 
uppfann nämnden sitt eget instrument, dvs. införa kompetens-kompe-
tens i lagtingsbehandlingen. Det var en trevlig innovation och den är 
värd att bära i minnet. Jag säger inte att den här uppgraderingen som vi 
nu diskuterar är en följd av innovationen kompetens-kompetens. Jag 
tror nog att processen den här gången var lite enklare med uppgradering 
tack vare det vi gjorde med ESK-konventionell tidigare. Det här är en 
process och den kommer att gå vidare. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Jag håller med ltl Gunnar Jansson. Det ena är en följd av 
det andra. Jag tror att det ena också diplomatiskt är en följd av det 
andra eftersom vi ändå var ganska hovsamma när det gällde ESK-för-
draget. Vi kunde ha ställt till med obekvämligheter, men vi lyssnade på 
motparterna och vi hittade på den här så kallade reparationsverkstaden. 
Det visar också att vi är tydliga med vad vi vill. Man kan inte ta ett fakul-
tativt protokoll till en konvention som inte är satt ikraft på korrekt sätt. 
Nu är det också jätteviktigt att vi får den här ”skolådan”, en bunt med 
potentiella konventioner som kan komma hit när de förtydligas och 
kompletteras med ett fakultativt protokoll och där vi kan få sådana här 
problem. Därför är det viktigt att veta om vilka som finns, vilka som är 
satta ikraft och inte här på Åland, så att vi om möjligt kan reda upp det 
på förhand istället för att hamna ut för det här när det blir punka. 

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

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

Första behandling 

4 Temporär ändring av tidpunkten för landskapets årsredovisning 
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 18/2013-2014) 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 15/2013-2014) 
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betän-
kandet.  

Diskussion.  
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Ltl Jörgen Pettersson 

Talman! Det är lätt att säga i jakten på opinionen att byråkratin inom land-
skapsförvaltningen är för stor, att det finns för många tjänstemän och det ena 
med det andra. Sådant hör till vardagen. 

Sanningen är ibland den motsatta. När det gäller centralförvaltningen kan 
vi inom finans- näringsutskottet på nära håll följa de dagliga ansträngning-
arna inom för självstyrelsen helt centrala områden. Vi har tidigare pekat på 
nödvändigheten av att ha tillräcklig kapacitet för att hantera de allt fler och 
allt mer komplicerade EU-ärendena. Vår lagberedning är spänd till brist-
ningsgränsen och blir ibland den flaskhals en självstyrelse egentligen inte har 
råd med. 

I arbetet med förslaget till en temporär ändring av tidpunkten för land-
skapets årsredovisning är mönstret detsamma. En rätt liten förvaltning har 
att hantera ett komplicerat ekonomiskt system och behöver i stort sett varje 
dag på året för att mäkta med. Personligen är jag välbekant med den privata 
sektorn och alla dess fantastiska tjänstemän och arbetsmyror som inte alltid 
syns men som gör att vardagen fungerar. Inom den centrala förvaltningen av 
vår självstyrelse har vi minst lika skickliga yrkesmänniskor. De är noggranna 
med detaljer men ändå tillräckligt vidsynta för att begripa helheten och det är 
det inte alla som klarar av. 

Just nu är finansavdelningen, alltså den del av vår självstyrelse som ser till 
att verksamheterna i ekonomiskt avseende snurrar, mitt inne i en omfattande 
förändringsprocess. Ett nytt ekonomisystem är under arbete och ett helt nytt 
budgeteringssystem är klart. Det sistnämnda blir snart högaktuellt i denna 
sal då budgeten för år 2015 ska debatteras. Vi får alla vänja oss vid en ny slags 
vardag. I vart fall med de finanspolitiska glasögonen på näsan. 

Nästa år träder även den nya finansförvaltningslagen i kraft vilket bland 
mycket annat innebär att landskapets bokslut och landskapsregeringens be-
rättelse ska föras samman i en årsredovisning. Det är väldigt bra och skapar 
bättre översikt och transparens gentemot medborgarna. Att som hittills han-
tera de två storheterna vid skilda tidpunkter har saknat både huvud och föt-
ter, enligt min, från det privata näringslivet formade mening. 

Vid sidan av denna förändring blir det nya ekonomisystemet också gemen-
samt med ÅHS vilket verkligen är på tiden. Att hålla två olika system för så 
sammanlänkade organisationer har inte varit rationellt. Ett gemensamt eko-
nomisystem är ett stort steg mot en mer samordnad ekonomiförvaltning. 

Man kan mot bakgrund av detta fråga sig varför finansavdelningen inte 
tidigare tagit sig samman och gjort vad varje företag ständigt måste göra: rat-
ionalisera, effektivisera och begripliggöra. Det är skäl att gratulera finansmi-
nistern Roger Nordlund och hans synnerligen kompetenta personal till att 
detta arbete nu genomförs. 

Med denna lilla förklarande inledning är kärnfrågan nu om det är okej att 
denna lilla ekonomiförvaltning får lite längre tid på sig det första året att fär-
digställa denna nya årsredovisning. Istället för att den ska vara klar per den 
sista februari ber man om tid till som mest den sista juli nästa år. Året därpå, 
alltså 2016, ber man om en kortare förlängning och tid till och med den sista 
april. Med denna tillfälliga justering undviker avdelningen och tjänstemän-
nen att bli lagbrytare såvitt man av de skäl jag tidigare lyft fram inte får fram 
alla siffror i tid. Finans- och näringsutskottet har hört de närmast inblandade 
och ansvariga och hyser förståelse för hur komplext arbetet med att anpassa 
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redovisningssystemen till den nya lagen är. Detta handlar inte om politik 
utan om administration. Majoriteten tycker därför det är rimligt med fem re-
spektive två månaders anstånd med redovisningen i förhållande till den nya 
lagen. Vi skulle självklart inte misstycka om arbetet gick att göra färdigt 
snabbare och har också skrivit det i betänkandet. 

Det är dock, enligt samma utskottsmajoritet, viktigare att den första årsre-
dovisningen blir så bra som möjligt än att den publiceras snabbt. Detta är 
inget kortsiktigt hafsverk, resultatet av den första årsredovisningen visar 
vägen för de följande och det kommer en dag kommande lagting att tacka oss 
för. Vår ekonomiska redovisning har lämnat mycket att önska och det är nu 
dags att skapa klarare underlag för framtida beslut.  

Mot denna bakgrund föreslår utskottets majoritet att lagförslaget antas 
oförändrat. Tack. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru talman! Alla partier ändras förstås över tid. Centerns nya mantra att 
offentlig sektor är för liten förvånar mig lite trots allt. Senaste måndag 
hade vi, en våning ner, en partiledardebatt där centerns ordförande 
sade, vilket han har sagt många gånger, att den offentliga sektorn är re-
dan nu för liten. Det är inte så mycket man kan göra. Nu noterade jag 
också att ltl Jörgen Pettersson sade samma sak, det är för lite personal. 

De områden som ltl Pettersson nämner har jag förståelse för att man 
behöver förstärka. Pettersson uttryckte sig väldigt generaliserat, menar 
ltl Pettersson att det är för lite personal överallt? Om det inte är så, me-
nar Pettersson att det inte går att prioritera? Det han just läste upp så 
uttryckte han sig att det är för lite personal i offentlig sektor. Tittar vi på 
siffrorna så ligger vi nästan 10 procent högre här på Åland än i Finland. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, fru talman! Tack för den vänliga frågan, ltl Anders Eriksson. Att 
det skulle vara för lite folk i den offentliga sektorn, det måste vara påhit-
tat av ltl Eriksson själv. Jag nämnde uttryckligen centralförvaltningen 
och de avdelningar som nu direkt har att göra med planerna på denna 
nya årsredovisning. Jag nämnde också lagberedningen, vilket i denna 
sal flera gånger har sagts att där behöver man hålla ordning så att man 
hinner med alla implementeringar i förhållande gentemot EU. Man 
måste komma ihåg att dessa tjänstemän i centralförvaltningen, obser-
vera i centralförvaltningen, många gånger har att hantera ett helt land 
egentligen. Det är det som Åland i vissa avseenden är gentemot den 
Europeiska Unionen till exempel. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

I min replik sade jag också att de områden som Pettersson pekade på 
hade jag förståelse för.  

Om centern inte tycker att offentlig sektor generellt är för liten så är 
min följdfråga; menar man att det i så fall inte går att prioritera? Någon-
ting måste man ju göra. I kärnverksamheter behöver man absolut se till 
att det finns tillräckligt med resurser. Från Ålands Framtid har vi många 
gånger pekat på lagframställningarnas kvalitet och att lagberedningen 
synbarligen har varit för pressad, även när det gäller de enheter som fak-
tiskt ska jobba med självstyrelseutveckling. Vi kommer att återkomma 
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till detta i nästa ärende, där finns det säkert behov av förstärkning. Om 
man tittar generellt så finns det nog ändå mycket man kan göra. Om jag 
förstår ltl Pettersson rätt så menar han att det är svårt att prioritera. Det 
var väldigt svepande formuleringar. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Den här frågan handlade uttryckligen om temporär änd-
ring av tidpunkten för landskapets årsredovisning. Den offentliga sek-
torn som sådan berörde jag bara ytligt. Jag gick specifikt in på att den 
avdelning, som nu har att hantera denna årsredovisning, behöver mer 
tid för att få den i form och för att den ska bli bra första gången. 

När det gäller den offentliga sektorn så finns det säkert mycket att 
göra. Jag tycker att det är intressant att det parti som kräver femprocen-
tiga nedskärningar rakt över plötsligt hittar vissa avdelningar där man 
borde utöka. Det förefaller mig inte särskilt vare sig konstruktivt eller 
uthålligt på lång sikt. Man kunde rent av prata om lite populism kanske?  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, fru talman! Jag tycker att finansutskottets ordförande höll ett ut-
märkt anförande. I sak har jag precis samma uppfattning. Vi ska be-
handla det här ärendet så som utskottet föreslår.  

Jag kanske ändå dristar mig till vara lite skeptisk till hänvisningen till 
den privata sektorn. Jag uppfattade det lite som om det var normen för 
all god redovisning här i världen. Är det faktiskt adekvat att jämföra 
med den privata sektorn? Vi har väl inte ett enda företag på Åland, möj-
ligen något rederi, som kan jämföras med landskapet och dess budget 
och verksamhet i frågan om budgetens omfattning men inget vad gäller 
verksamheternas mångfald? Är det ett sätt att försöka säga att den här 
förvaltningen inte är tillräckligt effektiv? I så fall tycker jag att det var en 
dålig jämförelsegrund. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Talman! Tack för frågan ltl Sundback. Jag uttryckte mig nog luddigt i 
sådana fall. Det var verkligen inte avsikten. Jag ville begripliggöra för 
alla som ibland säger lite svepande att offentlig sektor är för stor och att 
det händer för lite. Just den centralförvaltning som vi har att hantera i 
det här fallet med landskapets årsredovisning är verkligen världsklass på 
väldigt många sätt. Jag ville jämföra centralförvaltningen med den pri-
vata sektorn som allt som oftast förs fram som ett jämförelseobjekt. Jag 
har sett hur de arbetar i denna centralförvaltning när det gäller ekono-
miska system. Det är precis som ltl Sundback säger; det finns få företag 
som ens har ett uns av den spännvidd och den räckvidd i ärenden som 
hanteras i denna förvaltning. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack för det. Det är just det som jag menar, det är lite att jämföra äppel 
och päron. Det kanske kunde ha varit konstruktivt och t.o.m. fantasifullt 
att jämföra med förvaltningar som vi ofta annars gör, till exempel med 
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Färöarna. Frågan handlar egentligen inte om det, vilket utskottets ordfö-
rande redan sade. För min del kunde den här diskussionen avföras. Jag 
är bara lite irriterad över att man ständigt framhåller den privata sek-
torn som nästan felfri och gudomlig. Det finns nog problem där också. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Talman! Just i den här frågan uttryckte sig nog sannolikt ltl Sundback 
bättre än vad jag gjorde. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Ltl Pettersson redogjorde för årsredovisningen och 
hur den görs. Jag tror att problemet ligger i att årsredovisningen inne-
håller bokslutet. Här är väl dilemmat med det nya ekonomisystemet. 
Man vill också säkra tiden för att få ett relevant bokslut på plats. Vi bör 
komma ihåg att år 2015 vill man ha förlängd tid till juli för att få med 
bokslutet i årsredovisningen. Däremot görs årsredovisningen för 2014 
enligt det gamla systemet. Det nya ekonomisystemet med budgetuppläg-
get kommer 2015. Det går lite stick i stäv. Det första året där man gör 
enligt det gamla systemet vill man ha längre tid än det andra året när 
man gör enligt det nya systemet. Detta för att klargöra litet. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Det är alldeles riktigt som ltl Asumaa säger. Om man en 
gång gör den här förändringen så är det lika bra att göra den ordentligt, 
tydligt och rejält med en gång. Det handlar om en förlängning, som av-
delningen har begärt, om fem månader det första året och två månader 
det andra året. Om man har i beaktande hur stor förändring som fak-
tiskt sker när det gäller ekonomisk redovisning så tycker jag att detta 
handlar om administration, inte politik och då ska man lyssna till dem 
som gör arbetet. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Ltl Pettersson kanske sade det ännu tydligare än vad jag sade. Det första 
året kräver man fem månader när man ska göra bokslutet enligt det 
gamla systemet och det andra året två månader när man ska göra det 
enligt det nya systemet. Det går fortfarande lite stick i stäv. 

Vad gäller lagtingets uppgifter så godkänner vi budgeter, vi antar la-
gar och sedan ska vi se hur budgeten följdes upp. Nu riskerar 2014 års 
bokslut, som ingår i årsredovisningarna, att eventuellt inte kunna hante-
ras i lagtinget före vi har nyval nästa höst. Det kan hända att det nya lag-
tinget får upprätta ett nytt bokslut för 2014 om vi inte hinner behandla 
det. Det finns en uppenbar risk för det nu. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Jag får konstatera att medan majoriteten i finans- och nä-
ringsutskottet har ansett att detta handlar om mer administration än 
politik så får jag uppfattningen att ltl Asumaa tycker att politiken här är 
viktigare än administrationen.  Jag får inte riktigt detta att gå ihop. 
Skulle detta lagting tidigare ha gett mera anslag till finansavdelningen så 
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att de skulle ha haft mera resurser så kunde man möjligen ha kunnat 
göra mera också. Så har inte skett, nu är vi där vi är. Det här arbetet som 
faktiskt borde ha påbörjats åtminstone under förra perioden är gjort och 
det tycker jag att vi ska vara glada över. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Mats Perämaa 

Fru talman! Arbetet med att reformera ekonomiförvaltningen i landskapsför-
valtningen gjordes ingående under den förra mandatperioden. Det är inte alls 
som ltl Pettersson sade. Det exemplifieras allra bäst av reformen i finansför-
valtningslagen som sattes med i regeringsprogrammet för regeringen Viveka 
Eriksson. Det arbetet fullföljdes genom att finansförvaltningslagen förnyades. 
Det grundläggande i det arbetet var det faktum att vi skulle skapa ordning 
och reda i ekonomiförvaltningen. En viktig del var att vi skulle sammanföra 
landskapets bokslut med landskapsregeringens berättelse till en årsredovis-
ning som skulle levereras till lagtinget i sådan god tid att man kan utnyttja 
arbetet och resultatet av årsredovisning i kommande års budgetarbete. 

Till min besvikelse ser jag att vi uppenbarligen har en majoritet i lagtinget 
som inte tycker att det här är viktigt längre.  

Det som föreslås betyder att resultatet av årsredovisningen, diskussionen i 
lagtinget med anledning av detsamma så där kommer inte budgetarbetet 
2016 att finnas med i budgetens beredning, inte i landskapsregeringen, inte 
ute på avdelningarna och ingenstans. Jag anser att det här är en allvarlig för-
sämring av de målsättningar som den dåvarande landskapsregeringen och 
det dåvarande lagtinget hade att skapa ordning och reda i dessa saker.  

Vi ska komma ihåg att också det här lagtinget har 2012 stränggerat tid-
punkten för när årsredovisningen borde fastställas och antas av landskapsre-
geringen. Tiden sattes till februari, men nu skjuter man det här framför sig så 
att det här lagtinget inte längre ska kunna behandla årsredovisningen för 
2014 på så sätt att det arbetet kan påverka budgetbehandlingen för 2016, inte 
landskapsregeringens beredning i varje fall. 

Kanske en något för lång kommentar till det som utskottsordförande sade i 
sin presentation av betänkande. Det här lagförslaget var lagförslag nr 15 av 
totalt 16 som levererades av landskapsregeringen under lagtingsåret 2013-
2014, det lagtingsår som tog slut här i månadsskiftet mellan oktober och no-
vember. Det är en klar och tydlig minskning av lagframställningar levererat 
av landskapsregeringen jämfört med genomsnittet för de fyra tidigare åren 
där man i genomsnitt levererade 24-26 upp till 29 lagframställningar. Under 
förra året blev det bara 16 lagframställningar. Märkväl, det var det år då land-
skapsregeringen, enligt egen utsago, skulle leverera ett världsrekord i refor-
mer.  

Nåja, lagstiftning är ju förstås inte bara kvantitet, det är också kvalitet. Ty-
värr, lagförslag nr 15 fyller heller inte, enligt vår uppfattning, normerna för 
god kvalitet. Det här är snarast ett resursslöseri. Man tar till lagberedningsre-
surser för att ändra på det som är meningen att man ska göra. Vi vet alla hur 
det fungerar med lagberedningsarbetet. Man ska politiskt göra en beställning 
vid lagberedningen. Man gör en lagframställning, den ska diskuteras, lag-
tinget ska hantera det i remiss och utskottet ska behandla det. Det normala är 
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ju att lagar på något sätt ska förbättra tillvaron, i vårt fall för ålänningarna. 
Det här förbättrar inte på något sätt tillvaron för ålänningarna, men vi har 
satt ner resurser på det här. Till den här delen kombineras en svag kvalité av 
lagframställning och det lilla antal lagframställningar som levererades under 
förra året.  

Lagtingets huvudsakliga uppgifter är tre stycken; 1) att stifta lagar, 2) att 
anta budgetar och 3) att utföra en parlamentarisk kontroll över landskapsre-
geringen. Nu använder sig landskapsregeringen av nr 1, man ger förslag om 
att stifta en lag som minskar lagtingets möjlighet att utföra nr 3, den parla-
mentariska kontrollen, genom att skjuta på hanteringen av att årsredovis-
ningen till ett senare tillfälle. 

Om vi riktigt tänker noga på hur det praktiska arbetet i lagtinget fungerar 
så stämmer det som ltl Asumaa sade. Om landskapsregeringen tillåts, med 
det här lagförslaget, att leverera årsredovisningen för finansåret 2014 inom 
juli månad nästa sommar, då kommer årsredovisningen tillsammans med 
landskapsrevisionen om densamma att levereras till lagtingsbehandlingen i 
september 2015. Om knappt ett år. Det här skulle innebära att lagtinget har 
två till tre veckor på sig att remittera ärendet, utskottsbehandla och komma 
tillbaka för fastställande och beslutsfattande i lagtingets plenisal. Om det just 
då finns andra ärenden som kräver finans- och näringsutskottet uppmärk-
samhet så kan det betyder att den här frågan inte hinner behandlas i lag-
tinget. Då går det så tokigt att årsredovisningen för finansåret 2014 kommer 
att förfalla i lagtinget hösten 2015 då ett nytt lagting återväljs. Det kan då in-
nebära det underliga att ett nytt lagting med en ny landskapsregering kom-
mer att på ett nytt förslag av landskapsregeringen få behandla årsredovis-
ningen 2014 under senhösten 2015. Då är det här ärendet färdigt för länge 
sedan att aktiveras eller föras till Ålands museum. 

Enligt vår uppfattning är det här inte ett gott sätt att hantera lagbered-
ningsresurser. Det är inte ändamålsenligt att sysselsätta lagtinget med ären-
den där vi fördröjer och försämrar de syften som den tidigare beredningen av 
finansförvaltningslagen hade.  

När vi kommer till detaljbehandlingen så kommer vi därför att föreslå en 
ändring mot utskottsmajoritetens ställningstagande. 

Vi accepterar för vår del att vi har en liten övergångsperiod med tanke på 
det som finansministern och utskottsordförande sade. Nya system kan be-
höva lite mera tid. Vi accepterar att man för finansåret 2014 och 2015 kan få 
tid på sig att fastställa årsredovisningen inom april därpå följande år. Däre-
mot accepterar vi inte att man följande år levererar årsredovisningen i juli.  

Om man i landskapsregeringen fastställer årsredovisningen för dessa två i 
april så hinner lagtinget behandlar ärendet under våren och sedan fastställa 
det med säkerhet i september. 

I reservationen som vi har fogat till betänkandet framgår vår synpunkt på 
detta med all tydlighet. För att det ska bli riktigt korrekt och tydligt i lagpara-
graf så har ni högt värderade kollegor ett förslag i skrift framför er. Förslaget 
går ut på att ändra förslagets 19a § på det sätt som det lyder i skrift i det ut-
lämnande exemplaret. Tack. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, fru talman! När jag lyssnar på ltl Perämaa så kommer jag osökt att 
associera till Muminpappan. Han tycker att hans liv är ganska tråkigt, så 
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han drömmer om stora hemska saker som ska hända, katastrofer. Så är 
det lite med ltl Perämaa i den här frågan. Han tror att världen nästan 
ska gå under om den här lagen träder ikraft. Vi har fått höra allt för-
skräckligt som det här bygger på och vad det kan leda till. Jag är verkli-
gen besviken. 

Det är som om liberalernas oppositionspolitik nu mera går ut på att 
ha någon slags i tidsrevision av allt som regeringen gör. Vad som inte 
har skett då, vad som har lovats att ska ske osv.  

Juli betyder inte att man inte kan komma inom april till lagtinget med 
det här ärendet, som ltl Perämaa vill. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Om man i lagen skulle säga att man inte behöver komma 
med någon årsredovisning överhuvudtaget så kunde man ju ändå 
komma med en årsredovisning förstås. 

Det oppositionsarbete som liberalerna utför, i kraft av den position vi 
har här i lagtinget, är ett viktigt arbete. Det är vår uppgift är parlamenta-
riskt också vara med i det arbete som utförs i landskapsregeringen. Nu 
visar sig, enligt vår uppfattning med all tydlighet, att det som skulle vara 
ett år med världsrekord i reformer ledde till ett sällsynt lågt antal lag-
framställningar och där en av lagarna är en sådan produkt som inte för-
bättrar för ålänningar överhuvudtaget. Jag tror att de flesta andra tycker 
att det är viktigt att någon utför oppositionsarbetet, oberoende av vad 
socialdemokraternas gruppledare säger.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ltl Perämaa talade om att regeringen inte tycker det är viktigt mera med 
årsredovisningar, att lagtingets kontrollmakt skulle sättas ur funktion 
och om alla möjliga dramatiska parlamentariska katastrofer som ska in-
träffa om den här lagframställningen godkänns. Det var något av det 
mest överdrivna jag har hört. Det är klart att både opposition och majo-
ritet har samma ambition. Det har ju att göra med praktiska frågor. Om 
oppositionen fortfarande tycker att det här är så nonchalant så ställ då 
ett misstroende på basen av den här frågan och om allt det hemska som 
ltl Perämaa och liberalerna tror att ska hända på grund av detta. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! En årsredovisning ska göras oberoende om man gör den 
fram till en tidpunkt i april eller om man gör den till en tidpunkt i juli. 
Det är lika mycket arbete oberoende. 

Finansavdelningen gör inte allt det här arbetet. Via redovisningsby-
rån gör man förstås sifferdelen. Det är respektive avdelning som utfor-
mar grunden till den skriftliga delen av årsredovisningen, tidigare land-
skapsregeringens berättelse. Det finns inte några goda skäl till att förd-
röja det här. Det avviker med all tydlighet mot den diskussion och den 
avsikt som lagtinget hade då när man gjorde en reform av finansförvalt-
ningslagen. Målet var att vi skulle få ordning och reda. Vi skulle ha en 
årsredovisning som på ett tydligt sätt kan påverka beredningen av kom-
mande års budget. Nu kliver vi tillbaka från detta och det är i förläng-
ningen ett förhindrande av lagtinget att utföra den parlamentariska kon-
troll som absolut behöver göras. 
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Talmannen 
Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat. 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Ltl Perämaa återkommer flera gånger till uttrycket ordning 
och reda. Jag vilja tillägga ordning, reda och kvalitet i det arbetet som 
man utför. Det är också väldigt viktigt för att lagtinget sedan ska kunna 
göra en bra bedömning av hela årsredovisningen inklusive bokslutet. 

Verkligheten är ju, precis som ltl Perämaa väl känner till, att vi har 
lagt fram en helt ny budgetstruktur till lagtinget för debatt, vi har gått in 
för ett helt nytt ekonomisystem, vi har alla möjligheter att samarbeta 
och utvecklingen som det innebär. Detta är ett stort förändringsarbete 
som anstränger avdelningen. Det kommer också vara ansträngt i början 
på 2015 för att få de här systemen att fungera och att sammanfoga de 
olika systemen. Därför har vi bett om en viss förlängning för att kunna 
uppnå just detta; ordning, reda och bra kvalitet i det arbete som man 
presterar.  

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Vi har den bestämda uppfattningen att den parlamentariska kontrollen 
här i lagtinget är ett ytterst viktigt element att förmå landskapsrege-
ringen att just idka ordning och reda. Det må sedan vara vilka frågor 
som helst, lagberedning, ekonomi eller ren förvaltning. Om den parla-
mentariska kontrollen åsidosätts så kommer det i förlängningen att för-
sämra kvalitén. Den parlamentariska kontrollen är en grundbult som vi 
lever efter och ska leva efter. Att lämna årsredovisningen i juli månad 
betyder att lagtinget debatterar årsredovisningen och fattar beslut långt 
in på andra halvan av året, ungefär samtidigt som landskapsregeringen 
leverera ett budgetförslag för något som ska ske två år senare. Möjlig-
heten att via kontrollen påverka den ekonomiska utvecklingen försäm-
ras allvarligt. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Landskapsregeringen kommer att använda sig av total öp-
penhet gentemot lagtinget och den åländska befolkningen när det gäller 
bokslutet och hela redovisningen. Jag tror att det ligger ännu mera i 
landskapsregeringens intresse än vad det ligger i oppositionens intresse 
att visa redovisningen och bokslutet för 2014, eftersom boksluten oftast 
tenderar att vara mera positiva än de budgetar som vi lägger fram. 

Det ger en liten konstig känsla när man från finansavdelningen ger 
exakt det som lagtinget vill ha; ny budgetstruktur och ett förnyat ekono-
misystem så att vi ska vara på vågens framkant, så visa då också lite re-
spekt mot tjänstemännen. Ge tjänstemännen en möjlighet att göra ett 
bra arbete.  
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När ni skrev den nya finansförvaltningslagen så tror jag att ni kanske 
tänkt att det är ”business as usual”, men nu har det verkligen varit en 
förändring och en utvecklingsprocess, och då krävs det lite mera arbete 
och kanske förmåga att tänka lite större också. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Vi har den största respekt för tjänstemännens kapacitet och 
kunskap. Vi tar striden mot den politiska trögheten. Det här är faktiskt 
en beställning av den politiska landskapsregeringen att man via lagbe-
redningen ska göra det möjligt att skjuta på hanteringen av årsredovis-
ningen långt in på året efter det finansår som är aktuellt. 

Det känns som att det här är ett åsidosättande av den parlamenta-
riska kontrollen. Det är ytterst allvarligt i sig. Vicelantrådet sade här att 
det ligger i landskapsregeringens intresse att så tidigt som möjligt 
komma med en årsredovisning, men ändå föreslår man att man ska 
komma senare med den. 

Vi får verkligen hoppas att bokslutet blir bättre än budgetarna. Allt 
annat vore katastrofalt.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! I en replikväxling nämnde ltl Mats Perämaa att arbetet 
kring årsredovisningen inte förbättrar för ålänningarna överhuvudtaget. 
Jag förstod inte riktigt det där. Enligt min uppfattning så förbättrar 
detta för ålänningarna något alldeles oerhört. Arbetet med den nya fi-
nansförvaltningslagen, efterverkningarna, de nya systemen och den nya 
redovisningen kommer att göra allt mycket mera transparent och där-
med mer begripligt, vilket behövs om man hör på debatten som äger 
rum i denna sal. 

Man utgår ifrån att detta, till följd av verkningarna av den nya finans-
förvaltningslagen, mer handlar om administration än politik. Jag har 
erfarit under hörandet i finans- och näringsutskottet att det har funnits 
en stark vilja, från den avdelning som ska hantera denna nya årsredovis-
ning, att få mera tid på sig. Jag undrar vad ltl Perämaa har erfarit under 
denna behandling? 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! En sak står i reservationen, det är förstås hovsamt skrivet, 
och det är vad vi har erfarit. Det står längst ner ”under utskottsarbetet 
har vi reservanter erfarit att denna temporära ändring av tidpunkten 
av årsredovisningen är oändamålsenligt sett ur landskapsrevisorernas 
synvinkel.” Det är en sak som vi har erfarit.  

Jag fortsätter att hävda att denna förändring inte på något sätt för-
bättrar för ålänningarna. För att en årsredovisning ska vara intressant 
så bör den tidsmässigt ha så nära koppling som möjligt med själva verk-
samhetsåret som man redovisar för. Att man kommer med en årsredo-
visning tre och ett kvarts år efter att året har tagit slut kommer att göra 
att frågan känns närmast historisk för ålänningarna och också för det 
här lagtinget. 
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Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Jag vill gärna påminna ltl Perämaa om att vi ägnar oss åt 
långsiktigt samhällsbygge. Världen består av mer än år 2015. Det kom-
mer år efter det, det kommer decennier efter det och det kommer år-
hundraden efter det, vilket vi nu tycker att är en grund för genom att ha 
en årsredovisning som både är begriplig och lätt att ta till sig. Vi säger 
att första året är det okej att få lite längre tid på sig. Hur hemskt kan 
detta egentligen vara? 

Ltl Perämaas sade att landskapsrevisionen möjligen har tyckt det ena 
eller det andra. Mig veterligen är det inte de som tar fram årsredovis-
ningen. Det är lättare att hamra på spik om någon annan står med tum-
marna eller hur det var.  

Jag tycker att ltl Perämaa insinuerar att avdelningen inte gör tillräck-
ligt mycket, inte tillräckligt snabbt och inte tillräckligt bra. Är det verkli-
gen möjligt? 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Jag skulle snarare säga att min motparts, utskottsordföran-
des, enda möjlighet är att försöka misstänkliggöra våra ställningstagan-
den, att det skulle vara ett angrepp på tjänstemännen när vi pratar om 
ordning och reda i finansförvaltningen. Vi vill inte att en årsredovisning 
ska hanteras närmare nyåret eller under det andra halvåret, sent på året 
efter att själva finansåret är genomlevt. Det är inte alls att misstänkligg-
göra tjänstemännen. Det här är en ren och klar åsikt om att den politiska 
landskapsregeringen borde se till att få saker och ting gjorda såsom la-
garna ligger istället för att lägga ner arbete, tid och lagberedningsresur-
ser på att skjuta på de datumen på ett sätt som gör det sämre för ålän-
ningarna. Det försämrar för lagtinget att utöva parlamentarisk kontroll. 
Det här är rent ut sagt ett mycket dåligt förslag. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, fru talman! Ltl Perämaas anförande och förslag förvånar mig fak-
tiskt. Som tidigare finansminister så tycker jag att ltl Perämaa borde 
vara den första att inse att det finns en orsak till detta. Den orsaken 
borde han förstå. Nu bygger han upp ett scenario där följande land-
skapsregering och följande lagting ska göra upp ett nytt bokslut och god-
känna det. 

När det kommer att behandlas i september så tror jag att finans- och 
näringsutskott, där ltl Perämaa själv sitter, kommer att prioritera frågan 
och se till att man får det godkänt. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Det får vi väl se, det beror på. Det finns en viss lagtingsord-
ning för hur man ska behandla saker. Ligger det lagframställningar i ut-
skottet, t.ex. den sociala reformen av landskapsandelar som ska genom-
föras, då ska detta hanteras före. Det kan också finnas förslag om till-
läggsbudgeter och då kanske det inte blir så enkelt att prioritera att be-
handla årsredovisningen före lagar och tilläggsbudgeter som gäller 
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framtiden. Istället menar ltl Eliasson att vi ska gräva ner oss i detta som 
börjar vara historia vid det laget. Jag är inte riktigt så säker på att det 
kommer att gå på det sättet. Oberoende om vi hinner hantera det eller 
inte så kommer frågan inte att ha någon möjlighet att påverka det bud-
getförslag som landskapsregeringen för 2016 redan är i fas med att börja 
mangla och klubba. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, fru talman! Svara då hellre på min första fråga, ltl Perämaa! Inser 
inte ltl Perämaa, som tidigare finansminister, att det finns en orsak till 
att man begär detta av lagtinget? Den orsaken hänger naturligtvis sam-
man med att man håller på med ett stort reformarbete. Tycker inte ltl 
Perämaa att det är viktigt att man första gången gör det på ett bra sätt så 
att man har en plattform att bygga vidare på? Tycker inte ltl Perämaa 
så? Kan han inte inse orsaken?  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! I så hög grad att vi accepterar att man avviker från finans-
förvaltningslagens stadganden om att årsredovisningen ska lämnas in i 
februari. Vi accepterar april, två månader senare. Vi har hört speciellt 
finansavdelningens tjänstemän som har sagt det här. Däremot hade ut-
skottsordförande erfarit att man nog ser möjligheten att kunna leverera 
redovisningen tidigare än inom juli månad i varje fall. När vi hör sådana 
besked, vilket utskottsordförande sade att man hade erfarit, så då kunde 
man ta fasta på det och se till att arbetet blir gjort. Vi har erfarit från 
landskapsrevisionen att det här är oändamålsenligt, precis som det står i 
reservationen. Man kunde lika gott ta fasta på det. Det här stämmer inte 
överens med de ambitioner som också ltl Eliasson, som tidigare mi-
nister, hade med finansförvaltningslagen. Det är tråkigt att det har blivit 
så här. 

Talmannen 
Tiden är ute! Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Danne Sundman 

Fru talman! Det var tidigare här tal om att spika. Reservanterna kokar soppa 
på en spik. Man är ute i ogjort väder. Jag vill först säga att jag i princip håller 
med. De uppstramningar som vi har gjort i finansförvaltningslagen och de 
datum som finns för lagtingets arbete är väldigt viktiga och ska absolut i mån 
av möjlighet följas. Det är därför vi har satt dem för att kunna utöva vår 
parlamentariska kontrollmakt. Jag tror inte att någon här säger emot det. Ni 
vet från mina anföranden i finansförvaltningslagen att jag till vissa delar hade 
velat gå ännu längre när det gäller inflytande över finanspolitiken.  

Samtidigt har jag kännedom om det här förändringsarbetet som nu pågår. 
Man byter system samtidigt som man byter system. Det ungefär som att byta 
språk samtidigt som man byter religion. Olyckligtvis gör man det här nu sam-
tidigt vilket gör att det blir en extrem svårarbetad situation för finansavdel-
ningens tjänstemän. 

Det var en diskussion här tidigare om det är för många eller för få. Med all 
säkerhet kan man säga att om de skulle klara av det här med befintliga resur-
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ser så då är de för många. Vi vet alla att den arbetsbelastning som nu före-
kommer på finansavdelningen tyder på att man nu är för få. Sedan när man 
har de nya systemen igång och de nya redovisningsprinciperna då kommer 
man att klara sig med de resurser man har, det är jag säker på. Den insats 
som man nu gör på finansavdelningen, de tjänstemän som jobbar med det 
här, de ska få självstyrelsemedalj om de inte redan har fått det, tycker jag. Så 
pass viktigt arbete är det och så pass framgångsrikt har det hittills varit. 

Vad kunde man ha gjort istället då för att uppfylla det som reservanterna 
vill? Man kunde från finansminister Nordlund sida ha tagit in 5-10 manage-
mentkonsulter. De finns att tillgå och kostar kanske 200 euro i timmen plus 
moms. De skulle ha kommit in. På att krisartat sätt, nästan som en brand-
kårsuttryckning, skulle de då först ha lärt sig om hela förvaltningen som ju är 
unik. Det finns ingenting som liknar, bara till delar. Så här går det till vid 
Ålands landskapsregerings finansavdelning. Man skulle ha satsat några 
veckor på det, intervjua personalen och sedan satt upp en plan. Så här gör vi 
nu på två veckor istället för på två år. 200 euro i timmen gånger 10, beroende 
på hur många dagar det tar, då kunde man ha löst det här med kanske ett par 
hundra tusen till managementkonsulter, internationella revisionsbyråer som 
sysslar med sådant här dagligen åt företag som har bråttom. Visst skulle det 
ha varit möjligt, men det skulle ha kostat hundratusentals euro att göra det. 
Eftersom den här kunskapen är så unik och eftersom förvaltningen är unik så 
skulle man ändå ha behövt lära upp de här konsulterna och sedan skulle de 
ha lärt upp personalen hur de ska göra för att det här ska lösa sig. Det hade 
verkligen varit att backa in i det här arbetet med fel kroppsdel först. Det är 
det enda alternativet som finansminister Nordlund skulle ha haft. Då skulle vi 
ha fått det här bokslutet precis som det står i alla lagar. Om man beaktar det 
alternativet så är det inte svårt att hålla med om att låt nu detta dra ut på ti-
den lite. Vi godkänner det. Sedan kommer det på rätt när man har allt på 
plats med de befintliga resurserna, med de människor som kan det här och 
kommer att skapa det nya systemet. Det är också viktigt att man inte släpper 
den här kunskapen. Det är någonting som vi alla gånger ska ha i huset. 

Problemen som man har målat upp är ju hypotetiska situationer. Att vi 
valåret 2015 skulle vara så slöa att vi inte kan ta ett bokslut i september, då är 
ni ivriga, ni som tänker ställa upp igen och jag med kanske. Komma hit och ta 
det där bokslutet illa kvickt. Det är en helt hypotetisk situation att det skulle 
förfalla på grund av nyval. 

Att inte ha ett bokslut när man budgeterar budgeten 2016, så för det första 
har man ju all kunskap och högst troligen nästan ett bokslut om man inte re-
dan har det när man kommer in i ett tidigt skede i budgetprocessen. Man har 
ju alla gånger tillgång till de siffror man behöver för att göra rätt övervägan-
den i budgeteringsprocessen.  

Av alla landskapsbudgeter som läggs fram under en valperiod så är det den 
här budgeten som oftast dissekeras av en ny regering som är helt eller delvis 
en annan än den som har gjort budgeten från början efter ett val. Så ska det 
också vara, så kommer det säkert också att vara med budget 2016 och första 
tilläggsbudgeten 2016. Det kommer ändringar. Då kan man titta i bokslutet 
om det vara någon viktig kunskap som man inte hade. Det är hypotetiska pro-
blem som absolut inte är ett argument för att inte göra den här förlängningen 
för att möjliggöra de här reformerna, där man nu på finansavdelningen job-
bar en viss kroppsdel av sig. Tack. 
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Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Moderat samling på Åland har två uppmärksamma repre-
sentanter i finans- och näringsutskottet. Ltl Sundman kan ju fråga dem 
om de har erfarit att alternativet till att göra detta på rätt sätt i god tid 
skulle vara att ta in ett större antal konsulter för arbetet. Vi har inte erfa-
rit att någon skulle ha sagt på det sättet. Ta diskussionen med Annette 
Holmberg-Jansson och Mika Nordberg. De kommer säkert att bekräfta 
det som jag har sagt. Det som moderat samling på Åland nu för fram, via 
ltl Sundman, äger inte någon kontakt med det som utskottet har erfarit. 

Jag uppfattade det ändå som att ltl Sundman i princip håller med om 
det som vi har anfört, att man ska utföra de här sakerna i god tid i den 
anda som finansförvaltningslagen satte underlaget för. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Jag vet med säkerhet att det aldrig har varit ett alternativ 
att göra så här som jag sade. Så här kunde man ha gjort om tidpunkten 
var allenarådande, att man till varje pris skulle uppfylla den. I det pri-
vata näringslivet gör man så här om det är kris i en omorganisering. Det 
skulle ha varit så bakvänt, ineffektivt och så dyrt så att detta hade man 
aldrig ens övervägt. Det skulle inte ha fungerat. 

Givetvis i den bästa av världar skulle jag gärna ha sett att det här 
skulle ha gått att genomföra och att bokslutet skulle ha kommit i tid. Jag 
tycker att det är viktigt men jag förstår också den situationen man är i 
när man tappar fotfästet för att man byter redovisningsprinciper. Alla 
tillkommande frågeställningar, extra arbete, alla övervägande och beslut 
som man måste göra för att ta in vår ekonomiska verklighet i det nya sy-
stemet innebär massor med extra arbete. Nu är detta det allra viktigaste 
eftersom vi till varje pris vill få det nya redovisningssättet och inte ha 
detta system från stenåldern. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Ltl Sundman för igen fram att ett alternativ skulle ha varit 
att ta in en massa konsulter. Jag har rättigheten att säga vad jag själv 
har sagt i utskottet. Jag har ställt frågan om det är möjligt att göra de 
här sakerna på det sättet som finansförvaltningslagen säger, inom febru-
ari, eller det som vi förespråkar att göra; lämna årsredovisningen inom 
april månad. Ingen har nämnt och jag har inte kunnat erfara som svar 
på frågorna att ett stort antal konsulter skulle vara alternativet. Det är 
en hypotetisk sak som får stå som ett politiskt inlägg i den här diskuss-
ionen som egentligen rör allvarliga saker där målet är att lagtinget ska 
kunna utföra en parlamentarisk kontroll. Landskapsregeringen ska idka 
en god ekonomisk förvaltning. Det här är ett steg ifrån den andemening 
som jag uppfattade det här lagtinget tidigare har haft.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Min exemplifierade konsultlösning är absolut lika hypote-
tisk som de här problemen som reservanterna framför, att vi inte skulle 
hinna ta bokslut och att vi inte skulle kunna budgeterat för 2016 osv. Jag 
sade hur man kunde göra och hur man gör i det privata näringslivet. Det 
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var nämligen en sådan diskussion och jämförelse här. Det skulle närm-
ast vara hål i huvudet att göra det i det här fallet inom offentlig förvalt-
ning som är så pass unik.  

Jag understöder det här sättet att sprida ut resurserna och hinna med 
det här reformarbetet nu under den här tiden. Jag är beredd att göra un-
dantag från de här som jag, i likhet med reservanterna, ser som viktiga 
principer.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Jag ska inte lägga mig i det här hypotetiska resone-
manget kring ltl Sundmans konsulters vara eller icke vara.  

Jag ska göra några tillrättalägganden i ltl Sundmans inlägg. Vad gäller 
bokföringssystemet så är det helt korrekt att nu har vi redan budgeten 
för 2015 enligt nya systemet. Det har säkert tagit sin tid. Vad gäller bok-
slutet för 2014 så görs det fortfarande enligt det gamla systemet, så det 
har egentligen inte med den saken att göra.  

Att alla lagtingsledamöter skulle vara lata och att man skulle hinna 
behandla bokslutet i september, det gäller ju inte bokslutet utan det gäl-
ler årsredovisningen där bokslutet är en del av årsredovisningen. Ett 
önskescenario vore att man skulle redovisa bokslutet skilt när det är 
klart och sedan skulle man ta årsredovisningen. Nu är det ett och 
samma paket. Då hade man sluppit problematiken. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Det är hypotetiska situationer som kan uppstå. Jag tror inte de problem 
man målar upp på något vis är oöverstigliga.  

Att man har bokslut 2014 enligt det gamla systemet krånglar till det 
ytterligare eftersom man måste upprätthålla det och jobba enligt de 
principerna samtidigt som vi redan har bytt system i budgeten. Det är en 
faktor som inte förenklar, vad jag har förstått så försvårar den ytterli-
gare. Man har fortfarande det gamla tänket kvar och måste värna det 
och man byter först i budgeteringen och sedan i bokslutet vilket är na-
turligt för det handlar om ett år. Att vi har stenåldersmetoderna kvar 
samtidigt som vi gör det nya systemet gör det inte enklare. Det blir inte 
lättare för tjänstemännen att ha fokus på hur det var förr samtidigt som 
man har försökt ändra sig hur det ska bli nu.  

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Vad gäller det gamla systemet så nu kommer jag ihåg 
att vi pratade bokslut 2014. Det är drygt en månad kvar där det ska slås 
in siffror i det gamla systemet. Sedan behöver man inte tänka på det 
mera. I det nya systemet börjar man inte heller bokföra förrän i januari. 
Man gör nog bara det praktiska i det gamla systemet. Sedan när det är 
slut så finns redan ett preliminärt bokslut i princip den 1 januari 2015. 
Efter det börjar man bokföra enligt det nya systemet. Personligen, som 
gammal redovisningschef, ser jag inte det dilemmat. Givetvis kan det 
krångla till det. Man måste tänka på två olika sätt i något skede, kanske 
under januari högst februari. 
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Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Nu är jag inte någon expert vare sig på redovisning eller på 
landskapets redovisning. Så mycket vet jag att den är ganska komplice-
rad och består av många underliggande myndigheters nivåer. Det är 
mycket som ska rapporteras in. Det är ju inte bara som att bokföra åt ett 
företag dit allt kommer på ett ställe. Om jag förstått saken rätt så är det 
ganska mycket utmaningar också med hur hela landskapets ekonomiför-
valtningsstruktur är totalt sett. Det återspeglas särskilt redan innan man 
ska göra mindre förändringar men särskilt stora förändringar, vilket det 
här verkligen är. Det är ett helt nytt sätt att tänka, vilket vi alla tycker att 
är bra.  

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Brage Eklund 

Tack, fru talman! Ltl Mats Perämaa hade ett bra anförande och förklaring till 
vår reservation. Jag hade nästan inte tänkt att jag skulle delta i den här debat-
ten. Jag står bakom reservationen med de argument som ltl Perämaa framför. 

Grunden till att vi anser att förlängningen av tiden är alldeles för lång har 
ju kommit fram. Det bygger mest på att lagtinget inte kan ta del av resultatet 
när man börjar göra upp nästa års bokslut. Det är grunden till alltihop. 

När det gäller hypotetiska frågor som målades upp här, att bokslutet och 
redovisningen kan skjutas över till nya lagtinget så visst finns det en möjlig-
het. Ltl Danne Sundman körde egentligen med samma hypotetiska frågor när 
han hade sina jämförelser. Om vi ska misskrediterar någon för att man tar 
upp hypotetiska frågor så bör man också titta till sig själv. Man ska hålla sig 
till verkligheten. Det är också ett sätt att skrämma sådana som inte är insatta.  

Man ska inte jämföra med privata företagen för att det är ett speciellt redo-
visningssystem som finns här. Jag tror att alla privata företag också har infört 
nya ekonomisystem under verksamhetens gång. Det har ju fungerat. Sedan 
kanske man har tagit in nya konsulter, den möjligheten finns. Det har också 
funnits den möjlighet för landskapsregeringen om förvaltningen hade påpe-
kat att man borde ta in konsulter. Jag tror inte att det behövs 10-15 konsulter. 
Att man är i behov av konsulter har inte framförts i hörande som ltl Perämaa 
sade. Man är i behov av en förlängning av tiden. Förlängningen av att tiden är 
för att säkerställa att man ska hinna med. Jag tror att man hinner båda åren 
inom april. Förlängningen till juli är onödig, då kan man löpa den här risken. 

Med de korta och små orden vill jag säga att jag stöder reservationen. Jag 
stöder också det här förslaget som ltl Mats Perämaa föreslog till omröstning 
här.  

Ltl Mika Nordberg, replik 

Fru talman! Med tanke på att jag deltagit i utskottets arbete så tänker 
jag klargöra lite de synpunkter som jag anser att ligger till grund för det 
beslutet som majoriteten de facto har fattat.  

Under hörandet har vi de facto i utskottet erfarit att det är fullt möj-
ligt att vi kan få bokslutet i tid, i enlighet med de tankar som ligger för 
följande år.  

Den här lagändringen som vi nu föreslår möjliggör att om de inte hin-
ner i tid så blir de inte lagbrytare de facto. Enkelt kan man säga att vi 

  37 



  

har fått en förfrågan om förlängning och majoriteten har valt att bevilja 
en förlängning. Jag anser att det har varit befogat i det här specifika fal-
let. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Det är väl ingenting att argumentera mera mot det. Vi har haft delade 
åsikter om det behövs en förlängning eller inte. Vi har heller inte upplevt 
att de har sagt att det är stört omöjligt att få fram årsredovisning i tid. 
Den tolkningen har vi gjort. Jag tror att det är fullt möjligt att man har 
ett bokslut, redovisningen för 2014 klar på våren. Då kom man också ha 
nytta av det i samband med budgeteringen och det kommer man inte ha 
om man utnyttjar den här förlängningstiden. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Fru talman! Personligen ser jag också fram emot att vi ska få den här 
redovisningen under våren. På det viset kan jag hålla med reservan-
terna. Jag tycker att det skulle vara lämpligt. Jag vill tillika inte göra av-
delningen till lagbrytare om det skulle vara omöjligt att leverera enligt 
dessa åtgärder som vi har hört. Jag tror att det är möjligt att vi kan få 
redovisningen tidigare och jag ser fram emot att vi ska få den tidigare. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Fru talman! Jag har ingenting att tillägga. Jag vet våra åsikter. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, fru talman! Ltl Brage Eklund sade att det är fullt möjligt att göra 
årsredovisningen inom februari. Vad tror ltl Eklund ligger bakom att re-
geringen vill förlänga tiden för att ta fram årsredovisningen? Vilka motiv 
kan det finnas om ltl Eklund vet att det går att göra inom februari må-
nad? Varför vill ltl Brage Eklund förlänga det här till april, som ltl 
Perämaa vet att det går att göra inom april, om det går att göra inom 
februari månad? Det verkar som om oppositionen inte riktigt skulle vara 
insatt i frågan eller så är de faktiskt mera insatta än både regeringen och 
finansavdelningen.  

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Jag tror inte att jag nämnde att redovisningen ska gö-
ras inom februari. Finansförvaltningslagen säger ju att den ska göras 
inom februari i framtiden. När finansförvaltningslagen antogs så måste 
det ha funnits en bedömning att det är möjligt. Sade jag att det var inom 
februari, vilket jag inte tror, så menade jag nog april månad. Inte febru-
ari, antingen har jag uttalat mig fel eller annars har ltl Sundback miss-
förstått mig. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Nej, jag kan nog intyga att ltl Brage Eklund sade att han tror att det går 
att göra inom februari månad. Nu har vi fått höra att så tror han egentli-
gen inte. Han tror som ltl Perämaa, att det går att göra inom april må-
nad. Då undrar man ju hur viktigt det här är för Ålands Framtid? Är det 
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här en stor fråga för Ålands Framtid? Är det värt att lägga ner så här 
mycket prestige i det här? Finns det faktiskt någonting reellt bakom det 
här? Eller är det bara ett sätt att försöka misstänkliggöra regeringens 
framställningar? Två månader för årsredovisningen, är det viktigt för 
Ålands Framtid? Är det detta som er politik går ut på? 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Jag försöker inte misstänkliggöra. Det är ingen viktig 
fråga utan det är en praktisk fråga för framtiden, just för det året när vi 
ska budgetera. Det blir en förlängning, som ltl Perämaa sade här, det 
kan bli att man behandlar den i september, vilket det blir helt enkelt. I 
slutet på hela lagtingsperioden blir det en massa andra frågor. Det finns 
ingenting sagt hur det kommer att ske. Det blir då en prioritering om 
redovisningen ska behandlas eller inte. Det beror helt och hållet på vilka 
lagframställningar vi har. Som det sades tidigare så finns det en priori-
tetsordning när det gäller behandlingen av ärenden i finans- och nä-
ringsutskottet. En viktig fråga är väl mera den praktiska synvinkeln. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Karl-Johan Fogelström, replik  

Fru talman! Det verkar som om oppositionen har missat att det är frå-
gan om en temporär åtgärd, för att säkra övergången från ett system till 
ett annat. Det är ingenting som ska gälla för evärdliga tider. När man 
hör oppositionen får man uppfattningen att det här ska gälla 10,20 och 
30 år framåt. Det här är en temporär åtgärd för att säkra övergången 
från ett gammalt system till ett nytt. Regeringen har bedömt att det är 
nödvändigt. Utskottets majoritet tycker att det är en rimlig begäran. Vi 
tror att de gör en riktig bedömning. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Nej, vi har inte missat att det är en temporär övergång. 
Förlängningen gäller ju två år. För 2014 års resultat och bokslut ska det 
förlängas till juli och för året därefter ska det vara inom april. Jag är väl-
medveten om att det är temporärt. Jag ser det ur en praktisk synvinkel. 
Man borde jobba utifrån att man har bokslutet fastställt när vi går hem 
från vårsessionen och inte skjuta fram det till september.  

Ltl Karl-Johan Fogelström, replik  

Oppositionens retorik är sådan att detta är något som ska gälla år efter 
år. Man skjuter högt, högt över målet.  

Ltl Brage Eklund, replik 

Jag får beklaga om ltl Fogelström har missförstått. Åtminstone har han 
missförstått retoriken ganska duktigt. Vi har varit ganska tydliga. Ltl 
Perämaa och jag har tidigare varit upp och förklarat vårt ställningsta-
gande att det gäller en temporär tid. Inte att det ska gälla 20-30 år. Jag 
tror att ltl Fogelström lite försöker misskreditera oppositionen för att vi 
har en annan åsikt här. 
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Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Vad som är hypotetiskt och inte kan man diskutera. Jag 
framförde därför en hypotetisk alternativ lösning som är fullständigt hy-
potetisk. Det är viktigt att komma ihåg att det enda man inte känner till i 
den här processen är hur länge den tar. I sådana här förändringsproces-
ser kan flera tidskrävande problem staplas på varandra så att det drar ut 
på tiden. Eller så går allting bra och man hinner med innanför de nuva-
rande ramarna. Detta vet man inte på förhand när man ger sig in i så här 
stora förändringsprocesser. Därför är det bra att man har den tiden, 
men inte kommer man att sitta och vänta med en årsredovisning om 
man har den klar. Man kommer att komma med redovisningen när man 
känner att den är klar, håller en sådan kvalitet att den kan fastställas och 
gå till lagtinget. I bästa fall blir det ingen förlängning, om man hinner 
med. 

Jag tycker återigen att man gör en för stor grej av det här. Det kunde 
lika gärna vara så att de partier som är i regeringen nu kunde vara i op-
position och vice versa och fått göra så här på grund av att man inte har 
överstora resurser på finansavdelningen. Jag tycker att man kan vara 
lite pragmatisk och tillåta det här så att vi får en bra lösning. 

Talmannen 
Tiden är ute!    

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Jag tycker att man inte behöver argumentera något 
mera runt det här. Jag har tydligt sagt varför vi anser att man borde 
lämna redovisningen inom april. Det är ur en rent praktisk synvinkel 
när man ska påbörja nästa års budgetering. Det är alltid bra om man har 
resultatet klart från året före så att man kan gå tillbaka och titta. För mig 
är det ingenting annat, vilket jag tror att det inte är för den andra reserv-
anten heller.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Det är viktigt att säga det som jag sade i mitt anförande, att 
de uppgifter man behöver för att budgetera, i det tidigare skedet av bud-
geten som det handlar om på våren, de har man absolut tillgång till. 
Man kan ta uppgifter från rapporter osv. Vi ska komma ihåg att med det 
nya ekonomisystemet på plats så blir den ekonomiska uppföljningen av 
rapporteringen också mycket bättre än vad den är idag. Ni som sitter i 
finansutskottet vet att vi har haft ganska stora brister att följa upp bud-
geteringen under tiden. Det är en stor fördel som man måste låta växa, 
bli bra och få det bra på plats från början. Det är ett argument för att 
låta detta tar tid, om det behövs. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Ltl Sundman säger att bristfälliga rapporteringar har varit ett bekym-
mer, åtminstone när man ska behandla ärenden i finansutskottet. När 
det här kommer på plats så får man hoppas att det blir betydligt bättre 
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än tidigare, modernare framförallt, så att man inte ska hålla på med en 
förgången teknik när finansutskottet begär in underlag. 

Vi är där vi är. Vi har olika åsikter om det här och det får vi acceptera. 
Det blir antagligen ett förslag från reservanterna om ändringar. Sedan 
får vi se hur det utfaller. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Barbro Sundback 

Fru talman! Jag tycker att debatten idag har varit ganska belysande vad gäller 
oppositionspolitiken i lagtinget. Det handlar mindre om sak och mera om nå-
gon slags formalia och tidsfrister. Detta har accelererats inför den kommande 
valperioden. Det här ett exempel på att man gör en höna av en fjäder. Jag 
tycker nästan lite synd om ltl Brage Eklund. Jag får det intrycket att han 
kanske har hoppat i galen tunna den här gången. Den här frågan har inte nå-
gon större betydelse för honom. Samma retorik kommer om hur viktigt det är 
att ha den här årsredovisningen klar. Visst, i princip är det så, det anser ju 
alla. Det är ju så som vi vill ha det.  

Regeringen har av förekommen anledning kommit hit med en lagändring 
eftersom man befarar att det här inte kommer att vara möjligt 2015 och 2016 
som lagen föreskriver. Det betyder inte, trots det, att man kanske kan upp-
fylla de målsättningar som också oppositionen har. 

Ltl Perämaas utläggningar var mycket överdrivna. Man måste ytterligare 
understryka att man kommer med ändringsförslagen i syfte att säkerställa lag 
och ordning. Det är mycket viktigt att vi har årsredovisningen så fort som 
möjligt för att vi ska kunna bygga därpå följande års budget med verkligt 
goda premisser, och det tycker vi alla.  

Om det nu skulle bli detta katastrofala tillstånd som ltl Perämaa har teck-
nat för oss, att årsredovisningen först skulle komma i september 2015, då 
ryggar oppositionen tillbaka. Det kanske inte blir möjligt att genomföra en 
granskning i finansutskottet. Det beror på! Det beror på vilka andra ange-
lägna frågor som då finns i finansutskottet. Det är den dramatiska uppsätt-
ningen. Därför kan man ingenting lova nu varken från ltl Perämaas sida eller 
från ltl Brage Eklunds sida. Man är villig att kritisera, man är villig att komma 
med alla möjliga ändringsförslag men man hotar att om inte detta fungerar så 
kanske det inte går att fastställa bokslutet i september. Katastrof, katastrof! 
Det blir nytt val, allting förefaller och nästa regering kommer att stå inför ota-
liga svårigheter på grund av denna lagstiftning. 

Fru talman! Det är som att vara på teater. Jag tycker att ltl Perämaa och ltl 
Brage Eklund ska konstatera att ifall de i demokratisk ordning förlorar den 
här omröstningen ska de vara beredda att också i september behandla årsre-
dovisningen så att vi får lag och ordning att fungera i räkenskaperna för 
Ålands lagting och för Ålands folk under alla förutsättningar, dvs. oberoende 
av allt annat arbete i finansutskottet. Om man sammanträder i början av sep-
tember har man två månader på sig tills nästa lagting tillträder. Den tiden 
borde räcka också för oppositionen att fastställa bokslutet för 2014. Tack, fru 
talman. 
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Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Till ltl Barbro Sundback vill jag säga att jag kan tänka 
själv. Jag behöver inte ha hjälp av någon annan. Ska jag tolka Barbro 
Sundbacks nedvärderande attityd som att Mats Perämaa har påverkat 
mig så till denna grad att jag har fallit till föga för hans åsikter? Tyvärr, 
ltl Sundback, jag tänker nog själv och det tänker göra i fortsättning 
också. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, det var ett viktigt påstående. I det här fallet råkade ltl Perämaa ha 
precis samma tankegångar. Det var väl två som tänkte själv då på 
samma sätt. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Det var en väl inramad ironi och humor i ltl Sundbacks in-
lägg, men ändå en allvarlig underton som jag uppfattade det. I likhet 
med vad jag själv tycker så tror jag att Sundback tycker att opposition-
ens roll är viktig även om det är förargligt när man är i regeringsställ-
ning. Det är jätteviktigt ur parlamentarismens synvinkel med en stark 
opposition.  

Nu tycker Sundback att oppositionen spiller sitt krut på fel saker, krut 
som man borde använda i andra fall för att stärka parlamentarismen. 
Har jag förstått rätt? 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Svaret är ja. Jag tycker att oppositionspolitiken har reducerats till någon 
slags tidsrevision av regeringens arbete. Man sitter med förstoringsglas 
och läser regeringsprogrammet och framställningar som dessa som mer 
eller mindre är av byråkratisk, teknisk natur. Var är den alternativa poli-
tiken? Den är långt borta just nu, så uppfattar jag det. Det här är rekor-
det i den oppositionspolitik som har utvecklats under den senare tiden. 
Jag ser fram emot en oppositionspolitik som innehåller något som är av 
värde för medborgarna. Det här har ingen betydelse för den vanliga väl-
jaren. Det förutsätts vi att sköta utan att debattera på det här sättet. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Jag vet inte riktigt varifrån uttalandet kom om att vi skulle 
hota med att vi inte går med på att behandla en årsredovisning i septem-
ber. Det troliga scenariot är att lagtinget får årsredovisningen till sep-
tember. Givetvis kommer vi att behandla den i takt med det som lag-
tingsordningen säger om i vilken ordning man ska hantera frågor. Om 
det ges utrymme för hantering av årsredovisningen så givetvis kommer 
vi plikttroget att vara på plats varje morgon, i de fall ordförande kallar 
till möte, och hantera ärenden efter bästa förmåga. 

Tänk om det t.ex. hypotetiskt skulle finnas ett förslag från landskaps-
regeringen att man ska gå tillbaka till ett sjukkostnadsavdrag såsom det 
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var tidigare innan försämringen som ni socialdemokrater genomförde. 
Kanske vi alla skulle välja att behandla en sådan fråga före det som bör-
jar vara historia dvs. årsredovisningen. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ordning och reda i parlamentet betyder att alla framställningar som 
kommer till lagtinget före valet ska vara avklarade. Det är arbetsuppgif-
ten också för finansutskottet och för ltl Perämaa. Om han vill göra oppo-
sitionspolitik, inom ramen för det som handlar om prioriteringar, så 
varsågod! Hotet var att det inte var säkert att man skulle hinna behandla 
årsredovisningen. Det berodde ju på hur mycket annat som skulle finnas 
i finansutskottet då. På det viset uttryckte sig ltl Perämaa när han var 
uppe här i talarstolen. Det är bra om vi är överens om att arbetet ska 
vara slutfört när lagtinget går hem efter den här perioden. Då spelar det 
inte någon roll vilka framställningar och andra uppdrag som utskottet 
har på sin föredragningslista. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Det måste vara en liten missbedömning av socialdemokra-
terna. Systemet är sådant att ifall att framställningar, andra ärenden och 
motioner och dylikt inte har hunnit behandlats tills lagtingsperioden tar 
slut så då förefaller de. Det är så det fungerar. Det står ingenstans att 
samtliga ärenden, som har remitterats eller uppmärksammats enligt de 
system vi har här i lagtinget, ska behandlas. Det är inte på det viset.  

Jag vidhåller fortfarande att vi vill behandla årsredovisningen. Den är 
viktig, den är speciellt viktig för oppositionen. Vi kan tydliggöra och vi 
kan få en insyn i hur verksamheten gick.  

Jag säger fortfarande att om landskapsregeringen skulle välja att 
komma tillbaka till sjukkostnadsavdraget, innan ni socialdemokrater 
under en ledning försämrade det allvarligt, så skulle åtminstone vi prio-
ritera en sådan fråga före årsredovisningen. Sjukkostnadsavdraget berör 
i varje fall människan rent konkret varje dag.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Det där sista kan vi stryka redan, för det kommer ingen så-
dan framställning. 

Ltl Perämaa tror nu att om han tittar i arbetsordningen så kan det 
uppstå sådana problem att han, tillsammans med det övriga utskottet, 
kanske inte kan behandla årsredovisningen. Det är detta som diskuss-
ionen handlar om. Jag tror att ltl Perämaa nog kommer att kunna priori-
tera. 

Den här fjädern har nog inte bara blivit en höna utan snart en hel 
hönsgård på grund av ltl Perämaas förslag. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Mats Perämaa 

Fru talman! Jag tänker inte fortsätta den här hönsdiskussionen med ltl Sund-
back. Den är inte givande. 

Det är synd att ltl Sundman gick ut. Det som han sade var ganska bely-
sande i förhållande till vad vi anförde här tidigare. Han sade att även om inte 
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lagtinget skulle hinna ta del av årsredovisningen så finns siffrorna ändå till 
landskapsregeringens förfogande när man gör upp ett budgetförslag för föl-
jande år. Det är sant. Jag har ingenting att säga om det. Det är klart att siff-
rorna finns, det finns rapporter hela tiden. 

Vår frågeställning berörde ju den parlamentariska kontrollen. Det är en 
avsevärd skillnad om vi inför ett system där bara landskapsregeringen har 
siffrorna till sitt förfogande när man gör upp budgetförslag och där lagtinget 
inte har möjlighet att kommentera ekonomin och de verksamheter vi ansva-
rar för.   

Speciellt intressant är den här frågan just nu när det stora högtidliga löftet 
om ekonomi i balans är bortblåst och man presenterar budgeter med stora 
underskott. I den omvända värld vi lever i här pratar oppositionen mera för 
att man ska vara försiktigare med utgifter än vad majoriteten för fram i de 
formella dokument de lämnar. Då blir det förstås viktigt och det är viktigt i 
vilken situation som helst, i vilket parlament som helst, att den parlamenta-
riska kontrollen kan utföras på rätt sätt. Därför är det som ltl Sundman säger 
inte rätt, att det är samma sak om landskapsregeringen har siffrorna och kan 
ha de till grund för budgetberedning som om lagtinget också skulle ha till-
gång till siffrorna. Tack.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Diskussionen rörde sig om att oppositionen förklarade att för att kunna 
göra upp en budget så är det väsentligt att man har redovisningen att 
falla tillbaka på. Det där vi överens om. Men det är inte säkert att det är 
möjligt 2015, vilket den här diskussionen rör sig om. 

Om ltl Perämaa är osäker så rikta sig med förtroende till partiets ord-
förande. I Mariehamn gör vi så. Vi gör budget i maj och bokslutet kom-
mer i juni. Det fungerar någorlunda hyfsat. Det är inte omöjligt. 

Den parlamentariska kontrollen 2015 kommer inte att vara fullt ut 
densamma som 2016 och 2017. Är det en katastrof? Är det svårt för 
Perämaa att leva med det? 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Nu har alla lyssnare fått höra åtminstone om ett litet erkän-
nande från socialdemokraterna. Den parlamentariska kontrollen kom-
mer inte att vara densamma under hösten och sommaren 2015 då när 
budgetförslaget för 2016 görs upp. Vi har nått en liten bit på vägen. Vi 
ser hur det här kommer att gå. Majoriteten kommer att rösta genom 
detta. Jag menar att det är viktigt. Vi har svåra ekonomiska tider. Vi har 
budgetar med underskott. Vi kommer att tillsätta en ny landskapsrege-
ring hösten 2015, möjligen med nya partikonstellationer, och de ska se-
dan leva med grunden i den budget som har lagts. Budgeten kommer då 
att vara lagd utifrån en avvikande möjlighet för oppositionen att utföra 
den parlamentariska kontrollen. Nu har vi hört att det är så. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, det är en allvarlig sak. Det är därför som regeringen kommer hit med 
en framställning. Det är så allvarligt. Under de rådande förhållandena, 
genom att man gör det här bytet och med respekt för personalen, så 
kommer man med lagframställningen för att avvika från det som man 
tidigare har planerat. Den parlamentariska kontrollen sker nu. 
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Ltl Mats Perämaa, replik 

Det blir ju ett jättestort avsteg från det normala. Den parlamentariska 
kontrollen för ett budgetarbete ska ske ungefär 3/4 år före budgeten ska 
beredas. 

Om vi utöver den parlamentariska kontrollen säger att landskapsre-
geringen äntligen ska göra slag i saken och försöka skapa ett budgetför-
slag där ekonomin är i balans. Vi får hoppas att den parlamentariska 
kontrollen kom fram på det här sättet. Men knappast om vi inte har 
möjligheten att med piska och ibland med morot ligga på under arbetets 
gång.  

Jag tackar för erkännandet. Kanske det säger något om grunden om 
lagförslagets avsikt. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Harry Jansson 

Fru talman! Jag kan förstås inte avhålla mig från att delta i denna principiellt 
oerhört viktiga debatt och lämna ett avtryck i självstyrelsens historia. 

Bästa opposition, tror någon verkligen att landskapsregeringen skulle be-
möda sig att föreslå denna förändring i systemet om det inte berodde på en 
omtanke om berörda tjänstemän, i detta fall finansavdelningen? Varför skulle 
man överhuvudtaget ta sig tid att lägga begränsade resurser på ett lagförslag 
som inte behövs? Nog tycker jag att oppositionen måste inse att vi har en be-
gränsad stab människor som på kort tid ska genomföra ganska stora refor-
mer. Varför ska vi utsätta dem för risken att det blir ett lagbrott, att de får stå 
i skampålen under 2015, för att de inte tid har hunnit med redovisningen? 
Bästa opposition, lite bättring!  

På samma gång när jag ändå tar till lite av den disciplinära sidan, ltl An-
ders Eriksson blandade in mig i ett replikskifte med ltl Pettersson. Den debatt 
som ltl Eriksson hänvisade till utspann sig då i måndags, en trappa ner, och 
handlade uttryckligen om bristen på resurser när det gäller nyckelfunktion-
erna i självstyrelsegården. Där, bästa ltl Eriksson, är vi underdimensionerade 
för att klara de utmaningar som bland annat en större behörighet ställer. 
Däremot är offentlig sektor på Åland för stor. En prioritering är nödvändig, 
men det handlar om andra funktioner än dem som är kopplade till kanslihu-
set. Därför tycker jag också det är en fråga för Ålands Framtid, med tanke på 
sina ambitioner vad gäller politisk merarbete för detta parlament och rege-
ringen, att se till att de funktionerna förstärks. Var snäll och skilj på offentlig 
sektor i stort och de uttryckliga resurser som behövs för att vi ska sköta själv-
styrelsen på ett bra sätt.  

Med tanke på att Ålands Framtid har den traditionella partiledardebatten 
skulle jag välkomna att ta en debatt om den offentliga sektorns storlek på 
Åland och ta in den i rätt dimension. Ta de värdemätningar som ingår i of-
fentlig sektor. Är förädlingsvärdet försvarbart utgående från dagens offentliga 
sektor på Åland? Hur är det med offentlig sektor som uppköpare av tjänster 
etc.? Det finns en mängd faktorer, istället för att röra sig med uttryck som att 
fem procent av konsumtionsutgifterna kan skippas när som helst. Där hoppas 
jag verkligen på en skärpning i debatten. 
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När det gäller konkreta åtgärder under senare år så kan vi konstatera att 
under de senaste två mandatperioderna, där åländsk center har varit med i 
regeringsställning, så försvinner närmare 200 offentliga tjänster i landskap-
ets regi i och med det föreliggande budgetförslaget som vi börja debattera den 
17 november. Det om något borde väl hyllas från Ålands Framtid istället för 
att kritiseras rent allmänt. Tack, fru talman.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, fru talman! Jag vill be om ett förtydligande. Jag tyckte att ltl Harry 
Jansson sade att den offentliga sektorn är för stor på Åland. Den största 
andelen av offentligt anställda finns inom vård, skola och omsorg. Är det 
faktiskt centerns uppfattning att den offentliga sektorn är för stor? Det 
skulle det vara väsentligt att vi fick veta i vilka avseenden man borde 
minska på de anställda. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, fru talman! Den offentliga sektorn är för stor på Åland i ljuset av 
de inkomster vi har idag och i framtiden. Det gör att vi måste se över vad 
vi gör, på vilket sätt vi gör det och om vi kan göra det bättre. Därför är 
det glädjande att vi har en centerminister, Veronica Thörnroos, som har 
drivit fram driftsprivatiseringen. Vi får samma tjänst utförd men till en 
lägre kostnad via Ålandsbudgeten. Den typen av arbete måste vi fort-
sätta att jobba med. Det var ett exempel. Jag tror att ledamoten är 
mycket välmedveten om den diskussion vi för när det gäller infrastruk-
tursektorn i övrigt, att nå en större samordning och därmed spara på 
tjänster och kostnader. 

Talmannen 
Debatten ska hålla sig till ärendet.  

Replikskiftena är avslutade. Begärs ordet? 

Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs förslaget till landskapslag om 
temporär ändring av landskapslagen om landskapets finansförvaltning paragraf för pa-
ragraf. 

Föreläggs förslaget 19a §. 

Ltl Mats Perämaa 

Fru talman! Jag föreslår att den i lagförslaget angivna 19a § slopas och ersätts 
med en ny 19a § med följande lydelse, med rubriken landskapets årsredovis-
ning för finansåren 2014 och 2015: ”Med avvikelse från vad som föreskrivs i 
19a § 3 mom. ska årsredovisningen för finansåren 2014 och 2015 fastställas 
före utgången av april 2015 respektive före utgången av april 2016 och samti-
digt ställas till landskapsrevisonens förfogande. Den ska överlämnas tillamm-
mans med revisionsberättelsen till lagtinget före utgången av maj månad re-
spektive år.” 

Ltl Katrin Sjögren 

Talman! Jag ber att få stöda ltl Mats Perämaas förslag. 
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Talmannen 
Ltl Mats Perämaa, understödd av ltl Katrin Sjögren, har förslagit att 19a § får den ly-
delse den har i ltl Mats Perämaas ändringsförslag. Förslaget har delats ut till ledamö-
terna i enligt arbetsordningens 72 §. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.  

Omröstning kommer att verkställas.  

Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja, den som omfattar 
ltl Mats Perämaas ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkän-
nas? Godkänd.  

Ja ber ja-rösterna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-rösterna resa sig. 

Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt lagtexten enligt utskottets betänkande. 

Förläggs ikraftträdelsebestämmelsen. Godkänd. 

Föreläggs lagens rubrik. Godkänd. 

Föreläggs lagens ingress. Godkänd. 

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

Enda behandling 

5 Landskapsregeringens berättelse 2013 
Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse för 2013 
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 17/2013-2014) 
Landskapsregeringens berättelse (LB 1/2013-2014) 
Landskapsrevisionens berättelse (RB 2/2013-2014) 
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.  

Diskussion. 

Ltl Jörgen Pettersson 

Talman! Om det förra ärendet handlade om framtiden är detta dess motsats 
men för den skull absolut inte oviktigt. En bra revision ska över tid skänka 
mervärde till medborgarna. Genom att ständigt hålla ögonen på förvalt-
ningen är det Landskapsrevisionen som ska se till att skattepengarna utnytt-
jas så effektivt som möjligt.  

Detta ärende handlar om Landskapsrevisionens berättelse för år 2013 samt 
landskapsregeringens dito. Utskottet har koncentrerat sitt arbete på revis-
ionen då ju det andra mest handlar om fjolårets snö. Vår nya revisionsmyn-
dighet har enligt utskottets förmenande inlett sitt arbete på ett mycket lo-
vande sätt och lyft fram väsentliga och centrala frågor på ett förtjänstfullt vis. 
Vi har sett hur Ålands gymnasium genomlysts liksom ÅHS, båda organisat-
ioner av synnerligen stor betydelse för samhället. Likaså har man genomfört 
en granskning av det oerhört viktiga pensionssystemet. 

Landskapsrevisionen har påpekat vissa brister i hur exempelvis kundford-
ringar hanteras och efterlyst lite tydligare och mer mätbara mål. Det är själv-
klart men har i det gamla sättet att redovisa inte varit så enkelt. Från utskot-
tets sida tror vi på stor förbättring redan i nästa årsredovisning. 

Från utskottets sida vill vi också lyfta fram det faktum att pensionsskulder 
är svåruppskattade och att planerade tillgångar lätt kan anses vara för små. 
Så är det även i övriga Norden där man har ett liknande pensionssystem som 
vi. Det är alltså viktigt att ständigt stå på tårna när det gäller hur pengarna 
förvaltas. Vi har från utskottets sida därför bett landskapsregeringen att se på 
den befintliga hanteringen av pensionsfondens medel men inser också att det 
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inte finns något trollspö för att säkra en högre avkastning. Det gäller att vara 
konservativ och progressiv samtidigt. 

Vid sidan av det rätt självklara att landskapsregeringen bör följa revisorns 
rekommendationer påminner vi också om det vi tidigare sagt från utskottets 
sida; det är inte optimalt med en skild berättelse om de olika revisionerna. 
Lagtinget har tillräckligt med handlingar ändå. Revisioner ska tala för sig 
själva. Revisioner ska tala för sig själva. 

Med hänvisning till detta föreslår ett enhälligt utskott att lagtinget bringar 
betänkandet till landskapsregeringens kännedom. Tack. 

Ltl Mats Perämaa 

Fru talman! Jag har inte så mycket att kommentera. Utskottsordförande hade 
en kort och koncis beskrivning av betänkandet.  

Jag tänker kommentera lite om avkastningen av pensionsfonden. Utskotts-
ordförande sade att ingen har ett trollspö för att öka avkastningen. Det kan 
vara bra att man både är konservativ och kreativ samtidigt. Det stämmer. 

Utskottet anser att en strategi bör utarbetas i syfte att öka avkastningen 
från pensionsfonden. Det här är förstås lättare sagt än gjort. I samband med 
remissen för ärendet så sade jag för liberalernas del att det kunde vara skäl 
att man börjar titta på den organisation som ansvarar och leder pensionsfon-
den.  

Det finns en styrelse som utifrån lagstiftningen har arbetsmarknadsrepre-
sentanter, fackföreningsrepresentanter med i styrelsen. Man följer lagen, 
man har några experter som är sakkunniga på området och sedan sitter fi-
nansministern som ordförande för styrelsen. Till sitt förfogande har man en 
person anställd som ska vara styrelsen behjälplig i förvaltandet av pengarna, 
förutom den hjälp man får från finansavdelningen i allmänhet. Styrelsen själv 
fattar inte varje placeringsbeslut, man har gett ut uppdraget att förvalta 
större delen av de medel man har till fristående, utomstående stora kapital-
placerare, alla välkända aktörer på marknaden. 

Dessa aktörer har ändå bara möjlighet att placera pengarna utifrån de pla-
ceringsplaner som antas av pensionsfonden. Det finns en lagstiftning för det 
här och det finns en förordning som ligger till grunden för de placeringspla-
ner man har. 

Under förra mandatperioden gjordes en liten korrigering som lite grann 
öppnade upp för att placera pengar i tillväxtmarknader. Grundfokus ligger 
ändå på placeringar i vårt närområde, kanske i Norden och Europa. Det tåls 
att fundera på om Europa i dagsläget är det trygga placeringsområdet? Är det 
i Europa som man har hög avkastning eller inte? 

Man bör utforma en strategi. Med tanke på att vi bara har ett år kvar av 
den här mandatperioden så skulle det här ingå i följande landskapsregerings 
regeringsprogram. Man skulle noggrant titta på förvaltningen av pensions-
fondens kapital och fundera på om det finns skäl att göra något på ett annat 
sätt, eller om det möjligen är bra det som man sysslar med.  

Jag har själv suttit som ordförande i pensionsfonden. Med tanke på det 
förra ärendet så kan vi konstatera att finansministern minsann har många 
ärenden på sitt bord ändå. Det är nästan övermänskligt att begära att en fi-
nansminister personligen ytterligare ska bli expert på placeringsområden, 
vilket man helst bör vara när man ska leda en pensionsfond inför strategiska 
beslut om placeringar.  
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Det här är något som vi borde titta på. Kanske det är nästa regering som 
borde titta på det riktigt ordentligt. Pensionsfonden har över 300 miljoner 
euro i förvaltat kapital, i tillgångar. Varenda procentenhet per år i ökad eller 
minskad avkastning betyder något över 3 miljoner euro plus eller minus. Det 
har en väldigt avgörande betydelse för vilket kostnadsansvar vi måste ta över 
budgeten här i lagtinget för att trygga kommande pensioner. Det beror så oer-
hört mycket på hur man lyckas förvalta kapitalet i pensionsfonden.  

Ingen ska missförstå mig nu och tro att vi menar att vi ska öka risktagandet 
vad gäller förvaltande av kapitalet. Tvärtom, vi måste vara väldigt noga med 
tryggheten i den mån man kan vara trygg vad gäller placeringar. Det är inte 
helt säkert att det är tryggast att placera medel i Europa. 

Sedan kunde man tänka sig andra arrangemang och förändringar i pens-
ionsfondens styrelse. Vi har arbetsmarknadsparter via facket, vi har represen-
tanter som gör ett bra jobb där. Det är ändå pensionärerna som så små-
ningom blir mottagare av pensionerna som de har medverkat till att betala in. 
Vi kanske borde ge den befolkningsgruppen en större roll åtminstone i utar-
betandet av nya strategier, men möjligen i det operativa arbetet med att för-
valta pensionsfondens kapital. Tack. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Vi från Ålands Framtid har i många sammanhang för-
sökt påpeka om den här pensionsansvarsskulden. Man har många 
gånger sagt till oss att det där inte är en riktig skuld och att det inte är 
någon fara. Vi tar det över budgeten om det fattas.  

Jag delar ltl Mats Perämaas åsikt när det gäller att förvalta pensions-
fonden på rätt sätt. Jag delar också hans åsikt när han säger att det är ett 
stort ansvar för att få det här att utvecklas på rätt sätt. Att jämföra vad 
pensionsansvarsskulden är i Finland är inte relevant. Vi ska försöka 
sköta våra åtaganden på vårt sätt. Helst ska pensionsskulden vara så li-
ten som möjligt desto mindre behöver vi då ta över budgeten.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Roger Jansson 

Fru talman! Det blev ganska tomt i salen här. Finansutskottet är represente-
rat av fyra personer, kanske det kommer någon till men ordföranden är inte 
här. 

Utgående ifrån den ganska gedigna remissdebatten i den här frågan, inför 
behandlingen i finans och näringsutskottet, har jag några frågeställningar. 

Före remissen var den offentliga debatten stor kring det ackumulerade 
budgetunderskottet. Åtskilliga lagtingsledamöter deltog på olika sätt och 
hade olika infallsvinklar i den offentliga debatten om det ackumulerade bud-
getunderskottet. Jag hörde till dem som i remissen ifrågasatte det här begrep-
pet och varför man använde det överhuvudtaget. Det är boksluten som är in-
tressanta. På sidan 55 i landskapsregeringens berättelse finns det en text om 
det ackumulerade budgetunderskottet och den kan man kritisera och ha olika 
uppfattningar om. Rent vetenskapligt känns resonemanget om det ackumule-
rade budgetunderskottet ganska hemsnickrat. Det viktiga är ändå boksluten. 
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I verksamhetsberättelsen har vi en separat bilaga med detaljbokslutet. Vi 
har i verksamhetsberättelsen ett sammandrag av bokslutet som nu har be-
handlats i finansutskottet. På sidan 212-214 har vi en balansräkning och en 
resultaträkning på sidan 215-216. I revisionsberättelse på sidan 245 har vi 
dessutom en genomgång av revisionsbyrån där man 1998-2013 anger affärs-
bokföringens över- och underskott och budgetuppföljningens över- och un-
derskott. 

Min fråga till de närvarande medlemmarna i finansutskottet är; har man 
inte gått igenom det här och fört ett resonemang kring det? Det har funnits 
en sådan oklarhet mellan delvis partierna men särskilt mellan ledamöterna i 
lagtinget och i den fientliga debatten om både bokslut och det märkliga ut-
trycket; ackumulerade budgetunderskottet. Trots att man har bokslut varje år 
så borde man kunna prata om mera exakt vetenskap. Här har vi boksluten för 
åren 2012 och 2013 att jämföra med. Vill man gå längre bak i tiden så har re-
visionsbyrån hjälpt oss med det genom att ha en ordentlig resultatgenom-
gång. 

Nu kommer resultatredovisningen att utvecklas genom den nya budgete-
ringsmetoden. Vi får se vart det luktar. Med anledning av en tidigare debatt 
här idag så har jag en väldig förståelse för hur man ur redovisningssynpunkt 
bör kunna göra bokslutet för 2014. Det baserar sig på den gamla budgetmeto-
diken så att bokslut till alla dess delar sedan kan jämföras med 2015, 2016 
och 2017 osv. Det är ett bra initiativ. 

I balansräkningen finns en lite märklig redovisning. Jag hade trott att fi-
nansutskottet skulle titta på det kanske. På passiva sidan finns pensionsan-
svarsskulden som år 2012 var 677 miljoner och år 2013 var 727 miljoner. 
Detta motsvaras av värderingen av landskapet Ålands pensionsfond under 
placeringar på aktiva sidan av 309 miljoner respektive 327 miljoner. Man kan 
kalla det nettoskulden för pensionerna, även om det alltid kan diskuteras hur 
säker värderingen av pensionsfonden är. Nettoskulden var 2012 368,3 miljo-
ner och steg 2013 till exakt 400 miljoner. Det här är en intressant redovisning 
som också baserar sig på en utvärdering av pensionsansvaret som man har 
låtit göra under 2012 eller 2013 för 2012. 

Det hade varit intressant att få lite mer information om detta. Min fråga till 
de närvarande medlemmarna är om det här alls har diskuterats. Nu när man 
läser det korta betänkandet från utskottet känns det som om själva bokslutet, 
som är en mycket central del av det här ärendet, inte har behandlats särskilt. 

Som ordförande sade så kan man säga att det är historieskrivning. När 
boksluten kommer är de alltid väsentliga, för bolagsstämmor för bolag, för 
kommunfullmäktigen och för Ålands lagting, därför frågade jag. 

 

Talmannen 
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. 

Detaljbehandlingen börjar. Först föreläggs betänkandets kläm och efter det moti-
veringen. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. 

Föreläggs betänkandets kläm för godkännande. Klämmen är godkänd. 

Föreläggs betänkandets motivering för godkännande. Motiveringen är godkänd. 

Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 
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Enda behandling 

5 Aktivera självstyrelselagens B-lista 
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 9/2013-2014) 
Ltl Axel Jonssons åtgärdsmotion (MOT 3/2012-2013) 
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. 

Diskussion.  

Ltl Katrin Sjögren 

Talman! Lag- och kulturutskottet har behandlat ltl Axel Jonssons åtgärds-
motion där motionären uppmanar landskapsregeringen att återkomma till 
lagtinget med förslag på behörighetsområden som borde överföras till lag-
tingets lagstiftningsbehörighet från självstyrelselagens s.k. B-lista. 

Utskottet föreslår att åtgärdsmotionen förkastas men att betänkandets mo-
tivering bringas landskapsregeringen för kännedom. 

Resonemanget från motionären går ut på arbetet för utveckling av självsty-
relselagen skadas när möjligheten att utvidga självstyrelsen enligt gällande 
självstyrelselag inte tas tillvara och att utvecklingen av självstyrelselagen 
måste ske kontinuerligt för att inte resultera i en avveckling.  

Utskottet delar motionärernas intentioner och anser det önskvärt med en 
kontinuerlig utveckling av lagen. 

För närvarande pågår dock ett omfattande arbete i den s.k. Ålandskommit-
tén. Landskapets företrädare i kommittén har som mål att avsevärt utöka de 
behörighetsområden som landskapet i framtiden vid behov ska kunna överta.  
En mellanrapport från kommittén förväntas i början av nästa år och enligt 
utskottets åsikt är det klokt att först invänta resultatet av arbetet i kommittén 
innan en parallell process med en aktivering av B-listan inleds. 

I motionen framhålls att det i justitieministeriets rapport ”Ålands självsty-
relse i utveckling” konstateras att någon framställning om att överföra lag-
stiftningsbehörighet i enlighet med självstyrelselagens B-lista inte har gjorts 
en enda gång.  

Utskottet anser att det faktum att det inte gjorts någon överföring av behö-
righeten enligt B-listan är inget bevis på behov. Det handlar snarare om de 
befintliga behörighetsområden som finns upptagna på B-listan. 

Enligt utskottets åsikt visar detta att det på förhand är svårt att identifiera 
vilka behörighetsområden som i framtiden kan vara angelägna för landskapet 
att överta varför möjligheten att överta områden behöver vara avsevärt mer 
flexibel än för närvarande. Man kan konstatera att det sammanfattar Ålands-
kommitténs uppdrag i ett nötskal.  

Utskottet konstaterar att de frågor på B-listan som hittills tillhört de mer 
intressanta för landskapet att överta är folkbokföringen och alkohollagstift-
ningen.  

Landskapsregeringen tittade noggrant på behovet av att överföra folkbok-
föringen när man stiftade den nya hembygdsrättslagstiftningen. Landskaps-
regeringen ansåg dock att behovet inte förelåg. 

När vi behandlade motionen och skrev betänkandet fick vi oss till livs att 
landskapsregeringen tittar på alkohollagstiftningen i samband med budgeten 
för 2015. Vi har nu budgeten på både vårt bord där aviserar landskapsrege-
ringen att man tänker inleda en dialog med riksmyndigheterna.  

Utskottet konstaterar avslutningsvis att de ekonomiska realiteterna alltid 
måste tas i beaktande och noggrant analyseras. 
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I nuvarande självstyrelselag finns det inte någon automatik i korrigeringen 
av klumpsumman, vilket också har diskuterats ett flertal gånger här i lag-
tinget. 

Det var utskottets åsikter. Ltl Axel Jonsson har reserverat sig, vilket han 
kommer att redogöra för nu. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Det skulle vara roligt att höra ltl Sjögren åsikt vad det 
beror på att majoriteten i utskottet, förutom det som står skrivet, har 
varit emot det. Är man varit rädd för att det påverkar kommittéarbetet? 
Man har inte tidigare heller försökt överta behörigheter från B-listan. 

När frågan ställdes till alla partiledare vid partiledardebatten om man 
var för att överta behörighet från B-listan, framförallt alkohollagstift-
ningen, så svarade alla ja. Visserligen i lite olika nyanser angående hur 
mycket man skulle ta över. Med ltl Sjögrens resonemang så vågar man 
egentligen aldrig göra någonting, för man är hela tiden rädd för att man 
ska stöta sig med myndighetspersoner från riket. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Till viss del kan jag hålla med ltl Eklunds resonemang. Det får 
inte vara så, som jag delvis upplever, att inom vissa politikområden läg-
ger man en våt filt över för att man jobbar med dem på ett eller annat 
sätt.  

När vi hörde om den här motionen så framkom det att man tänkte 
titta närmare på alkohollagstiftningen. Sedan vet jag ifrån förra land-
skapsregeringen att vi tittade väldigt nogsamt på det här också. Vi kon-
staterade att det blev ett ganska omfattande paket och att det faktiskt 
skulle kosta en hel del pengar.  

Min och liberalernas åsikt är att man ska titta nogsamt på det och 
också göra en ekonomisk analys. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Ofta när man diskuterar behörighetsövertaganden så 
målar man upp stora kostnader. Jag vet inte om jag ska kalla det för 
skyddsmekanismer i den åländska politiken, men man är rädd för att ta 
ansvar. Man funderar aldrig på vilka möjligheter vi har att utveckla tjäna 
pengar och vilka möjligheter näringslivet har för att utnyttja behörig-
hetsövertagande och tjäna pengar på Åland. Alltid, alltid nästan så säger 
man att det kommer att kosta pengar. Ta inte över någonting för det 
kostar pengar! Men tänk på möjligheterna någon gång! 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Det tycker jag att man gör. Man måste också ta i beaktande vad 
det innebär när det gäller flera tjänstemän, mera lagstiftning och det är 
absolut en annan del som finns i vågskålen.  

Jag tycker ändå att vi har en samsyn när det gäller vissa områden. Hi-
storiskt har det också visat sig att behörighetsområden som varit aktu-
ella under en viss tid har sedan fått stå tillbaka för andra. Vad man anser 
är aktuellt fluktuerar lite. Nu har landskapsregeringen sett på folkbokfö-
ringen och nu tänker man gå vidare med alkohollagstiftningen. 

52 



  

Som sagt var så tittade vi på hela alkohollagstiftningen under den 
förra mandatperioden. Det handlade om laboratorier och allt möjligt 
sådant som vi ansåg att helt enkelt skulle bli för kostnadsdrivande. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Axel Jonsson  

Tack, fru talman! Utskottet skriver, som ordförande nyss redogjorde för, att 
det pågår ett arbete i Ålandskommittén och att det är klokt att först invänta 
resultatet av arbetet i Ålandskommittén före man inleder en aktivering av B-
listan, vilket den här motionen tar sikte på. Det är ett resonemang som vi i 
Ålands Framtid har haft lite svårt att förstå med tanke på bakgrunden där 
man har påtalat det här. Man har ifrågasatt behovet av självstyrelsereformen 
i sin helhet, lite i en bisats förvisso. Man har ifrågasatt behovet av reformen 
eftersom vi faktiskt inte har utnyttjat våra möjligheter. 

Vid remissdebatten i det här ärendet hade vi en ganska konstruktiv dis-
kussion om vilka möjligheter som faktiskt finns på B-listan vad gäller t.ex. 
alkohollagstiftningen och vad gäller med svenskspråkiga kollektivavtal som vi 
ganska ofta gnäller över i den här salen och på många andra håll. Med hjälp 
av B-listan kunde man faktiskt åstadkomma förändring och förbättring. 

Självstyrelsepolitiska nämnden har uppmanat landskapsregeringen att 
titta på den åländska folkbokföringen. Kan vi gå fram med det här förslaget 
för att uppnå fördelar i hanteringen av hembygdsrättsregistret och kanske 
andra fördelar också? Om just den frågan höll ltl Sundman ett lysande anfö-
rande i remissdebatten. 

Man kan också tänka sig föreningsregistret som finns med den här listan. 
Behövs ett föreningsregister på Åland i dagsläget? I Sverige har man inget 
föreningsregister, där har man inte någon föreningslag utan det är fritt för 
föreningarna att ordna sig själva. Det kan vara ett exempel på hur Åland 
kunde minska antalet lagar i våra lagböcker och göra samhället lite friare och 
ta bort sådana krav som kanske inte är befogade på Åland. Jag säger inte att 
det ska göras, men den här typen av tankar är värda att fundera över när man 
läser B-listan och ser på de möjligheter som finns där. 

Mot den bakgrunden skrev vi den här motionen. Man borde verkligen ana-
lysera vilka möjligheter vi har som ligger och vilar på B-listan istället för att 
avfärda dem som irrelevanta. På många håll är de helt klart relevanta för det 
åländska samhället. Det skulle vara relevant för ålänningarna att besluten på 
de här områdena fattades av företrädarna för Ålands folk och inte av de som 
sitter i riksdagen, företrädarna för Finlands folk. Det skulle ge större möjlig-
heter att utforma de här områdena på det sätt som vi själva önskar. Det är en 
önskvärt förstås. 

Resonemanget om att ekonomiska realiteter alltid måste tas i beaktande i 
samband med övertagande av nya behörighetsområdet är förvisso sant. Själv-
klart handlar allt om ekonomi i dagsläget och vem som ska betala för nya an-
svarsområden om de förs över till lagtingets bord. Man måste titta på vad 
som sägs i självstyrelselagen om de ekonomiska förhållandena och de ekono-
miska relationerna mellan Åland och Finland. Det finns en hel del skriv-
ningar där som är värda att fundera på när man diskuterar behörighetsöver-
föringar. 
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Tittar man på 47 § stadgas om avräkningsgrunden bland annat ”att avräk-
ningsgrunden ska höjas om landskapets utgifter har ökat antingen genom 
att landskapet övertar förvaltningsuppgifter som ankommer på riket eller 
efter överenskommelse med riket genom att landskapet svarar för verksam-
heten som helt eller till betydande del tjänar riksintressen.”  Är folkbokfö-
ringen ett riksintresse? Det får man väl kanske anta. Det är ett betydande 
riksintresse vill jag påstå. Om lagtinget ansvarar för folkbokföringen så tjänar 
vi de facto ett betydande riksintresse enligt den skrivning som finns i 47 §. 
Det skulle motivera en höjning av avräkningsgrunden. Jag tycker definitivt 
att man kan föra ett sådant resonemang. Längst ner i 47 § står det att om 
ändring av avräkningsgrunden stadgas i rikslag med lagtingets bifall. Det 
krävs inte någon bastant ändring av självstyrelselagen. Det räcker med att 
man i samma skede som man överför ett område från B-lista, även med van-
lig rikslag intar ett förslag om att ändra avräkningsgrunden eller i en separat 
lag beroende på hur man väljer att lägga upp det. Det är precis samma förfa-
rande och det går till på samma sätt.  

Det för också in diskussionen på avräkningsgrunden som vi har svårt att få 
till en diskussion om. Att få en behandling av avräkningsgrunden när själv-
styrelselagen de facto kräver att avräkningsgrunden ska ändras om man ser 
på den utveckling som skett bl.a. hur statsbokslutet, som är den viktigaste 
grunden för justering av avräkningsgrunden, har förändrats.  

Ju fler argument vi kan föra fram för att avräkningsgrunden borde ändras 
desto mer sannolikt är att det blir diskussion och avgörande. Nu ligger frågan 
i Ålandsdelegationen och vi väntar på besked därifrån. Under tiden borde vi 
göra vad vi kan för att få till en diskussion. 

Vi ska debattera budgeten där vi alla kan konstatera att vi fortfarande inte 
har pengar som räcker till. Därför blöder vår åländska ekonomi i dagsläget. 
Samtidigt står vi här och resonerar kring problem med att överta behörig-
hetsområden från B-listan som de facto kunde tjäna ett intresse att få de skat-
tepengar till Åland som vi faktiskt är förtjänta av enligt dagens självstyrelse-
lag. Vi måste se på möjligheterna som B-listan för med sig. Vi kan inte stänga 
dem ute enbart för att vi är rädda att detta kan förorsaka merkostnader. 

Självstyrelselagens 47 § och skrivningen om att man efter överenskom-
melse med riket ska kunna justera avräkningsgrunden är något som man kan 
ta fasta på med tanke på att Ålandskommittén och vi alla gemensamt har gått 
in för att försöka få till stånd ett system där vi ska förhandlar om relationen 
mellan Åland och Finland, istället för att enbart stirra oss blinda på det som 
står i självstyrelselagen. Mera dialog och mindre rättskamp är en målsättning 
som har nämnts många gånger från den här talarstolen. Då borde vi också ta 
fasta på de skrivningar i självstyrelselagen idag som öppnar just för en sådan 
relation mellan Åland och Finland, även i de här ekonomiska frågorna. 

Avfärda inte behörighetsöverföringar på B-listan med att det kan innebära 
ökade kostnader för oss här på Åland. Nej, se det som en möjlighet att sätta 
sig ner och förhandla. Jag är helt säker på att det finns förståelse även från 
finskt håll. Om man övertar ett ansvarsområde, behörighetsområde, tillsyn 
över alkohollagstiftningen, är det motiverat att också kompenseras ekono-
miskt för att detta sker. Jag är helt säker på att det finns förståelse för det. 
Därför bör man sätta sig ner och förhandla när man aktualiserar en sådan 
fråga. Att avfärda det redan före man har försökt är inte särskild progressiv 
självstyrelsepolitik. 
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Fru talman! Mot bakgrund av mina tankar kring det här området, som ni 
har fått redogjort för er, så föreslår jag att lagtinget beslutar att omfatta åt-
gärdsmotion nr 3/2012-2013. Det innebär att vi ger landskapsregeringen i 
uppdrag att återkomma till lagtinget med förslag, på behörighetsområden i 
29 § självstyrelselagen, som lämpligen borde överföras till landskapets lag-
stiftningsbehörighet. 

Avslutningsvis vill jag säga att det är positivt att landskapsregeringen nu 
väljer att analysera åtminstone en av de här punkterna på B-listan, alkohol-
lagstiftningen. Vi kommer säkert att återkomma till den diskussionen i bud-
geten. Det är bra att man redan har tagit till sig en del av den här motionen. 
Jag hoppas att landskapsregeringen också kan fortsätta med det arbetet 
framöver så att vi får se flera förslag i den riktningen i lagtinget den kom-
mande månaden och kommande år. Tack, fru talman. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Tack, fru talman! Kollegan Axel Jonsson säger att vi inte utnyttjar de 
möjligheter vi har. Min frågeställning, ända sedan 1993, har varit; vilka 
möjligheter? Ändringar av behörigheten sker normalt genom ändring av 
självstyrelselagen. Det beslutet tas av Finlands riksdag. Besluten gäl-
lande överföringar av behörighet enligt självstyrelselagens så kallade B-
lista tas av Finlands riksdag. Skillnaden är alltså liten mellan dessa båda 
metoder. Därför har jag aldrig beundrat den här B-listan. Dessutom för-
åldrades den ganska snabbt. Det finns ingen automatik, vilket man 
skulle kunna tro när man hör kollegan Axel Jonsson, i att vi får över de 
behörigheterna bara för att de finns på B-listan. Avgörande är våra poli-
tiska motiv till varför vi vill ha förändringar i självstyrelagen. Sedan 
1993 har vi gjort 20 paragrafförändringar i självstyrelselagen. De har vi 
politiskt bedömt som viktigast. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Visst är det så som vtm Jansson säger. Men hur ska vi veta om Finlands 
riksdag är beredd att ge oss de här områdena, om vi aldrig frågar? Det är 
väl dit som man hamnar i resonemanget. Sedan kan vi säkert ha olika 
uppfattningar om vilka områden som är viktiga och där vi borde ta ini-
tiativ.  

Åtgärdsmotionen i det här fallet tar ju sikte på att landskapsrege-
ringen ska analysera frågan och att man ska titta på folkbokföringen och 
arbetsavtalen. Finns det en möjlighet att få svenskspråkiga kollektivavtal 
på Åland på de områden där vi inte har det? Vi i Ålands Framtid tycker 
åtminstone att det är intressanta möjligheter som vi borde titta på. 
Kommer vi fram till att det här är någonting som vi vill gå vidare med, 
då är självklart att vi också ska föra det till riksdagen för behandling. An-
nars vet vi inte om det här är låst eller inte i dagens självstyrelselag. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! I processen för förändring av självstyrelsesystemet har vi 
upplevt en del advokatyr kring varför man inte ska göra utvecklingssteg. 
I Alec Aalto kommitténs rapport finner man flera sådana. Det resone-
manget kring B-listan är ett typiskt sådant. Man vill visa på att det 
egentligen inte finns behov. Jag tycker inte att vi ska låta vår politik sty-
ras av det och med det motivet plötsligt börja resonera kring den delvis 
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misslyckade B-listan eller den metod som B-listan innebär att vi ska gå 
till Finlands riksdag på samma sätt som när vi vill ha en ändring av 
självstyrelselagen. Ändring av självstyrelselagen är normalt ett bättre 
sätt. 

Skulle klämmen ha varit utformad så att vi uppmanar landskapsrege-
ringen att se över överföringen via B-listan och den långa listan som vi 
har över rikets behörighet, då hade jag haft stor förståelse för det här. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Vi kan väl vara överens om att B-listan på inget sätt är komplett. Den 
innehåller också områden som vi efterfrågar i det pågående arbetet med 
ett nytt självstyrelsesystem. Det betyder att dessa områden kan vi fak-
tiskt ta över före 2022 på ett enklare sätt än det som vi diskuterar i 
Ålandskommittén. Visst kan man prioritera så att vi nöjer oss med den 
behörighetsfördelning som vi har i dagsläget fram till 2022, men vi i 
Ålands Framtid nöjer oss inte med det. Vi tror att Åland är förtjänt av en 
kontinuerlig utveckling av våra behörighetsområden. Vi kan växa med 
det ökade ansvaret och den ökade friheten som det faktiskt ger att an-
svara även för de områden som finns på B-listan. Därför har vi lagt den 
här åtgärdsmotionen. Att blanda in detta i Ålandskommitténs arbete 
kan man säkert göra, men vi tror inte att det är klokt. Det är klokare att 
vi gör vad vi kan inom ramen för dagens system och så jobbar vi separat 
med att utveckla nästa. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, fru talman! Bästa ltl Jonsson, är inte det här närmaste man kan 
komma ett positivt förkastande. Hela utskottsbetänkande andas en för-
ståelse för ledamotens argumentation. Utskottsmajoriteten har valt att 
lyssna dels på landskapsregerings representanter som meddelade att en 
B-listefråga var på gång och som också mycket riktigt dök upp i Ålands 
budget för nästa år. Dels konstaterade utskottsmajoriteten att de andra 
områdena inte direkt är av intresse för Åland i detta nu. 

Ledamoten är mycket väl medveten om att hela avräkningsgrundens 
justering ursprungligen byggde på att Ålandsdelegationen skulle ha re-
glerat den här typen av förändring och ansvar och därmed kostnadsde-
len. Nu blev det riksdag och rikslag även där. Därmed förstår alla vilken 
svår utmaning vi skulle ha. Det skulle gälla synnerligen för självstyrelsen 
vägande rättsområden i så fall och de finns inte här. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Jag tycker inte man ska tolka landskapsregeringen. Det kanske land-
skapsregeringen är bättre på att göra själva. Jag kan ställa frågan istäl-
let; ska man tolka landskapsregeringens ambition att gå fram med alko-
hollagstiftningen som att de övriga områdena på B-listan är ointres-
santa? Jag skulle gärna se en analys också över de andra områdena. Visa 
på varför de inte är relevanta i det här fallet istället för att bara avfärda 
dem som ointressanta före man har tittat på frågan. Det är också det 
som motionen tar sikte på. Därför kommer jag att föreslå en omröstning 
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där vi tar ställning till om vi behöver en sådan här analys från land-
skapsregeringens sida. Vi i Ålands Framtid anser det.  

När det gäller avräkningsgrunden precis som ltl Harry Jansson sade 
så hade Ålandsdelegationen haft en bra uppgift. Men nu är det inte så. 
Då ska vi ta fasta på de öppningar som självstyrelselagen ändå ger till att 
sätta sig ner och komma överens om justeringar i samband med behö-
righetsöverföringar istället för att vara rädda för merkostnader. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Bästa ltl Jonsson, är det inte så att utskottet genomgående visade var vi 
saknar intresse. Nu räknade ledamoten i sin reservation upp ett antal 
rättsområden som ledamoten finner intressanta. Skulle det till exempel 
vara klokt att vi övertog ansvaret för alla de svenskspråkiga kollektivav-
talen? Att vi skulle ta på oss ansvaret istället för att naturligtvis se till att 
ansvarigt ministerium i Helsingfors se till att dessa cirka 200 avtal också 
finns i svensk språkdräkt. Skulle det vara klokt att avhända Finland det 
ansvaret för att Finland ska fungera enligt sin lagstiftning och grundlag 
framförallt?  

När det gäller flexiblare föreningslagstiftning, skulle vi verkligen vilja 
ha ett system där föreningar inte längre skulle ha någon rättshandlings-
förmåga? För det är detta som det handlar om. Man ser till att skydda 
både medlemmar och framförallt den omvärld som en förening har sam-
röre med. Det handlar om att vara flexibel, men kanske till en viss gräns. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Det är svårt att känna igen självstyrelsepolitiker ltl Harry Jansson i det 
här sammanhanget. Det gäller att se möjligheter och kunna tänka nytt 
om man ska skapa nya strukturer som passar det åländska samhället. 
Att centern inte ens kan vara beredd att titta på möjligheterna till 
åländska, svenskspråkiga kollektivavtal, det säger väl kanske någonting 
om hur högt språkfrågan är prioriterad i centerbänkarna. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Danne Sundman 

Fru talman! När det gäller den här motionen så var jag, som sades, positiv i 
remissen. Det som främst tilltalade mig var tankesättet att vara utvecklingso-
rienterad hela tiden och ta nästa steg i självstyrelsens utveckling. 

 Det finns många exempel på behov. Ofta är våra utvecklingsbehov en liten 
del av någon behörighet. Den åsikten har jag fortsättningsvis. Däremot är det 
sådana ekonomiska tider just nu vilket gör att vi har begränsade ekonomiska 
resurser och också begränsade resurser inom förvaltningen som vi har hört 
här tidigare. Vi måste prioritera väldigt noga vad vi spänner på av allt ut-
vecklingsarbete som vi vill göra. 

Man måste inse den ekonomiska realiteten skriver utskottet. Så är det nog 
också här. Ett exempel förekom i en replikrunda när en lösning skulle vara att 
ta över behörighet och se till att kollektivavtal finns på svenska. Av ekono-
miska orsaker vet vi att det är en jättestor apparat. Ansvaret är egentligen 
inte vårt utan man måste försöka lösa det eftersom det är tydligt att det finns 
befintliga krav på att det ska vara på svenska. Det var ett exempel.  
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Andra exempel tycker jag att man ska välja utgående från att man priorite-
rar sådant som ger möjlighet för näringslivet på Åland att växa, ekonomisk 
tillväxt. Eller som ger vårt vår förvaltning möjlighet att vara effektivare och 
dra mindre resurser för samma arbete. Detta utvecklingsfokus måste vi ha i 
dessa tider. 

B-listan har en sådan historia att det var litet av ett tröstpris i den förra 
självstyrelsereformen. Egentligen var den misslyckad från början till sitt in-
nehåll. Det var detta som man då trodde kunde vara aktuellt att i en nära 
framtid delvis ta över behörighet, inte allt. Innehållet har genom tiderna bli-
vit mindre aktuellt. Sedan kan någon del vara aktuell när någon fråga kom-
mer upp. Framförallt är metoden att ta över behörighet knutet till rikslagstift-
ning vilket gör att det i princip är samma politiska baxning som att ändra 
självstyrelselagen som sådan och ta över något ur 27 § i nuvarande självsty-
relselag. B-listan var aldrig ett fungerande verktyg. Jag känner inte till om 
skeptikerna förutsåg detta, men det har blivit så. Det är för omständigt. Det 
är en juridisk och formell process att ändra självstyrelselagen så att man gör 
det inte för sådant här. Det har kommit andra konstitutionella behov som har 
haft förtur i den fabriken. 

Att koppla det till Ålandskommittén som gjordes av Alec Aalto kommittén, 
det tycker inte jag att är ett argument mot vår önskan nu om utvecklad själv-
styrelse. Det är ju tvärtom, det är ett argument för. Det är ett argument för att 
man måste förenkla sättet på vilket man utvecklar självstyrelsen. Vi som sit-
ter i Ålandskommittén far nu som skottspolar till Helsingfors och förhandlar 
om detta. Man måste få ett enklare system för överföring av behörighet. Man 
måste få mera av behörigheten tillgänglig, vad vi kallat resulial principen. 
Just nu är vi inne i ett sådant skede att vi ska lämna en mellanrapport i janu-
ari. Just den här frågan i detalj är under diskussion och det är en väldigt vik-
tig del. Det är pudelns kärna i det här stora arbetet som omfattar mycket 
mera. 

Att man inte har använt B-listan, att det skulle vara ett tecken på att vi inte 
vill utveckla självstyrelselagen, det är ju helt fel. Det är, som sades här, advo-
katyr åt andra hållet, att försöka beskylla oss för att vi inte är utvecklingsbe-
nägna. Det är verktyget som är fel, det är inte mekanikern som inte har vilja 
att skruva. 

Till sist en liten utvikning. Det är rätt tänkt att vilja utveckla självstyrelsen. 
Det gläder mig att alla partier har den viljan mer eller mindre, nästan bara 
mer i det här lagtinget. Sedan kanske man har lite olika prioriteringar. Det 
måste bli kommande lagtings huvudsakliga fokus att bli mera utvecklingsori-
enterad. Samtidigt som man förvaltar det man har på ett framgångsrikt sätt 
så måste man allokera mentala och ekonomiska förvaltningsmässiga resurser 
på att skaffa sig nya verktyg för att skruva på det åländska samhället framför-
allt inom näringspolitiken men också för att kunna effektivisera vår förvalt-
ning och göra smarta lösningar.  

Den nu sittande regeringen har iscensatt, drivit vidare och snart slutfört 
många reformer. Den kanske allra viktigaste reformen som har förbigåtts 
ganska snabbt här i lagtinget är ommöbleringen på regeringskansliet. Att 
skapa ett regeringskansli dit man fokuserar utvecklingsresurserna för att få 
en dragande kraft i åländsk politik, det är mycket mer viktigare än vad vi 
kanske förstår för att få det här tänket centralt på högsta nivå i de viktigaste 
rummen i självstyrelsen. 
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Vi här i lagtinget måste också fundera på att möta upp med någon typ av 
framtidsutskott, utvecklingsutskott eller metoder för att debattera och frigöra 
vår kapacitet och vår tid för att tänka utveckling och inte bara koncentrera 
oss på de dagliga bekymren, även om de också måste lösas. 

Utvecklingsorienterat tänk i åländsk politik kan vi aldrig få för mycket av. 
Det tycker jag att är viktigt. Det här måste vi göra för att använda den nytta vi 
får av det arbetet som vi nu håller på med i Ålandskommittén.  

Återigen verkstadsliknelsen, man köper en massa nya verktyg till verksta-
den men då måste mekanikern också kunna använda dem, förstå hur man 
skruvar och vilja använda dem. Sådana mekaniker hoppas jag att ålänning-
arna väljer in i kommande val. Tack. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Det är intressanta frågor. Det är mycket aktuellt i och 
med Ålandskommitténs arbete. 

Ltl Danne Sundman nämnde kollektivavtalen och betydelsen av att de 
översätts till svenska. Här är jag faktiskt av den åsikten att det är otroligt 
viktigt att ansvaret förblir kvar i riket vad gäller kollektivavtalen. Det är 
ändå riket som har ansvar för sin egen tvåspråkighet. Om vi kan hjälpa 
till att pressa på lite så att de översätter snabbare så tycker jag att det är 
en positiv riktning som vi kan bidra med istället för att vi lättvindigt 
skulle ta över en sådan uppgift.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Det är enkelt, de gäller inte här om de inte finns på svenska. 
Det är en rättssäkerhetsaspekt i första hand när anställda här inte har 
kollektivavtal utan är hänvisade till rättslöshet eller till något allmänt 
gällande kollektivavtal. 

Visst ska man i första hand se till att Finland tar sitt ansvar. Vid en 
punkt, om det går alltför långt, så måste självstyrelsen gå in eftersom det 
är därför som vi har självstyrelse. Alec Aalto kommittén säger att man 
inte ska utveckla självstyrelsen bara för språket, men det kanske är pre-
cis tvärtom och också där advokatyr. Det kan vara så att vi bara för språ-
kets skull måste utveckla självstyrelsen. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Ltl Danne Sundman för ett intressant resonemang. 
Språkskyddet och språkpolitiken skulle vi kunna diskutera mycket mera. 
Det gäller för Åland att bevaka att översättningarna sker snabbare. Jag 
känner väl till att de inte gäller. Jag tror nog att vi vid vissa perioder har 
pressat på mera och då har också arbetstakten varit snabbare. Det gäller 
att bevaka det här området för näringslivet och allas bästa. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Det är precis såsom ltl Kemetter säger, det har förekommit 
ofta och många påtryckningar från landskapet och då har det blivit 
bättre och så blir det sämre igen. Det är en ständig kamp att informera 
och göra påtryckningar.  

Om man ser utgående ifrån motionärens perspektiv så om man måste 
ta kollektivavtal och arbetsrätten ”bara” för att det inte fungerar på 
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svenska så då är det just en sådan grund där man enligt nuvarande själv-
styrelselag direkt kan säga att det här är självstyrelsens syften och det 
här ska betalas av en justerad klumpsumma eftersom det inte fungerar. 
Självstyrelsens uppgifter uppfylls inte och då måste vi göra det själva. 
Kollektivavtalen är ett ganska kraftfullt exempel. De är grundläggande 
rättssäkerhet och core business för självstyrelsen. Jag håller med om 
den nuvarande linjen att man i första hand måste kräva av dem som har 
det ansvaret.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Det är ett intressant ämne och en intressant diskussion. Man 
önskar att man hade en tidsmaskin med tanke på de repliker som vtm Roger 
Jansson, ltl Harry Jansson och ltl Danne Sundman har haft under det här 
ärendet. Nu står vi här. Det skulle vara intressant att dra fram tidigare utta-
landen. 

I det här förslaget uppmanas landskapsregeringen att återkomma till lag-
tinget med förslag på behörighetsområden i 29 § självstyrelselagen som 
lämpligen borde överföras till landskapets lagstiftningsbehörighet. 

Som det har framkommit redan tidigare så har det faktiskt inte kommit 
någonting sådant överhuvudtaget. Jag har många gånger på Ålands Framtids 
vägnar varnat för att den dagliga självstyrelseutvecklingen, utgående ifrån 
dagens system, helt och hållet riskerar att stanna upp på grund av den så kal-
lade Ålandskommittén. Det är bekymmersamt. Jag ska återkomma till det. 

Man ska inte debattera med dem som inte har möjlighet att begära replik. 
Det sades bara allmänt, och hänvisades till Aalto kommittén, att någon fram-
ställning om att överföra här avsedd lagstiftningsbehörighet har dock inte 
gjorts en enda gång. Man konstaterade i Aalto kommittén, när man försökte 
få svar på frågan varför ålänningarna ville ha mera behörighet, att man fak-
tiskt inte har använt sig av möjligheten att flytta fram positionerna en enda 
gång. Det är klart att man kan avfärda det som advokatyr. Man kan se olika 
på det.  

För folk som faktiskt inte kan självstyrelsesystemet och som försöker förstå 
det så är det en ganska naturlig reaktion om man tänker efter. Varför vill de 
ha mera behörighet när de faktiskt inte har flyttat fram de positioner de har? 

Enligt mitt synsätt så blir det här skadligt för den åländska trovärdigheten. 
Vi står där vi står nu. Det är inte så mycket man kan göra åt det. Jag tror att 
man bör förhålla sig till det här sakligt och inte avfärda det som advokatyr. 
Det är sist och slutligen en ganska naturlig slutsats. 

Vi hänvisar många gånger till Färöarna. Min gode vän Høgni Hoidal inrät-
tade ett ”utrikesministerium” när han var vicelantråd och satte full fart. När 
man ville förhandla om fiskekvoterna så satte man igång att förhandla med 
Ryssland utan att man överhuvudtaget hade den behörigheten. Man drev för-
handlingarna och Danmark måste ta ställning till om de skulle bestraffa dem 
eller ändra lagstiftningen så att Färöarna skulle få den behörighet som de re-
dan hade tagit sig. Så gjorde man på Färöarna. 

Därför är det lite trist att höra den här debatten, att det är så svårt, det blir 
för dyrt och det blir så komplicerat. 
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Om allt går enligt planerna träder den nya självstyrelselagen ikraft år 2021. 
Då har vi haft nuvarande system nästan 30 år ikraft. Ett tjugotal ändringar 
har gjorts sades det. Det har gjorts ändringar. De flesta ändringar är EU-kos-
metika. Den enda ändringen av betydelse, enligt mitt synsätt men även detta 
kan man bedöma olika, är införande av EU-böterna. Det var en mycket, 
mycket negativ ändring av självstyrelselagen sett ifrån åländsk sida. 

Visst har det gjorts ändringar. När vi ifrån Ålands Framtid pratar om änd-
ringar så pratar vi faktiskt om ändringar som ska vara positiva för landskapet 
Åland, ändringar som ska tillföra någonting.  

Lag- och kulturutskottets majoritet skriver: ”I stället handlar det enligt 
utskottets bedömning om att de behörighetsområden som finns upptagna 
på den s.k. B-listan inte tillhört de områden som varit mest angelägna för 
landskapet att överta. Enligt utskottets åsikt visar detta att det på förhand 
är svårt att identifiera vilka behörighetsområden som i framtiden kan vara 
angeläget för landskapet att överta.” Det kan ligga något i det och därför har 
vi alla stått bakom att vi ska ett betydligt flexiblare system. Men när man sä-
ger att de inte har tillhört de områden som varit mest angelägna att ta över så 
är det faktiskt, enligt mitt synsätt, bara snack. Jag ska ta det väldigt kort ef-
tersom kollegan Jonsson var inne på det. 

Att ta över arbetsavtalen till oss så tänk på den problematiken, det bekym-
ret och det som vi vid alla politiska festtal tar upp, dvs. att vi inte har kollek-
tivavtalen, arbetsavtalen på vårt eget språk, det är då något som inte skulle 
vara angeläget att ta över? Det är helt ofattbart. 

Det finns också möjligheter till fartygsregister. Under de år som jag har va-
rit politiskt aktiv så har BNP för den åländska sjöfarten minskat från 50 pro-
cent till snart 20 procent. Jag hoppas verkligen att det inte beror på mig. Den 
utvecklingen har det varit.  

Det gjordes under en landskapsregering i slutet av 90-talet aktiva försök 
att få igång en egen aktiv åländsk sjöfartspolitik. Nu finns det ingenting och 
kurvan pekar käpprätt åt skogen. 

Precis som kollegan Jansson sade så finns också alkohollagstiftningen. Nu 
säger man att man börjar skriva om den i budgeten, men man har överhuvud-
taget inte gjort några framstötar för att försöka få behörigheten. 

Föreningsregistret nämndes också, jag ska inte ta upp det. Ska man regi-
strera en förening så ska man göra det på ett väldigt krångligt sätt med pa-
tent- och registerstyrelsen. Det är nästan intill omöjligt att göra det på vårt 
eget modersmål. Jag kommer så väl ihåg att vi fick anlita en person som 
kunde finska för att vi skulle få Ålands Framtid registrerad i tiden. Det säger 
väl åtminstone någonting. 

Det har också kommit till min kännedom att landskapsregeringen funderar 
på att inte längre ha någon redogörelse för de självstyrelsepolitiska frågorna. 
Det här är ett dokument som jag, som självstyrelsepolitiker, har tyckt att ha 
varit enormt intressant tidigare. Som jag har förstått är motivet att på grund 
av Ålandskommitténs arbete, det klassiska förstås, så finns det inte så mycket 
att skriva om i den självstyrelsepolitiska redogörelsen. Men nog pratar vi 
ändå om två väldigt skilda saker. Berättelsen, redogörelsen för självstyrelse-
politiska frågor, är en tillbakablick där landskapsregeringen ska redovisa för 
lagtinget vad man faktiskt har gjort när det gäller självstyrelsefrågorna. 
Ålandskommittén är ju någonting helt annat, det är ju det framåtsyftande och 
det kommande systemet. 
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Som jag sade inledningsvis så har jag många, många gånger varnat för att 
allt kommer att stanna upp på grund av Ålandskommitténs arbete. Nu skriver 
faktiskt utskottet detsamma. 

Klumpsumman har nämnts av flera. Jag minns så väl när finansministern 
Nordlund var över till Helsingfors och kom tillbaka och sade; "de vill inte", 
och det kan vi ha förståelse för. Det är svårt nu. Det är klart att man kan dis-
kutera på det sättet, men enligt mitt synsätt så är 47 § i självstyrelselagen 
ganska tydlig. Det står att om statsbokslutet genomgår väsentliga föränd-
ringar så ska klumpsumman justeras. 

När lagutskottet 1991 behandlade den nuvarande självstyrelselagen så var-
nande man redan då för att nettobudgeteringen eller fonder utanför statsbok-
slutet kunde påverka landskapets inkomster väldigt negativt. Revisorerna har 
också tagit upp det i berättelsen för 2008, om jag minns rätt. Man pekade på 
en växande befolkning som ett underlag, det ger inte 47 § stöd för, men man 
tyckte att man kunde använda det som argument.   

Jag minns också att landskapsrevisorerna tog upp nettobudgetering.  Det 
underlag som man fick fram visade att enbart i nettobudgetering mellan åren 
1993-2009 hade landskapet Åland tappat cirka 100 miljoner i minskade in-
täkter, enbart på den punkten. Tänk vad vi kunde göra med de pengarna med 
tanke på sjuksköterskestrejken och en finansminister som är på väg till ban-
ken! 

Avslutningsvis, herr talman, det är oerhört lätt att peka på alla svårigheter 
och hur enormt svårt det blir när vi ska ta över någonting nytt, hur mycket 
dyrare det blir och att vi ska vänta tills vi får ett enklare system och därför 
kan vi inte göra någonting.  

Jag är bekymrad och det tror jag att de kollegor jag hade i den så kallade 
Roger Jansson kommittén kan intyga. Jag var bekymrad redan då när jag 
läste vad Alec Aalto kommittén sade. På grund av att de som makten haver 
inte överhuvudtaget i någon aktiv handling har försökt flytta fram position-
erna på senare tid så tror jag det kommer att bli en ganska stor hämsko när vi 
ska försöka få igenom det nya systemet. Jag hoppas att jag har fel. 

Talmannen 
Talmannen påminner om att ärendet enbart gäller 29 § i självstyrelselagen. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Jag vill komma med några påpekanden med anledning av 
anförandet. 

För det första när det gäller patent- och registerverket så har det blivit 
betydligt enklare och mera svenskspråkigt att registrera föreningar nu 
med e-förfarande. Man behöver inte använda papper överhuvudtaget. 
Numera finns det svenskspråkig personal. Jag vet inte varför, om det 
har råkat sig eller om att man har tagit tag i det.  

När det gäller 32 § arbetsordningen i redogörelsen är självstyrelsepo-
litiska nämndens tydligt uttalade åsikt att den inte ska tas bort. Det 
kommer inte att ske. 

Det stämmer inte heller att arbetet med i självstyrelsens utveckling 
stannar upp för Ålandskommitténs skull. Så får det inte vara och så ska 
det inte vara. Man ska inte fara åstad nu och börjar kräva saker på B-
listan bara för Alec Aalto kommittén har sagt det. Då erkänner man ju 
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att det är så. Det är ju helt fel. Man måste mentalt frigöra sig från sådana 
kommittérapporter som har skrivits av andra och inte underordna sig 
dem som Ålands Framtids nu på sätt och vis gör när man tar det partiet. 
Det är viktigt att tänka själv här på Åland. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det var en komisk replik. 
Jag håller med om att det är för sent att göra någonting åt det nu. Jag 

tror att det kan vara bra att titta sakligt på varför man drar den här slut-
satsen. Kan det finnas något fog för det? Jag tror att det är synnerligen 
kontraproduktivt att avfärda det som något slags advokatyr och att be-
skylla de få, som faktiskt står kvar och försöker utveckla självstyrelsen 
även i praktisk mening, att på något vis vara underordnade. Den här frå-
gan är för viktig för att vi ska sjunka ner till den nivån. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Om det handlar om att sjunka eller om att höja sig men personligen tar 
jag inte order av några finska farbröder. Mina huvudmän är Ålands folk. 
Jag tänker utgående ifrån ålänningarnas situation. Att då ta ett finskt 
kommittébetänkande och mentalt underordna sig, ”ja det är väl så här 
som det står, när det gäller övertagandet av behörighet så är det väl så 
här som det står att vi inte kan utveckla självstyrelsen bara för svenska 
språket osv.” Det är inte riktigt min stil. Man måste ju inse vad det är. 
Det vi håller på med i Ålandskommittén är argumentation i en process 
där två viljor sedan ska mötas. Jag tycker att vi har kommit ganska 
långt. Frågan är om vi kommer i mål på ett sådant sätt att det motsvarar 
våra förväntningar. Det återstår att se. Det är viktigt att vara självstyrd i 
sig själv också. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Så sant, ltl Sundman, därför inledde jag mitt anförande med att säga, 
med tanke på det Sundman och flera andra sade tidigare, att det ibland 
vore kul att ha en tidsmaskin och dra filmen tillbaka lite och se hur folk 
uttryckte sig då när det fanns fler än Ålands Framtid som var självstyrel-
seprogressiva. 

Ltl Danne Sundman säger att tydligen har självstyrelseutvecklingen 
inte stannat upp. Där anser jag att han har fel. Det har ju inte hänt 
någonting överhuvudtaget när det gäller att utveckla det system vi har 
nu. Det finns ju alla möjligheter, inte bara i 45 §, det finns flera möjlig-
heter.  

Den här regeringen, som snart har suttit i tre år, har inte överhuvud-
taget gjort någonting. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! Jag skulle förstå ledamotens ödes ord om vi inte 
samtidigt hade det gemensamma politiska arbetet som först har bedri-
vits i Jansson kommittéerna och sedan i Aalto gruppen, vars betänkande 
vi har sågat till stora delar, och nu då inom ramen för gemensam kom-
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mitté med Helsingfors. Där sker ju ett stort arbete. Jag tror att ledamo-
ten inser att det arbetet också binder upp otroligt mycket av de resurser 
som finns på andra sidan korridoren här, särskilt när det gäller autono-
miutvecklartjänsten och personer på finansavdelningen. Det är klart att 
det har spelat in också i mitt avgörande här. Hur ska vi hantera den här i 
och för sig mycket progressiva motionen i ett läge där vi har ett stort pa-
rallellt arbete som pågår med hela självstyrelsesystemet? Då är det lätt 
att komma till slutsatsen att nu får vi testa all form av gårdsbruksförsälj-
ning av alkohol. Då ser vi hur det går med det och sedan kan vi åter-
komma till övriga frågor. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Tar vi klumpsumman isolerat i sig så förstår jag vad ltl Harry Jansson 
säger. Jag förstår att de som jobbar med utvecklingsfrågor har begrän-
sade resurser. Det är landskapsregeringens ansvar att se till att det finns 
resurser där de behövs och att man prioriterar. När det gäller klump-
summan så är det de facto en fråga för finansavdelningen att driva vi-
dare. Man behöver inte överhuvudtaget lägga ner alltihop enligt mitt 
synsätt i varje fall. Jag tycker att nuvarande självstyrelselag är ganska 
klar. Det krävs att man jobbar målmedvetet för att komma någon vart. 
Vi har förlorat stora pengar på att klumpsumman inte har justerats. Det 
är bara ett exempel, men kanske det allra tydligaste. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Jag tror att vi alla delar ledamotens oro och frustration över klumpsum-
man. Jag tror att ledamoten också har fått den insikten om att land-
skapsregeringen har försökt ett antal år, tillsammans med finansmi-
nisteriet, hitta en öppning. Efter mycket om och men så är det Ålandsde-
legationen som ska komma med någon form av utlåtande. Jag har inte 
personligen tagit del av formen för gemensamma ståndpunkter som fi-
nansministeriet och landskapsregeringen har bett om att få utredda. Det 
är trots allt smärre behörighetsområden det handlar om i ett stort per-
spektiv. Jag hoppas att det kunde ske en uppgradering av avräknings-
grunden i ljuset av nya behörighetsområden. Vi får vänta och se till den 
delen. Om vi tar nya områden på oss så är det oerhört viktigt att vi också 
har kostnadstäckning. Med dagens system fungerar det inte tyvärr. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det fungerar inte på grund av att man inte följer självstyrelselagen. Det 
finns en tydlig automatik i nuvarande självstyrelselag. Tar man över be-
hörigheter från rikssidan så ska också finansieringsgrunden justeras. 

Jag delar inte ltl Janssons uppfattning när han säger att man har dri-
vit frågan med avräkningsgrunden, klumpsumman i dagligt tal, väldigt 
aktivt. Det tycker jag inte att man har gjort. I den mån man överhuvud-
taget har drivit frågan tycker jag att man har drivit den synnerligen pas-
sivt. 

Den röda tråden i mitt anförande gick ut på att i ett tidigt skede varna 
för att inte lägga ner självstyrelseutvecklingen i dagligt arbete och knuffa 
över allting till Ålandskommittén. Jag har noterat att den här landskaps-
regeringen har gjort det. Så fort jag har haft möjlighet att diskutera med 
företrädare för landskapsregeringen så har man hela tiden hela hänvisat 
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till Ålandskommittén för att man ska slippa göra någonting själva och 
det är ett bekymmer. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Göte Winé 

Tack, herr talman! Vi i lag- och kulturutskottet tittade på motionen och be-
handlade den. Det är en intressant fråga. 

Om jag tänker på det tidigare anförande av ltl Anders Eriksson så känner 
jag inte riktigt igen debatten som jag tyckte att var lite väl svartmålad från 
Ålands Framtids sida.  

Egentligen är det väl ingen som är emot att man tar över saker bara det 
känns att det är rätt och att man vill göra det för att det har nytta. I debatten 
sägs att man är emot, det är för dyrt och det är omöjligt. Men jag känner inte 
igen debatten. Ålands Framtid svartmålar den här debatten, men det är inte 
på det sättet som jag ser det.  

Som ltl Harry Jansson tidigare sade så är det ett positivt förkastande. Vi 
har full respekt för motionen. För min del är det inte svårt att ta över, det är 
inte för dyrt och det är inte omöjligt. Däremot måste man se till vilken nytta 
och till vilken kostnad. 

Alla vill ju utveckla självstyrelsen. Det finns inte någon som står på brom-
sen där. Ltl Anders Eriksson nämnde tidigare att det stannar upp och att det 
händer ingenting alls just nu.  

Jag har full respekt för Ålandskommitténs arbete. Därför vill jag inte att vi 
från vår sida går in och säger hur vi från Ålands lagting vill göra, vilket kan 
medföra svårigheter i arbetet. Jag har full tillit till Ålandskommitténs arbete. 
Ltl Axel Jonsson sitter själv med i kommittén och vet säkert betydligt mera 
vad som sker i kommittén. Jag har förstått att det går framåt. Jag ser fram 
emot att få mellanrapporten och efter det kan man se hur man kan gå vidare. 

Att svartmåla och säga att vi bara är emot, det tycker jag att är fel. Jag 
tycker ändå att man tittar på det, men vi vill se på vilket sätt. 

Det har varit intressanta diskussioner. I Ålandskommittén sitter bra och 
kompetenta personer. Jag har full tillit till Ålandskommittén. Jag ser fram 
emot det arbete som kommer sedan och resultatet i mellanrapporten. 

Nu tittar vi på att ta över en viss del av alkohollagstiftningen. Man tittade 
också tidigare på folkbokföringen. Det pågår arbete hela tiden. Arbetet står 
inte stilla, vilket jag förstod att ltl Anders Eriksson lite uppfattade. Det går 
ändå framåt.  

Jag har nämnt tidigare att Ålandskommittén jobbar, vi pratade om alko-
hollagstiftningen och man har sett på folkbokföringen. Man funderar ändå 
och tittar på saker. Man måste också se om det är bra nu, är det rätt just nu 
och är kostnaderna de rätta. Till vilken nytta och till vilken kostnad?  

Ålands Framtid brukar säga; vad kan man göra för näringslivet? När det 
gäller alkohollagstiftningen så är det också för näringslivet. Man kan utveckla 
turismen. Då är det en bra sak och då går man vidare med det. Det behöver 
man göra. 

Jag tycker ändå att vi inte ska svartmåla det här. Vi jobbar vidare. Jag har 
full tillit till Ålandskommittén. Samtidigt under tiden kommer vi att se vad 
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det finns. Inte står arbetet stilla medan Ålandskommittén arbetar. Land-
skapsregeringen för en dialog med regeringen i Finland och samtidigt jobbar 
Ålandskommittén vidare med att utveckla självstyrelsen. Det går parallellt. 
Tack, herr talman. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Jag tar ltl Winés tankar till mig. Jag frågar; inom vilka områden ser ltl 
Winé möjligheter och de rätta orsakerna till behörighetsöverföringar till 
självstyrelsen om vi tänker framåt och ser på behoven och möjlighet-
erna?  

Ltl Göte Winé, replik  

Jag tidigare nämnt alkohollagstiftningen, vilket vi går vidare med nu. 
Jag har ingenting emot att vi börjar se över skatten. Kan vi ha en viss del 
av momsen? Kan vi styra en viss del av skatten, t.ex. energiskatt eller 
annat så att vi där kan börja vara med och utveckla? Det är ingenting 
som jag skulle vara allergisk mot. Det var min privata åsikt som svar på 
ltl Jonssons replik.  

Ltl Göte Winé, replik  

Det var uppfriskande. Det var roligt att vi ser på samma sätt vad gäller 
de områdena. Tittar vi på de områden som finns på B-listan så har vi 
faktiskt föreslagit något så milt som att bara göra en analys och åter-
komma till lagtinget med att föreslå områden som vi kunde överta. Att 
analysera frågan, sätta sig in i den, se vilka områden som är relevanta 
och få fram ett underlag för vilka möjligheter de här områdena innebär, 
det är faktiskt det som motionen efterfrågar. Tittar vi på de områden 
som finns där så har det väckts många intressanta aspekter redan i den 
här debatten som man borde gå till djupet med. Är det då för mycket be-
gärt från Ålands Framtids sida att man ger landskapsregeringen det här 
uppdraget att återkomma till lagtinget med en mera djupare analys där 
olika argument kan listas för och eventuellt emot att vi ska överta behö-
righetsområden? 

En fråga som kollektivavtalet, svenskspråkiga kollektivavtal som vi 
har efterfrågat i årtionden, varför ska vi inte kunna göra någonting åt 
det och själva ta ansvaret istället för att skylla på Helsingfors när vi har 
möjligheter? 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, herr talman! När det gäller första frågan, att ni inte skulle få ställa 
frågan, så visst får ni ställa frågan. Samtidigt måste vi se hur vi går vi-
dare. Jag tror också att det kanske är lite smartare vänta på vad som 
händer inom Ålandskommitténs arbete, åtminstone till mellanrappor-
ten, innan man börjar se vidare på detta. Hur diskuteras det i Ålands-
kommittén när det gäller B-listan? Ingen har sagt att man är emot det. 
Man ska inte göra en utredning bara för utredningens skull. Vänta tills 
det här arbetet lite mer har gått framåt och sedan ser man. Det har också 
varit diskussioner. Det har tillsatts en tjänstemannagrupp som ser över 
klumpsumman och man tittar på överföringen. Man gör saker och man 
utvecklar hela tiden.  
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Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. Diskussionen är avslutad. 

Detaljbehandlingen börjar. Först föreläggs betänkandets kläm och efter det moti-
veringen. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. 

Föreläggs betänkandets kläm för godkännande.  

Ltl Axel Jonsson 

Talman! Jag föreslår att lagtinget beslutar att omfatta åtgärdsmotion nr 
3/2012-2013. 

Ltl Anders Eriksson 

Tack, herr talman! Jag vill gärna understöda de självstyrelseprogressiva ung-
domarna. Jag understöder. 

Talmannen 
Under detaljbehandlingen har ltl Axel Jonsson, understödd av ltl Anders Eriksson, före-
slagit att klämmen i åtgärdsmotion nr 3/2012-2013 ska godkännas. 

Klämmen lyder: ”Lagtinget uppmanar landskapsregeringen att återkomma till lagtinget 
med förslag på behörighetsområden i 29 § självstyrelselagen som lämpligen borde över-
föras till landskapets lagstiftningsbehörighet”. Detta kallas ltl Jonssons förslag. Är redo-
görelsen riktig? Redogörelsen är riktig.  

Omröstning kommer därför att verkställas. Den som röstar för lag- och kulturutskottets 
förslag röstar ja. Den som röstar för ltl Axel Jonssons ändringsförslag röstar nej. Kan 
omröstningspropositionen godkännas? Godkänd. 

Jag ber ja-rösterna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-rösterna resa sig. 

Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat utskottets förslag till kläm. 

Föreläggs betänkandets motivering för godkännande. Motiveringen är godkänd. 

Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 

Plenum slutar 
Nästa plenum hålls 10.11.2014 klockan 13.00. Plenum är avslutat. 
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Plenum börjar 
Närvaroregistrering. 29 ledamöter närvarande. 

Lagtingsledamoten Axel Jonsson anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av 
deltagande vid Kataloniens folkomröstning om självständighet. Beviljas.  

Meddelanden  

Talmanskonferensen har diskuterat den kommande budgetbehandlingen som in-
leds nästa vecka.  

Remissdebatten hålls måndag 17.11. kl. 13.00 - ca 17.00, tisdag 18.11. kl. 9.30 - ca 
17.00 (lunchpaus ca 12.00 - 12.30) och onsdag 19.11. kl. 9.30 -slut (lunchpaus ca 
12.00 - 12.30, smörgåsar ca 16.30).  

Vi kommer att har en allmän debatt om budgeten utan indelning av de olika avdelning-
arna.  

Lantrådet inleder diskussionen följt av finansministern. Efter detta kommer gruppanfö-
randen. 

Tidsangivelser: Gruppanföranden - 10 minuter rekommenderas, talmannen bryter in 
efter 12 minuter. 

Ministrarnas korta presentationer av de viktigaste politiska förslagen - 5 minuter re-
kommenderas, talmannen bryter in efter 7 minuter. 

Övriga anföranden - 5 minuter rekommenderas, talmannen bryter in efter 7 minuter- 
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För replikerna gäller vanliga regler, alltså 2 repliker och 1 minut.  

Antecknas. 

Bordläggning 

1 Närings- och arbetsmarknadspolitik 
Landskapsregeringens svar (S 3/2013-2014-s) 
Ltl Anders Erikssons m.fl. spörsmål (S 3/2013-2014) 
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 12.11.2014. Godkänt. 

Andra behandling 

2 Temporär ändring av tidpunkten för landskapets årsredovisning 
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 18/2013-2014) 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 15/2013-2014) 
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? Ingen begär or-
det. Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behand-
ling är avslutad. 

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

Ärendet är slutbehandlat. 

Enda behandling 

3 Förslag till andra tilläggsbudget för år 2014 
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 19/2013-2014) 
Landskapsregeringens budgetförslag (BF 4/2013-2014) 
Budgetmotionerna (BM 56-58/2013-2014) 
Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen. 

Diskussion.  

Ltl Jörgen Pettersson 

Talman! Det har blivit dags att hantera årets andra tilläggsbudget som inne-
håller framåtinriktade, progressiva och efterlängtade förslag till hur vårt sam-
hälle ska bli ännu lite bättre.  

Ålands landskapsregering är ingen stor organisation med tanke på att det 
är ett landskap som i många avseenden bär samma ansvar som ett land som 
ska skötas. Detta ställer stora krav på oss politiker och på de tjänstemän och 
avdelningar som vi har att luta oss mot. Dagens samhälle är inte alltid lätt att 
begripa sig på men genom att lyssna i högre grad än man pratar, finns det 
mycket att lära sig. Framförallt måste vi bestämma oss för att bygga hållbart 
och se bortom valperioden. 

Betänkandet har ni fått i dess helhet och har såklart läst omsorgsfullt. Det 
är ändå skäl att påminna om några saker som i utskottet uppfattats som vikti-
gare än andra. 

När det gäller halvårsuppföljningen av budgeten kan finans- och närings-
utskottet konstatera att det mesta verkställts enligt plan. Alla investeringar är 
emellertid inte gjorda och det får vi nog vara glada över. Den ekonomiska 
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verklighet vi lever i medger inte alla de investeringar som planerats eller av 
olika skäl borde göras. Det är skäl att noga och ständigt se över hur pengarna 
används för att den långsiktiga nyttan ska bli så stor som någonsin är möjligt. 

Den ekonomiska verkligheten är också sådan att vi i första hand borde 
ägna oss åt att ta hand om det som redan finns innan vi bygger mera. Land-
skapets likviditet är för ögonblicket god med närmare 56 miljoner euro i till-
gängliga medel. 

Vi har under arbetet med tilläggsbudgeten kunnat följa effekterna av den 
storpolitiska verklighet som Åland hittills kunnat hantera. Det råder som be-
kant en krigsliknande situation mellan Ryssland och Ukraina vilket fått följ-
der vi inte kan påverka men ändå tvingas anpassa oss till.  

I denna tilläggsbudget fanns ett förslag att 318 000 euro som var ett resul-
tat av budgetteknik skulle betalas ut till primärnäringarna för att lindra effek-
terna av importstoppet som Ryssland genomfört. Motionen låter självklart 
väldigt sympatisk men är illa tänkt varför en majoritet i utskottet röstade ner 
det med motiveringen att 318 000 euro inte löser någon kris, det krävs ett 
större grepp om helheten än så.  

När det gäller arbetsmarknaden, näringslivet och framtiden finns det 
mycket att säga men den debatten sker på onsdag då framtidens näringsliv 
ska diskuteras med anledning av det liggande spörsmålet. 

Utskottet har också ägnat tid åt att bena ut den extremt svåra frågan om 
vad arbete egentligen är värt. Det är en svår fråga med många bottnar men 
för den skull inte omöjlig att lösa. I vår jakt på att nå ett så hållbart samhälle 
som möjligt är det viktigt att nå en rättvisa även mellan könen. Här vilar ett 
stort ansvar på både fackföreningar och landskapsregeringen. Det gäller att 
göra systemen jämställda och se till att pengarna räcker till. Hållbarhet med 
lånade pengar är ingen riktig hållbarhet. 

En annan mycket viktig fråga är skapandet av Ålands Digitala Agenda som 
nu går vidare. Det är ett nödvändigt arbete där förutom Ålands landskapsre-
gering och ÅHS även Mariehamns stad och Högskolan på Åland deltar liksom 
flera andra kommuner som insett nyttan av samarbete snarare än ensam-
vandring. Det är fråga om en effektivisering av hela samhällets IT-struktur 
vilket sannerligen är på tiden. I det här fallet är summan av ett plus ett med 
säkerhet mer än två. Efter att betänkandet skrevs står det också klart att 
ÅDA, som det nya bolaget kallas, får delta i det rikstäckande e-identifierings-
systemet vilket är ytterligare en viktig beståndsdel i skapandet av ett modernt 
IT-Åland. Genom att upphandla centralt finns stora samordningsvinster att 
hämta. Finansieringen har visat sig vara komplex men måste gå att lösa. Det 
handlar ju ändå bara om att använda redan befintliga resurser till allas bästa. 
Det har redan aviserats en tredje tilläggsbudget där öppna frågor ska för-
hoppningsvis ska stängas. 

Jag vill också nämna Ålands museum vars stängda dörrar inte anstår ett 
modernt samhälle. Det har redan dröjt alldeles för länge och det tenderar nu 
att bli rätt dyrt också. Från utskottets sida har vi lyssnat till sakkunskapen 
och tillstyrker budgetmomentet men understryker samtidigt vikten av att vårt 
nationalmuseum kan öppnas med det snaraste. Ska vi lära oss något av histo-
rien gäller det att kunna nå den också. 

Slutligen vill jag med några ord beröra behoven av investeringar inom in-
frastrukturområdet. Behovet är många gånger större än de ekonomiska re-
surser som Åland har till sitt förfogande. Mot den här bakgrunden finns det 
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många och goda skäl till att inleda och genomföra ett äskande om extra an-
slag till Finlands regering. Det är ytterst osannolikt att Åland på egen hand 
ska kunna finansiera det planerade kortruttssystemet varför de extra ansla-
gen kan komma väl till pass här och måste utredas ytterligare. Vid sidan av 
extra anslag från Finland bör även möjligheterna till EU-medel granskas 
noga, det finns en lång rad olika fonder som har till sin uppgift att bygga sam-
man Europa. I det här läget ska man kanske inte heller helt utesluta finansie-
ring med hjälp av privata investerare och så kallade PPP-modeller där privata 
och offentliga samverkar i stora samhällssatsningar.  

Därmed har jag presenterat betänkandet till den del jag själv omfattar det. 
Till betänkandet har jag dock tillsammans med Karl-Johan Fogelström fogat 
en reservation. Det handlar om Vårdöbron och berör momentet 48.30.79 vars 
innehåll utskottets viceordförande Mika Nordberg snart ska presentera. Vår 
reservation kan ni själva läsa men jag vill ändå säga några korta ord om den. 

Talman! När det gäller hanteringen av Vårdöbron borde det inte handla 
om politik utan om teknik och ekonomi. Riskerna med att renovera den 
gamla bron står inte i proportion till den eventuella nyttan. Det är inte håll-
bart och det är ekonomiskt tveksamt att skapa infrastruktur som våra barn 
och deras barn tvingas betala. Jag har svårt att acceptera att våra efterlevande 
ska hamna i samma situation som vi och tvingas betala för beslut som vi med 
öppna ögon och med historien som stöd ger oss in på. Vi bygger framtid som 
ska vara länge och en bro som ska nå inte bara nästa mandatperiod utan som 
ska räcka till framtiden. 

Jag och vi har valt att stöda vårt resonemang på utlåtanden från sakkun-
niga vilka med extremt lång erfarenhet har byggt broar och granskat betong i 
Finland och Sverige och bortom. Deras slutsatser är entydiga och, enligt min 
uppfattning, omöjliga att missförstå. En renovering medför alltför stora ris-
ker för trafikanter, fotgängare och arbetsfolk. Dessutom finns det inga som 
helst garantier för att en renoverad bro blir en uthållig konstruktion. Jodå, 
allt går att renovera men frågan är hur länge konstruktionerna håller. Är det 
tio år eller tjugo år eller femtio år eller ännu längre. De sakkunniga hävdar att 
den gamla betong som den nya bron ska placeras på är oförutsägbar och till 
vissa delar förstörd varför det inte är att rekommendera. 

Utgående från expertutlåtanden baserade på analyser och beräkningar har 
vi erfarit att den nuvarande bron delvis byggdes under extremt ogynnsamma 
förhållanden. Delar av betongen tilläts frysa i samband med gjutningen vilket 
skapat alkalikiselreaktion samt saltinträngning i armeringen. Betongens håll-
fasthet har därmed försämrats vilket gör dess framtida livslängd omöjlig att 
förutspå. Det cortenstål som användes i fackverket rekommenderas i dagens 
läge inte i utsatta miljöer vilket Vårdöbron ostridigt befinner sig i. 

Visst, man kan alltid hävda att det borde göras fler undersökningar men 
någonstans måste gränsen dras och på basen av sakkunnigheten och erfaren-
heten är de prover som gjorts tillräckliga. Fler undersökningar är, enligt utex-
aminerad expertis, att kasta pengarna i sjön. 

Vår uppfattning är att en renovering av den gamla bron inte kan ske med 
pågående trafik då riskerna för såväl arbetare som trafikanter skulle bli allde-
les för stora. Tillfälliga lösningar i form av exempelvis pontonbroar är enligt 
vår uppfattning belagda med risker som överskrider det acceptabla. Samman-
taget blir priset för en renovering både långsiktigt och kortsiktigt dyrare för 
hela samhället. 
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Vår uppfattning är att det hör till ett samhälles allra mest grundläggande 
skyldigheter att sköta om befintliga infrastrukturer på ett sätt som inte stop-
par eller, som i fallet med Vårdöbron, rentav backar utvecklingen. Vi anser, 
på basen av utskottsbehandlingen, att tillräckligt underlag för en renovering 
saknas. Det betyder i praktiken en omstart för broprojektet då nya undersök-
ningar krävs innan vederhäftiga entreprenadhandlingar kan upprättas. Där-
med tvingas den berörda regionen fortsättningsvis leva i ovisshet kring fram-
tiden. Det drabbar inte bara Vårdö utan hela regionen eftersom brons infra-
strukturella betydelse är mycket viktig för hela Åland. 

Vår viktigaste uppgift i denna sal är att gjuta mod i ålänningarna. Det gör 
vi inte genom att vara rädda och ängsliga och oroliga och bekymrade. Framti-
den är på riktigt och något som måste hanteras tydligt och hållbart. Vi måste 
våga fatta beslut som sträcker sig längre än denna och nästa mandatperiod. 
Detta är infrastruktur som ska hålla i femtio år och mer och det är just sådana 
beslut vi är valda för att fatta. Det dagliga livet ska medborgarna sköta själva 
och på egen hand. 

Hur majoriteten i utskottet har resonerat ska nu snart viceordförande 
Mika Nordberg förklara. Tack talman. 

Talmannen 
Jag påminner om att det i lagtingets arbetsordning står att de inte är tillåtet med ytt-
ringar eller bifall eller ogillande från lagtingets läktare. Jag ber närvarande att respek-
tera detta.  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Jag återkommer till frågan om Vårdöbron senare.  
I det här skedet vill jag replikera om vår budgetmotion om att lindra 

effekten av importstoppet till Ryssland. Utskottsordförande sade att det 
var illa tänkt med en budgetmotion som i form av pengar kunde hjälpa 
livsmedelsklustret i den här situationen. Nu ber jag utskottsordförande 
som presenterade betänkandet; var i betänkandet står att det var illa 
tänkt med den här budgetmotionen.  

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Talman! Det framgick ganska tydligt av betänkandet att detta var följd 
av en omröstning. Tanken som möjligen gick fel i motionen handlade 
nog om att man ville rikta pengarna till en speciell näringsgren, vilket 
majoriteten i utskottet inte ville. Det finns flera grenar än bara primär-
näringarna som är beroende av stöd vid ett sådant här tillfälle. Vi tyckte 
att det var illa tänkt att inte dra in mera, en större helhet, i ett förslag. 
Därför passar det möjligen bra med en spörsmålsdebatt på onsdag där 
just den frågan också kan ventileras. Att bara kanalisera pengar till en 
gren av näringslivet leder knappast till det resultat som motionen skulle 
vilja ha.  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Om vi ska visa respekt för varandra vilket vi bör göra så bör 
en utskottsordförande presentera det som utskottet har kommit fram 
till. Att säga att någonting är illa tänkt i samband med en budgetmotion, 
det är direkt nedvärderande. Det tar vi avstånd ifrån. Om vi ska bibe-
hålla respekten så bör vi verkligen göra det i ord och handling också. 
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Importstoppet som Ryssland har infört nu gäller uttryckligen livsme-
del. Vi vet att två stora livsmedelsproducenter och leverantörer, exportö-
rer är på Åland har ekonomiska lönsamhetsproblem på grund av detta. 
Därför är det väl skäl att man hanterar just den näringsgrenen, den sek-
torn, just i den här situationen. Kanske vi tvingas hantera andra nä-
ringssektorer när kriser möjligen uppstår för dem. Sjöfarten har vi ofta, 
så gott det går, försökt hjälpa när krisen har uppstått. Så lite respekt för 
lagtingskollegornas arbete, om vi för vår del ska bibehålla respekten för 
utskottsordförande. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Med all respekt, det som man från motionärernas sida fö-
reslog var att man skulle utnyttja budgetteknik för att hitta pengar och 
sätta till en enda gren i det åländska näringslivet. En gren som i det 
stora hela faktiskt är ganska liten. Det ryska importstoppet på livsmedel 
har spritt sig över en lång rad andra former också. Turismen har sviktat 
över hela Finland och det spiller också över på Åland. Det finns otroligt 
många utmaningar att hantera med väldigt stor respekt, tack. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Utskottsordförande Petterson förvånar mig lite när 
han nämnde halvårsuppföljningen av budgeten. Han uttryckte sin till-
fredsställelse. ”Utskottet har noterat att investeringsutgifterna minskat 
vilket visar på en lägre förverkningsgrad på investeringarna”. Är det 
faktiskt centerns linje att man inte ska verkställa investeringar som finns 
budgeterade? Det rätta borde ju vara att man ska göra allt för att göra 
det som man har budgeterat. Annars blir det någon sorts skönbudgete-
ring.  

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Vilken som är partiets linje, det måste det finnas sådana 
som är bättre skickade än jag att uttrycka. Jag uttrycker mitt jobb från 
ordförandeposten i finans- och näringsutskottet. 

Det är faktiskt så här illa att om man skulle ha genomfört allt det som 
detta lagting genom åren har gett order om att ska förverkligas så skulle 
våra pengar ha varit slut för länge sedan. Det är mogen politik som jag 
tycker att är lite olycklig. Det blir så lätt då för politiker här att lova en 
det ena och än det andra och sedan hoppas att pengarna dyker upp nå-
gonstans ifrån. Nu har så inte riktigt blivit fallet och det tycker jag att 
man ändå får vara kanske inte nöjd med men åtminstone lite glad. De 
pengarna kan vi behöva till andra saker än det som man har lovat i sam-
band med valrörelser och annat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Jag uppfattar det på det viset att vi ska inge medbor-
garna hopp att vissa saker ska hända i och med budgetering. Sedan bryr 
man sig inte om att det förverkligas, det är helt okej. Jag förstår svaret 
på det viset. 
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Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Ltl Sundblom har naturligtvis sin frihet att uppfatta svaret 
hur han vill.  

Det här visar vilka tider vi i detta lagting och i denna landskapsrege-
ring har levt i. Det har aldrig egentligen saknats pengar. När vi tillträdde 
för tre år sedan var alla väldigt förvissade om att det saknades pengar, 
men det har ännu inte börjat synas riktigt i realpolitiken tycker jag. Ett 
faktum som vi lever i är att pengarna verkligen är på väg att ta slut, del-
vis till följd av att man nog kanske gått in för lite yviga visioner mellan 
varven. Jag vill understryka att det är viktigt att ta hand om det vi har 
innan man börjar med alltför många nya stora projekt. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat.  

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Också jag blev rätt förvånad över utskottsordförandens presen-
tation av den här budgetmotionen. Jag tycker att utskottsmajoriteten 
har behandlat den här situationen lite väl lättvindigt. Det ryska import-
stoppet har påverkat det åländska livsmedelsklustret så hårt. Det skulle 
ha varit på sin plats att utskottet hade gjort en analys. Det har uppstått 
en konkret och aktuell kris. Man skulle ha gjort en analys, man skulle ha 
fått en förklaring om vilka åtgärder regeringen tänker vidta. Nu kommer 
ingenting varken från betänkandet eller från ordförandes presentation. 
Bryr sig inte utskottsordförande om den uppkomna situationen? 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Talman! Ja, väldigt mycket. Som framkommer på sista sidan i betän-
kande har vi haft en lång rad olika höranden. Man ska minnas att detta 
är en tilläggsbudget, den andra tilläggsbudgeten för året. Det råkade 
uppstå 318 000 euro och det handlade mera om budgetteknik än riktiga 
pengar. Då är det rimligt att man för näringspolitiken till den budget 
som alldeles nyligen har presenterats och ett spörsmål ska också disku-
teras. Om man alltid ska börja röra ihop allting i en enda sörja så blir det 
lite svårt att komma vidare. I den här tilläggsbudgeten fanns det andra 
saker som var mer aktuella än just näringspolitiken. Motionen hör 
hemma i en stor budget. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag talar inte om någon budgetteknik. Jag pratar om livsme-
delsklustret och den kris man hamnat i. Det har lett till att man idag 
varslar om att arbetsplatser försvinner. Export av varor från Åland går 
dåligt därför att en marknad har skurits ner. Jag tycker att det är en stor 
skyldighet för näringsutskottet att agera just nu när det kommer en ak-
tuell akut kris, inte någon gång nästa år. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Jag tycker nog att man från utskottets sida kan säga att vi 
verkligen har tittat på detta. Man måste också minnas att det är rege-
ringen som är den operativa kraften i detta. Regeringen har fått pengar 
tilldelade för att hantera den här formen av kriser och det påminner vi 
också om i betänkandet. 
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Sedan finns det alltid mycket mera saker. Det är inte bara så att det 
som eventuellt händer i Ryssland och Ukraina är den kris man just nu 
måste hantera. Sedan finns det också helt vanliga normala nedgångar i 
marknader kanske till följd av folks leverne, kanske till följd av folks pre-
ferenser, de köper inte alltid det som vi vill att de köper. Det är ett 
mycket svårare pussel att lägga än att säga att den enda biten som sak-
nas råkar vara det som handlar om primärnäringarna. Näringsliv är 
mycket, mycket mera än primärnäringarna. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Visst är det så, ltl Pettersson. Det är ändå märkligt när utskottet skriver i 
betänkandet: ”Utskottet betonar att riskerna för ökad arbetslöshet i 
samhället markant ökat till följd av sviktande konjunktur för större 
delen av näringslivet. Rysslands importstopp gentemot EU får nega-
tiva konsekvenser för primärnäringarna och livsmedelsklustret.” Så 
långt kan majoriteten tydligen vara med, men när det gäller åtgärder då 
tar det stopp. 

Oppositionens skrivning, att man uppmanar landskapsregeringen att 
i samband med jordbrukarorganisationer och livsmedelssektorn försöka 
komma fram till åtgärder som lindrar effekterna av importstoppet till 
Ryssland. Detta, ltl Pettersson, skulle vara någonting konkret.  

Gång efter gång när de här frågorna diskuteras, de här allmänna sve-
pande formuleringarna att det finns bekymmer det kan man ta, men 
konkreta åtgärder kan man aldrig ta. Det är inte trovärdigt. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Talman! Ltl Anders Eriksson efterlyser att man kanske mera borde ägna 
sig åt kvartalsekonomins verktyg, där man så fort som något lite verkar 
studsa snett så ska man gå in och med hjälp av skattemedel styra upp. 
Det är en syn på politiken och på näringslivet som jag inte riktigt kan 
dela. Det kommer alltid att uppstå olika former av nedgångar och 
skattemedel är inte alltid lösningar för att hantera dem på. Vi ville ändå 
lyfta fram det här för att det är ett hot och något som folk just nu går och 
funderar på. Det finns många fler saker. Därtill har man återkommit till 
en budget som på ett förtjänstfullt sätt lyfter fram olika former av hur 
nedgångar ska hanteras. Man ska särskilt börja på utbildningssidan 
framom att pytsa in skattemedel till befintliga företag. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Ett klassiskt politiskt knep är att man pratar om någonting helt annat än 
det som tas upp i betänkandet. Jag tycker att det är intressant, ltl Pet-
tersson, att man faktiskt pekar på problemet trots att ltl Pettersson säger 
att det finns mer aktuella frågor, alltså mera viktiga frågor, än det här i 
betänkandet och det kan man ha olika åsikter om.  

Jag pratar inte om kvartalsekonomi. Jag konstaterade att EU gör allt 
som står i EU:s makt för att försöka lösa de här problemen. Jag noterade 
att jord- och skogsbruksministeriet i Finland gör allt som står i deras 
makt för att lösa de här problemen, medan vi har en landskapsregering 
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som gör ganska lite. Tyvärr tycker majoriteten i finans- och näringsut-
skottet stillatigande att det är bra. Det tycker jag att är dåligt. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Talman! Jag noterade igen att ltl Anders Eriksson tycker att jag ägnar 
mig åt klassisk politisk retorik. Jag får sträcka på mig för jag har mycket 
kortare erfarenhet än ltl Anders Eriksson. Trots det är det jag som pra-
tar emot kvartalsekonomin och ltl Eriksson som talar för den, vilket jag 
tycker att är rätt underligt. När man bygger samhällen så måste man 
bygga långsiktigt, då är det inte med hjälp av tilläggsbudgeter man ska 
reagera. 

Jag vet att det på landskapsregeringens näringsavdelning pågår ett 
intensivt och framåtriktade arbete för att stöda inte bara primärnäring-
arna utan även en massa andra näringar som just nu har råkat illa ut, 
kanske till följd av Rysslandskrisen, kanske till följd av någonting annat. 
Politik och näringsliv hanterar man inte i tilläggsbudgeter, sådant ska 
man hantera i de stora budgetarna. Tilläggsbudgeter ska man ha för att 
reparera det som man möjligen har missbedömt tidigare.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Finans- och näringsutskottets ordförande Jörgen Pet-
tersson nämnde ÅDA. Utskottet har också skrivit om ÅDA. Man uppma-
nar landskapsregeringen att säkerställa att ÅDA får tillgång till det 
rikstäckande e-identifieringssystemet före man bildar bolaget. Nu vet vi 
att bolaget ändå blev bildat före finans- och näringsutskottets betän-
kande kom ut. Det må så vara. I finans- och näringsutskottet efterhörde 
vi ett beslut på att landskapsregeringen genom åren får tillgång till det 
rikstäckande e-identifieringssystemet. Nu säger ordförande här i sin 
presentation att nu är det bekräftat. När har detta blivit bekräftat? Vem 
har skickat det och vem har mottagit det här dokumentet? Finans- och 
näringsutskottet har idag ännu inte fått ett sådant dokument. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Talman! Tack för frågan, ltl Asumaa. Jag är besjälad av att komma med 
goda nyheter när så kan göras. I det här fallet har det kommit en bekräf-
telse från alla berörda parter att man får tillgång till e-identifieringssy-
stemet. Vill man veta mera så får man vända sig till finansavdelningen 
och finansminister Roger Nordlund så kan man få precis alla detaljer 
verifierade. Den här talarstolen är inte platsen där man ska gå in på den 
formen av operativa detaljer. Det viktiga nu är att ÅDA kommer igång. 
Man haltar sig fram genom tre separata IT-avdelningar, av vilka ingen 
egentligen har varit särskilt bra. Då kan man slå dem samman och gå 
vidare. Det är någonting som utskottet, i alla fall när jag har varit med, 
varmt stött att det är dags att göra någonting bra av det digitala Åland. 
Mandatperiod på mandatperiod har passerat utan att någonting har 
hänt och nu äger det rum. 
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Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Ordförande Pettersson säger att nu är det bekräftat att 
så är det. Min fråga är: Har statens center för informations- och kom-
munikationsteknik skickat ett sådant mail och bekräftat detta? 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Tack för frågan ltl Asumaa. Jag måste kanske upprepa 
mig. Det här är inte platsen där operativa saker ska äga rum. Vänd er till 
finansministern så kommer ni att få klart exakt vem som har bekräftat 
vad och när. Jag har fått uppgiften att det numera står klart att Åland 
kan ta del av e-identifieringsprocessen som Finland använder. Märkligt 
vore det väl annars. Vi sköter ju om samma medborgare på sätt eller an-
nat, fast från lite olika plan. Ltl Asumaa kan sova lugnt, det där är i 
hamn. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack, talman! Ltl Pettersson säger att det påvisat att hela bron är i dåligt 
skick. Var har ltl Pettersson läst detta? I Betonginstitutets rapport på 
sidan 16, punkt 4.4 står: ”De prov som mättes i fundamentet håller sig 
inom de godkända nivåerna, mellan en till två procent, som gäller un-
der vatten när det gäller klorider.” I samma rapport går det även att 
läsa på sidan 13: ”De prov som är tagna under vattenlinjen visar inga 
tecken på ASR, alkalikiselreaktion.” Var kan man läsa in att hela bron, 
dvs. det som är under vattnet, är i dåligt skick? 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Det finns kanske skäl att påminna om att en rapport be-
står av fler sidor än sidan 13 och sidan 16. Det finns kanske också skäl 
att påminna om att en högt specialiserad rapport, vilket vi talar om och 
inte bara en utan många, är på den nivån att jag själv inte kan bilda mig 
en grundad uppfattning bara genom att läsa den. Att rycka ut enstaka 
fraser ur sitt sammanhang berättar ingenting om en helhet som skolat 
folk; experter och broingenjörer, kan läsa in ur rapporter. Jag är ledsen, 
jag skulle gärna ha den förmågan att kunna bygga broar vilket jag 
dessvärre saknar. Jag är duktig på att läsa folk och höra vad folk säger. 
De sakkunniga, som vi har hört i detta fall, talar alla entydigt att ris-
kerna för att renovera den gamla bron är för stora på basen av de rap-
porter och utredningar som har gjorts och det måste jag lita på. 

Annette Holmberg-Jansson, replik 

Talman! Jag tror att ltl Pettersson och jag har hört olika i vårt utskotts-
arbete. Jag har dessutom läst alla rapporter, precis som ltl Pettersson. 
Jag ser ingenstans i den svenska rapporten att det står att de rekom-
menderar en ny bro. I den rapporten finns det ingenstans att de rekom-
menderar detta. Hela rapporten är uppbyggd för en renovering. Det var 
en av de här två experterna. 
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Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Det är skäl att påminna om att man har ställt frågan till 
sakkunniga om bron är möjlig att renovera. Svaret är självklart ja. Man 
kan renovera Bomarsunds fästning om man så vill och har tillräckligt 
mycket pengar. Man måste alltid väga nyttan av det man renoverar mot 
vad det kostar. I det fallet har expertisen, enligt min uppfattning, varit 
väldigt tydliga. Riskerna för både liv och leverne och för att det i sista 
ändan blir mycket dyrare att renovera är så stora att ett nybygge därmed 
är att föredra. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Utskottsordförande Jörgen Pettersson förde fram att 
pontonbroar skulle innebära risker som är oacceptabla. Vilka risker? 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! De är baserade på de expertutlåtande som vi har hört. 
Man pekar faktiskt på väldigt många saker som inte är direkt klockrena 
med pontonbroar. Den största risken av dem alla är väl att man helt en-
kelt kör av dem. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Det här har jag inte hört. Det har inte framkommit nå-
gonstans, det finns inte heller någonstans i våra handlingar att det skulle 
finnas sådana risker. Jag har själv sett att pontonbroar är vanligt bland 
ingenjörsregementen i armén. Jag var själv en kort period med och 
byggde sådana broar. Man körde över med bilar, stridsvagnar och lastbi-
lar och det fungerade alldeles utmärkt. I Pargas t.ex. har det funnits en 
pontonbro för daglig trafik i över 30 år och det har fungerat hur bra som 
helst. Varifrån får ltl Pettersson att det skulle finnas oacceptabla risker 
med en pontonbro? 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Jag måste också påminna om att det är annorlunda att 
hantera ett samhälle och en skärgård med tusentals bilar varje dag än att 
bygga en pontonbro för ett regemente med två lastbilar. 

Jag är rädd för den här sakkunskapen som har gått in och riskbedömt 
alla de olika skeden som det här handlar om, att bygga en bro är svårare 
än att flytta en lastbil över en vik i Pargas. Det här handlar om infra-
struktur på en väldigt hög nivå där allting måste fungera hela tiden. Vi 
har inte råd att säga; ”ibland om solen skiner får ni åka över denna pon-
tonbro men annars inte”. Det ska gå även när det stormar.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Ltl Pettersson nämner att det här inte är politik, det är 
ekonomi och att det är oansvarigt mot kommande generationer samt att 
alla kalkyler visar på att det inte lönar sig att renovera bron.  
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I Destias utlåtande den 9 oktober skriver man: Rekommendation till 
fortsatta åtgärder: ”Kostnadskalkylen påvisar att det är fördelaktigare 
att reparera den gamla bron. Detta gäller även då man tar i beaktande 
ränteinvesteringskostnaderna för en ny bro efter 6o år. Förslagen blir 
likvärdiga först efter att man ger den reparerade bron en livslängd på 
bara 20 år. Om reparationskostnaderna oväntat stiger med 30 pro-
cent av förslagen likvärdiga om reparationen håller i 30 år.” Varifrån 
får ltl Pettersson fram en kalkyl som visar att det inte lönar sig att reno-
vera?  

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Med risk för att bli tröttsam i detta så vill jag på nytt varna för att lyfta 
fram enstaka utredningar som handlar om hundratals sidor. Det där blir 
som debatterna kring det som eventuellt står i Gamla Testamentet eller 
inte, hur orimligt det här kan vara nuförtiden. Man kan inte ta ut en-
staka rader. Man måste bilda sig en helhetsbild av dessa utredningar. 
Den helhetsbilden saknar jag kompetens för att helt och hållet begripa. 
Men det finns gott om sakkunskap som väldigt tydligt hävdar; ja, det går 
att renovera, men nej, det blir dyrare i längden och att riskerna är för 
stora. De utlåtandena vilar jag väldigt tryggt på.  

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Det här är ltl Petterssons tolkning. Jag har grundat 
mina tankar och beslut på Destiarapporten. Det är inte några utryckta 
meningar, utan det är en del i rapportens arbete där man har kommit 
fram till det här. Helt plötsligt ska rapporten inte duga till att användas 
som ett underlag. Det är lite märkligt när man diskuterar helheten. Vi 
har också diskuterat helheten utifrån vårt ställningstagande och det 
handlar om ekonomi. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Talman! Vid sidan av ekonomin handlar det också om teknik. Det tek-
niska i dessa rapporter är inte lätt för en lekman att förstå. När jag ser 
mig omkring här i denna sal så är det faktiskt mest lekmän i varje fall 
när det gäller brobyggnadsfrågor. Då är det nog kanske klokt att lyssna 
till den sakkunskap som ändå har hängt med under rätt många år.  

I fallet Destia säger de att riskerna är så höga så att det är klokare att 
bygga en ny bro, både ur ekonomiska, tekniska och säkerhetsmässiga 
synvinklar. De har byggt broar i över 40 år i Finland, kanske mera. Det 
är ingenting som någon hittar på. Det är ingen som säger det här därför 
att man vill investera i en ny bro. Man gör det för att man vill försäkra 
sig om att bygden och Åland kan fortsätta också länge i framtiden. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Jag tycker att ltl Pettersson, utskottsordförande, sade 
mycket klokt. Han sade bland annat ”att vi skulle ta hand om det vi re-
dan har innan vi bygger mera”. Det tycker jag också. Vidare sade han 
”hållbarhet med lånade pengar är ingen riktig hållbarhet” också där 
håller jag med utskottsordförande. Han sade också ”det här borde 
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handla om teknik och inte om politik”. Det tycker jag också. Jag håller 
med utskottsordförande Pettersson.  

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Jag är naturligtvis rörd över att få medhåll från ltl Sund-
man. Möjligen, om man är känslig, så kunde man ha anat än liten dos av 
ironi där. Men då jag är alldeles för hårdhudad så tänker jag inte direkt 
på det. 

När det kommer till den ekonomiska uthålligheten så är det faktiskt 
så, enligt min uppfattning, att om man går in för renoveringsspåret så 
kommer det att bli väldigt mycket dyrare än om man går in för spåret 
med nybyggnad. Det vill jag inte lämna i famnen på våra barn och på 
deras barn.  

När det gäller att ta hand om sådant man redan har så är det trafiken 
till Vårdö, infrastrukturen i norra skärgården, tillgängligheten på hela 
norra Åland och tron på hela Åland som är det viktiga för mig. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! När det gäller ekonomin och olika broalternativ så är det på 
det viset att en bro idag i landskapets bokslut avskrivs på 85 år, inte på 
120, 50 eller 10 år som har angivits. En ny bro på de gamla fundamenten 
kommer att hålla så att hela konstruktionen håller 85 år med säkerhet.  

Ekonomiskt kanske man kunde satsa ännu mera, dubbelt mera 
pengar, så skulle vi få en bro som håller 250 år så blir den ännu billigare. 
Man kan inte trolla med siffror vid skrivbordet på det viset. Man måste 
utgå ifrån de verkliga behoven. Vi vet inte vilka de verkliga behoven är 
om 50 år. Kanske inte den här bron räcker till ens mot den nya som vi 
har tänkt bygga eller så kan bron vara onödigt kraftfull. Man bara låser 
upp framtida generationer om man bygger broar som ska hålla 120 år. 
En ny bro på de gamla fundamenten räcker alldeles länge och då när det 
tillfället kommer, två-tre generationer fram i tiden, får man ta ställning 
till vad man gör sedan. Det är mycket klokare ekonomiskt och hållbar-
hetsmässigt.  

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Den retoriken känner jag igen. Vi tycker att fundamenten 
är väldigt fina. Tänk själv, de är 17 meter höga och de kommer att hålla 
tusen år till. Vi vet att fundamenten är helt felfria. Det är klart att en ny 
bro kommer att hålla. Berlinmuren var 44 kilometer lång och revs på en 
natt. Det handlar alltså om hur man ska tolka in expertis roll i detta. Ex-
pertisen är av den åsikten att riskerna med att betongen, som den nya 
bron ska vila på, är alldeles för oförutsägbar och rekommenderas därför 
inte att användas.  

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Mika Nordberg 

Fru talman! I egenskap av finans- och näringsutskottets viceordförande har 
det beslutats att undertecknad ska presentera utskottets förslag i fråga om 
moment 48.30.79. Bro- och hamnbyggnadsinvesteringar. 
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Landskapsregeringen har i sin tilläggsbudget föreslagit att en ny bro bör 
byggas mellan fasta Vårdö och Töftö. En majoritet av utskottet delar inte den 
åsikten och har efter utskottsbehandlingen inte erfarit något som skulle ute-
sluta en renovering av befintlig bro. 

Utskottet konstaterar däremot att det finns ytterligare behov av undersök-
ningar av befintlig bro innan landskapsregeringen kan påbörja en renovering. 
Orsaken till att landskapsregeringen inte gjort dessa är att den uteslutit en 
restaurering i ett allt för tidigt skede samt missbedömt det parlamentariska 
understödet för byggandet av en ny bro.  

Det är av största vikt att dessa utredningar nu startar omedelbart för att 
inte ytterligare tid ska gå förlorad vad gäller säkerställandet av goda och 
trygga kommunikationer för Vårdöborna samt övriga som använder sig av 
bron. 

Fru talman! Utskottet har erfarit att bron kan delas upp i fyra olika be-
ståndsdelar för att beskriva konstruktionen av bron, körbanan alltså bro-
locket, stålbalkarna, pålarna samt bottenfundamenten. 

Vad gäller körbanan, alltså brolocket, står det klart att det behöver bytas ut 
i sin helhet.  

Stålbalkarna behöver grundligt undersökas, eventuellt åtgärdas eller ersät-
tas av nya. 

Pelarna som håller upp stålbalkarna bör åtgärdas samt förstärkas med t.ex. 
ett centrumstöd likt man gjort på Ölandsbron. 

Bottenfundamenten däremot uppvisar stark hållfastighet och är en av 
grundorsaken till att en restaurering är fullt möjlig samt ekonomiskt försvar-
bar, detta på grund av att undervattensfundamenten är en av de kostsamm-
aste utgifterna vid ett nybygge. 

Ytterligare förhåller sig majoriteten av utskottet sig mycket skeptisk till 
den ekonomiska kalkyl som ligger till grund för en rivning av den befintliga 
bron med beaktande av borttagandet av alla bottenfundament under vattnet. 

Fru talman! Åland befinner sig i ett ekonomiskt läge där 5 miljoner euro är 
en betydande summa vad gäller skillnaden mellan en renovering eller ny bro. 
Om dessa pengar överhuvudtaget skulle finnas tillgängliga skulle majoriteten 
av utskottet i sådana fall satsa på att vidta åtgärder för att säkerställa goda 
transporter över t.ex. Bomarsundsbron eller bron över Lemströmskanal. 

Tidsvinsten är en annan fördel som en majoritet av utskottet anser att upp-
nås vid en renovering. En ny bro skulle med största sannolikhet kräva en ny 
miljökonsekvensbedömning samt projektering med längre byggtid som följd. 
Därför föreslår utskottet att trafiken i huvudsak ska ledas över befintlig bro 
under renoveringen. Detta har visat sig möjligt på t.ex. mycket mera trafike-
rade broar, som Essingeleden i Stockholm samt Ölandsbron. Skulle det ändå 
uppstå en situation där detta försvåras föreslår utskottet att trafiken leds över 
en tillfällig pontonbro. 

Utskottet avslutar med att för tydlighetens skull föreslå att anslaget an-
vänds för en renovering av den befintliga bron och att någon helt ny bro inte 
byggs. 

Avslutningsvis, fru talman, utskottsmajoriteten är övertygade om att den 
nyrestaurerade bron kommer att bli betydligt bättre än den som redan an-
vänts i cirka 35 år någonsin har varit. Tack, fru talman. 
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Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, talman! Tack utskottets viceordförande för en gedigen presentat-
ion.  

Jag har en kompletterande fråga att ställa till det som ledamoten 
förde fram. Det gäller Destias rapport daterad 19 oktober 2013. Man 
skriver så här: ”Riskanalysen påvisar att det är närmast oacceptabelt 
att reparera bron med pågående trafik.” 

Utskottet skriver i sitt betänkande: ”Kommunikationen till Vårdö 
måste tryggas på ett säkert och ändamålsenligt sätt under byggtiden. 
Trafiken ska i huvudsak ledas över befintlig bro.” Min kompletterande 
fråga blir då; vilka experter har finans- och näringsutskottet hört som 
landskapet uppenbarligen inte använt sig av? Alltså varken Destia eller 
Projektengagemang eller andra? Det var min frågeställning. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Fru talman! Under hörande i finansutskottet har det framkommit, vilket 
jag nämnde i mitt anförande, att broar på andra ställen t.ex. i Sverige 
har varit möjliga att trafikera under pågående renovering. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, talman! Jag är också säker på att utskottet under sitt hörande fått 
information om att man sällan tidigare skådat en bro med så många 
svåra och så olika fel. Därför har man i rapporterna varit väldigt tydliga 
med att det är av säkerhetsskäl oacceptabelt att ha pågående trafik både 
när det gäller trafikanter och för dem som arbetar på bron. Jag är inte 
riktigt nöjd med det svaret. Jag hoppas att det kan utvecklas vidare. Det 
torde väl finnas någon form av dokumentation som ligger till grund ef-
tersom det så klart avviker från det som tidigare framkommit. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Fru talman! Utskottet har tagit del av, i sin behandling av ärendet, de 
rapporter som de facto nämner körbanan som en av de beståndsdelar i 
bron som icke är användbara. Utskottet säger i sitt utlåtande att de be-
höver bytas ut i sin helhet, precis som jag nämnde i anförandet.  

Jag har även erfarit under utskottsbehandlingen att tillkommande av 
dessa rapporter, som det hänvisas till, finns det vissa frågetecken kring. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, fru talman! Ltl Mika Nordberg berättar här om utskottets tankar 
bakom behovet av nya utredningar. Jag uppfattade inte riktigt om majo-
riteten tycker att bottenfundamenten inte behöver utredas ytterligare. 
Ltl Nordberg var väldigt bestämd på att de var i gott skick, de var håll-
bart och de var jättebra. Hur ska man tolkar majoritetens uppfattning? 
Har ni varit där och dykt själva eller hur har ni kunnat besluta er om 
det? Eller menar ni att rapporten är tillräcklig på den här punkten, men 
att pelarna och stålbalkarna ytterligare måste utredas? 
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Ltl Mika Nordberg, replik 

Fru talman! Vad gäller bottenfundamenten, den fjärde beståndsdelen, 
så betongprover som de facto är gjorda visar att hållfastheten överstiger 
med råge minimi kvalitéerna. 

Däremot avbröts provtagningen vad gäller bottenfundamenten vid 
detta tillfälle. Det betyder att det finns fyra stycken bottenfundament, 
pelare, och alla är ännu inte borrade. Men de som är borrade visade 
goda resultat. Därför säger utskottet att ytterligare provtagningar be-
hövs för att säkerställa sig om samtligas kondition. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag tackar för det klargörandet. 
Majoriteten föreslår att trafiken ska förekomma på befintlig bro un-

der renoveringen. Man har skrivit; ”trafiken ska i huvudsak”. Vilka 
ska då inte åka? I huvudsak betyder ju att det inte är alla som ska få köra 
över bron. 

Sedan finns det ett tillägg; ”i den situation detta stundtals inte är 
möjligt ska främst tyngre trafik ledas över en pontonbro”. I huvudsak 
ska vissa få åka på bron och stundtals ska tung trafik gå över ponton-
bron. För mig verkar den här regleringen av trafiken väldigt selektiv. 
Man måste väl i alla fall uppfatta det som en försämring jämfört med om 
bron är kvar och alla får köra över den. 

Talmannen 
Tiden är ute!    

Ltl Mika Nordberg, replik 

Fru talman! Utskottets andemening med ”i huvudsak” hänvisas till 
tidsaspekten. Det åtgår en viss tid att återställa bron. Under huvuddelen 
av denna tid vill utskottet att trafiken i största möjliga mån ska ledas 
över befintlig bro. Däremot säger utskottet att när det av olika tekniska 
orsaker, som kan uppkomma, inte är möjligt ska trafiken ledas över en 
pontonbro. Utskottet valde att säga tyngre trafik när det gällde ponton-
bron för att säkerställa att om tyngre trafik kan utnyttja en pontonbro då 
kan självfallet lättare trafik också utnyttja en pontonbro. Med denna 
skrivning ville vi från utskottet säkerställa att varutransporter till affären 
och till övrigt näringsliv också fungerar under denna tid. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Sara Kemetter, replik  

Tack, fru talman! Ltl Mika Nordberg för ett resonemang angående hur 
mycket kostnader vi skulle kunna spara det åländska samhället med att 
renovera istället för att bygga en ny bro. Vad baserar man de här uträk-
ningarna på? Har man diskuterat det i utskottet? Vad jag har förstått så 
är dessa kostnader eventuellt underskattade. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Fru talman! Kostnader är oftast underskattade. Det är precis den upp-
fattningen som utskottets majoritet har när det gäller byggandet av en 
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ny bro. Även när det gäller rivningen av den gamla bron så utgår utskot-
tet ifrån att de nu budgeterade kostnaderna inte kommer att räcka till. 
Vi har flera exempel på det. Vi har t.ex. KK-huset där man hade en bud-
get på x antal miljoner och slutresultatet blev någonting helt annat. 
Detta är en orsak. 

Ltl Sara Kemetter, replik  

Tack, fru talman! Vi har också problematiken med att fylla dimensioner-
ingarna. Enligt de nya standarderna ska bron tåla 76 tons dimensioner-
ing och det kommer man väl inte att uppfylla med att renovera bron. 
Hur löser man det problemet? Det nya brolocket måste bli ungefär 60 
procent tyngre än det gamla. Hur ska pelarna och hela underkonstrukt-
ionen hålla uppe det nya brolocket? 

Sedan har vi problematiken med pontonbron och kostnaderna för 
den. Jag kan inte hört en diskussion om vilka merkostnader det sist och 
slutligen blir.  

Säkerhetsnivån har ifrågasatts. Vi har många barnfamiljer som ska 
över bron för att köra sina barn till dagis och sedan tillbaka. Vi vet alla 
att när det stormar och blåser så vill man ha det tryggt, åtminstone vill 
vi det.  

Ltl Mika Nordberg, replik 

Fru talman! Utskottet har under hörandet inte erfarit att det skulle vara 
problem med att kunna få en bärighet på bron på 76 ton som är de nat-
ionella nya ökningar som Finlands regering och riksdag har föreslagit. 

När det sedan gäller användande av pontonbron så som jag i tidigare 
replikskifte nämnde så har det t.ex. i Pargas funnits en pontonbro, en 
del av den befintliga vägbanan, som trafikeras av både barnfamiljer och 
lastbilar etc. dagligen utan några större problem.  

Jag är helt övertygad om att görs det på rätt sätt så kan samtliga fär-
das över en tillfällig pontonbro på ett säkert och tryggt sätt.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Göte Winé, replik 

Tack, fru talman! Jag reagerade lite på att ltl Mika Nordberg sade att 
tjänstemännen missbedömde det parlamentariska understödet. Är det 
så att tjänstemännen idag ska prioritera det politiska understödet 
framom behovet av byggandet eller renoveringen av bron? Jag tycker 
sannerligen det låter märkligt att man kommer med ett sådant anfö-
rande när man diskuterar så här pass allvarliga saker. Istället borde man 
låta tjänstemännen ha mera del i det här och att man verkligen lyssnar 
på vad de säger. Som det sade i ett tidigare anförande så är inte vi som 
sitter här utbildade inom det här området. Vi måste kanske lyssna mer 
på vad expertisen säger.  

Ltl Mika Nordberg, replik 

Fru talman! Ltl Winé skulle ha lyssnat uppmärksammat på mitt anfö-
rande, jag kan citera vad jag läste upp: ”Utskottet konstaterar däremot 
att det finns ytterligare behov av undersökningar av befintlig bro in-
nan landskapsregeringen kan påbörja en renovering. Orsaken till att 
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landskapsregeringen inte gjort dessa är att den uteslutit en restaure-
ring i ett allt för tidigt skede samt missbedömt det parlamentariska un-
derstödet för byggandet av en ny bro.” Det är ju självklart att det i par-
lamentet är våra valda landskapsregeringsledamöter som åsyftas i det 
här sammanhanget. 

Ltl Göte Winé, replik 

Tack, fru talman! Ja, ltl Mika Nordberg, jag lyssnade på vartenda ord. 
Fortsättningsvis nämns det parlamentariska understödet framom beho-
ven. Jag har inte heller hört att man för tidigt har uteslutit en renove-
ring. Tjänstemännen har tagit fram material som vi sedan ska ta beslut 
om. De har föreslagit en ny bro framom renovering för att det är det 
bästa för den här bron. Att, som i ett tidigare replikskifte, börja jämföra 
med andra broar i Sverige, vad är det för trams? Vi är på Åland nu och vi 
måste börja se på den här bron. Jag tycker att vi verkligen måste titta på 
behovet där, framförallt också behovet för dem som bor där ute och inte 
vad vi bestämmer här i stan. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Fru talman! Landskapsregeringen behandlade ju den här frågan i sitt 
plenum i juni 2014. Det plenumet slutade med en omröstning där mode-
rat samlings representanter, ministrar, röstade för en fortsatt utredning 
för att ta fram underlag för en renovering. En majoritet av landskapsre-
geringen bestående av centern och socialdemokraterna gick entydigt in 
på spåret en ny bro. Därför den missbedömningen angående det parla-
mentariska understödet för byggandet av en ny bro. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Igge Holmberg, replik 

Tack, fru talman! Ltl Nordberg nämnde Ölandsbron som ett exempel. 
Den är ett avskräckande exempel på att man ska renovera saker. När 
Ölandsbron byggdes uppgick kostnaderna till ungefär 80 miljoner kro-
nor. Sedan 1982 har man slösat bort 1 097 000 kronor på att reparera 
den. Kanske det hade varit billigare att bygga en ny bro där också? Idén 
här verkar vara att vi ska renovera något som ändå kommer att behöva 
renoveras på nytt om inte alltför länge efter att alla dessa kisel- och alka-
lireaktionerna har satt igång. Varför inte bara göra vad som är bäst för 
norra Åland och för Vårdö istället och bygga en helt ny bro från början? 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Tack, fru talman! Det är intressant att höra ltl Igge Holmbergs resone-
mang angående att slösa bort. Svenska staten har slösat bort pengar på 
att möjliggöra för Ölandsborna att kunna ta sig till och från Öland. Jag 
delar inte den uppfattningen fru talman.   

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 
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Ltl Mats Perämaa 

Fru talman! Lite grann om den reservation som vi liberaler tillsammans med 
oppositionskollegorna i Ålands Framtid har bifogat betänkandet. Det gäller 
möjligheterna och vår vilja att lindra effekterna av importstoppet till Ryss-
land som drabbar livsmedelsproducenter.  

Det var intressant att höra vad utskottsordförande sade om livsmedelssek-
torn. Det måste ha varit ett uttryck för antingen utskottsordförandes egna 
åsikter eller för centern eftersom det inte står något om det i betänkandet. 
Utskottsordförande sade att livsmedelssektorn är så liten så att den inte kan 
behandlas skilt och speciellt inte i samband med en tilläggsbudget. Centern 
har helt uppenbart gått in för andra prioriteringar i sitt politiska värv. För oss 
är också personer som jobbar inom livsmedelssektorn viktiga. För varje per-
son som blir arbetslös, vilket har skett inom livsmedelsklustret, så är det en 
tragedi när man tvingas lämna sitt arbete och får svårare att försörja sig själv 
och sin familj.    

Budgetteknik pratades det om. Det kan hända att vi i vår budgetmotion 
nämnde ordet budgetteknik. Det gjorde vi säkert. I den här frågan valde land-
skapsregeringen att dra in 318 000 euro ur 2014 års budget i och med försla-
get till tilläggsbudgeten. Man hävdade att det av budgettekniska skäl fanns 
318 000 euro för mycket i budgeten. Eftersom pengar fanns reserverade för 
livsmedelssektorn, för främjande av livsmedelsproduktion som själva budget-
kapitlet heter, så valde vi att föreslå att man skulle behålla pengarna för att 
tillsammans med aktörerna i branschen försöka se vad man kunde göra för 
att lindra effekterna av det som nu sker.  

Men nej, kännetecknande tycks vara att man istället för att göra saker och 
ting på riktigt, istället för att använda hårdvaran, pengarna, för att kunna 
göra något på allvar, så använder man sig av fina ord som är till intet förplik-
tande och heller inte leder någonstans.  

Det som vi reservanter föreslog skulle ha lett till möjligheter att göra något 
på riktigt. Det som utskottsmajoriteten i den här frågan går in för ger inte 
landskapsregeringen muskler att göra något i den här situationen.  

Inom mejerigrenen har vi kunnat notera att det stora åländska företaget, 
ÅCA, tvingats gå in med varsel, permitteringar och till och med friställningar.  

Ålands Trädgårdshall, som sysslar med frukt och grönsaker och levererar 
mycket produkter till Finland, har lönsamhetsbekymmer. De har en svårare 
ekonomisk situation än före Ryssland gick in för importstoppet.  

Nu när vi utsätts för global politik som försvårar för våra egna företagare 
så borde vi försöka göra vad som göras kan. Inte specifikt gå in och stöda pri-
set för själva produkten, men kanske vi kunde införa ett lagringsstöd som 
skulle medföra att dessa företag kunde behålla produkterna i lager lite längre 
innan man för ut dem på marknaden. På det viset tvingas inte företagen att 
lägga ut produkterna i alltför tidigt skede på en marknad som redan är över-
belastad av produkter och där priset är dåligt. Vi får väl hur omröstningen 
går. Det ser inte ut som att livsmedelssektorn i denna fråga tycks få gehör 
vare sig från centerpartiet eller från majoriteten i lagtinget. Jag aviserar att vi 
kommer att ta vårt förslag till omröstning och speciellt klämmen i reservat-
ionen. 
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Vi tänkte lyfta upp tre saker specifikt i samband med den här debatten. Det 
var livsmedelstoppet, sedan tänker vi föra fram våra synpunkter om den digi-
tala agendan och bildandet av bolaget ÅDA Ab. Till den delen kommer min 
kollega ltl Tony Asumaa att föra vår talan lite senare. 

Sedan till infrastrukturen, Vårdöbron. För ungefär två år sedan, bjöd land-
skapsregeringen, under ledning av infrastrukturministern, ut en renovering 
av bron som endast innefattade bytandet av vattentrycksisoleringen, det vat-
tentäta skicket mellan asfalten och betongbron. För två år sedan ansåg land-
skapsregeringen att bron var i ett bra skick. Om man bara gjorde den här lilla 
åtgärden så var allting bra.  

Landskapsregeringen anlitade en åländsk entreprenör med mycket gott 
rykte. De påbörjade arbetet men fick meddela beställaren, landskapsrege-
ringen, att det inte höll. Körbanan var för dålig, det räckte inte med att byta 
vattenisoleringen.  

Då gick samma landskapsregering, som 1/2 år tidigare hade tyckte att bron 
var i bra skick, in för att upphandla att också byta kantbalkar och säkert gjuta 
om vissa delar av körbanan. Fortfarande ansåg landskapsregeringen att bron 
i huvudsak var i gott skick. Det måste landskapsregeringen ha tyckt eftersom 
de bjöd ut renoveringar bara av de här några små delarna. 

Idag vet vi att samma landskapsregering tycker att bron inte duger till 
någonting alls längre överhuvudtaget. Man kan ana att åtminstone för någons 
del finns det politik med i det hela. Så här mycket har åsikterna svajat ifrån 
att bron är i bra skick till att den nu helt och hållet är utdömd.  

Enligt våra uppgifter har ungefär 1 miljon euro gått åt för att komma från 
det här skedet med två upphandlingar till att landskapsregeringen nu anser 
att bron bör bytas ut. Jag pratar om vad majoriteten i landskapsregeringen 
anser. 1 miljon euro har gått åt. Med tanke på brukarna som brukar bron 
varje dag är det en skandal att det har kunnat gå två år från den ena ytterlig-
heten till den andra och vi lever fortfarande i en stor ovisshet. Det är en skan-
dal och ett svajigt ledarskap vill vi säga. 

Om inte entreprenören som var anlitad för det här arbetet hade valt att in-
formera på ett seriöst och bra sätt att det fanns problem med bron, och att de 
inte kunde fortsätta renoveringen såsom landskapsregeringen ville att man 
skulle göra, så då hade det funnits en risk för att bron skulle ha blivit renove-
rad till vissa delar med alla de problem som vi för övrigt pratar om och de 
problemen skulle sedan ha varit bestående. Det har uttryckts med lite förkle-
nande ord att vi har entreprenörer på Åland som också har åsikter om de här 
sakerna. Jag vill för vår del säga att vi har lyssnat på alla experter i den här 
frågan, även på dem som landskapsregeringen har anlitat men också på dem 
som har en mångårig erfarenhet i praktiskt värv av de här sakerna. 

Fru talman! Vi stöder givetvis det som utskottets viceordförande Mika 
Nordberg förde fram. Vi stöder det beslut som vi i finans- och näringsutskot-
tet har varit delaktiga i, det beslut som bör leda till en renovering. 

Det är bra att vi nu till slut står inför det här, förhoppnings idag, att lag-
tinget besluter om hur vi ska göra med bron. Vårdöborna förtjänar att få reda 
på hur det ska bli. Jag hör till dem som ofta åker över bron såsom den är idag. 
Alla inser att vi inte kan ha det på det sättet som vi har idag. Vi måste se till 
att vi får en tryggare och säkrare infrastruktur till den här delen så att våra 
invånare på Åland kan ta sig fram på ett tryggt sätt. 
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Vi har den uppfattningen, enligt vad vi har hört i finans- och näringsut-
skottet, att det finns en god möjlighet att en renoverad bro skulle vara klar för 
trafik på ett normalt sätt. Bron skulle vara färdig renoverad inom två år. 
Detta har vi erfarit.  

Däremot har vi erfarit att ett nybygge kan ta tid beroende på vilken nivå 
miljötillstånd ska antas; miljötillstånd eller miljökonsekvensbedömning. Vi 
vet att vägplaner måste tas fram och läggas ut och det finns alltid risker för 
besvär i samband med detta. Vi har pratat med de hörande i utskottet och 
med personal som har jobbat vid trafikavdelningens vägavdelning och de sä-
ger att sådant här kan ibland ta tid. Det kan till och med ta upp till 7 år, 5-7 
år, om det vill sig illa, innan en ny bro är färdig. Om man då kopplar detta 
ihop med att landskapsregeringen har anlitat experter och de säger i sina ut-
låtanden att 4 år är den tid som man kan, inte garantera, men man kan tänka 
sig att 4 år är den tid som man kan köra på den nuvarande bron i nuvarande 
skick. Då får vi ett gap där som kan vara upp till 3 år. Vem ska då garantera 
oss resenärer som åker på Vårdöbron när experterna säger att bron inte kan 
vara säker och trygg för trafik efter de här 4 åren? Det här vet förstås ingen.  

Bron i nuvarande skick måste granskas regelbundet för att se om trafiken 
påverkar den väldigt negativt. Det kan t.o.m. bli ett avbrott ganska snabbt om 
det vill sig illa. Vi har stått i valet mellan att ha en renoverad bro klar, som ser 
ut som en ny bro för resenärerna och som fungerar som en ny bro, jämfört 
riskerna med ett nybygge där tiden kan dra ut ända till 7 år. I värsta fall 
kanske vi får riktigt allvarliga avbrott i trafiken i flera år. Det här har varit ett 
mycket viktigt argument för oss. Det här måste lösas fort. 

Sedan till det som har sagts här förut av representanterna för moderat 
samling på Åland och även av utskottets viceordförande; ingen av experterna 
har dömt ut fundamenten till bron. Fundamenten är massiva, de är riktiga 
kolosser. Med lite tur så kommer alla att få se bilder på dem längre fram un-
der debatten. Fundamenten är dyra, de är de stora konstruktionerna och de 
är inte utdömda. Det finns anledning att ta dem tillvara, bygga upp och reno-
vera bron utifrån det vi har. 

Sedan är det helt klart att brolocket måste förnyas i sin helhet och därige-
nom körbanan, kantbalkar. Stålbalkarna måste ännu undersökas i någon 
mån för det arbetet har tyvärr inte gjorts till fullo. Man måste förstärka bro-
pelarna och möjligen förstärka fundamenten i någon mån. Det är i varje fall 
ett stort värde i de befintliga fundamenten och de är någonting att bygga på. 

Just därför kan man spara flera miljoner när man väljer en renovering 
istället för ett nybygge. 

Det har ofta hävdats att en ny bro är mer kostnadseffektiv och billigare på 
sikt eftersom den håller i 120 år. Vi har erfarit under hörandena att man an-
vänder sig av 120 år som en teknisk hållbarhetskalkyl när man räknar. Med 
moderna material så kan bron hålla 120 år tänker man sig. Men vi hörde att 
samma experter sade att under denna 120 års tid så måste bron i alla händel-
ser renoveras grundligt två gånger, vart 40:e år. Då pratar man om körbanan, 
kanske kantbalkar osv. Det är inte så enkelt att om vi bygger en ny bro nu så 
kommer den att hålla i 120 år rakt av. Punkt slut! Också för en ny bro finns 
det en väldigt stor osäkerhet i de totala kostnaderna.  

Vi vet att Vårdöbron var ett fuskbygge och den frös. Den kan vara ett exem-
pel på att någonting kan gå mycket fel när man bygger nya broar. 
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Jag ids inte gå in på Ölandsbron som har nämnts. Det finns ett annat ex-
empel; Replotbron uppe i Österbotten. Vi har inte så exakt fördjupat oss i re-
noveringskostnaderna under tiden för den bron. Replotbron blev i varje fall 
färdig och invigdes 1997. Som jag har förstått det så renoverades Replotbron 
första gången efter 4 år.  

I årets budgetförslag finns det anslag för att renovera Vårdöbron. Kanske 
inte så jättemycket. Det som man har kommer att behöva renoveras under 
årens lopp och det kommer också att gälla ifall vi skulle välja att bygga en ny 
Vårdöbro. 

Landskapets ekonomi är pressad. Vi börjar närma oss den situation när vi 
ser botten i kassakistan. Vi börjar närma oss den situation där finansmi-
nistrar måste gå till banken för att låna pengar vare sig det gäller drift eller 
investeringar. Vi tror att sittande finansminister, antagligen under nästa höst, 
måste börja förbereda för att ta upp banklån för att finansiera landskapets 
verksamheter. Där betyder de här miljonerna en hel del, vilket också har 
sagts här tidigare. 

Alternativet blir då att låna pengar för, i det här fallet, mera pengar för att 
bygga en ny bro jämfört med en renovering. Eller så är ett annat alternativ att 
man skär ner på annan verksamhet för att frigöra de här pengarna. Andra al-
ternativ finns inte. Landskapsregeringen presenterade nyligen en budget som 
har ett minus på mellan 8 och 9 miljoner euro. Vi ser ju alla att det går mot 
banklån. Mera lån eller att dra ner på annat, det är alternativen som finns. 

Det som kanske är viktigt för någon och mindre viktigt för någon annan är 
att vid en renovering av bron så är det mer troligt att arbetet kan utföras med 
lokal arbetskraft, kunnig sådan givetvis, som ett resultat av upphandlingar. Vi 
tycker att det är viktigt att vi i samband med infrastrukturprojekt åtminstone 
möjliggör för åländska företag att vara med i tävlan om att få utföra arbeten i 
vår rådande arbetsmarknadssituation med ökande arbetslöshet.  

Sedan något om de miljömässiga effekterna. Det är för oss oklart vad man 
egentligen exakt menar med att ta bort den gamla bron vid ett eventuellt ny-
bygge. Som jag sade här tidigare, fundamenten är oerhört stora. Ska man ta 
bort de gamla fundamenten så krävs det specialutrustning. Man kan inte 
spränga bort dem för det kan skada den nya bron. Det här kostar mycket 
pengar. Som ett alternativ har det nämnts att man lämnar fundamenten kvar, 
men då kommer genomströmningen av vattnet att påverkas. Det finns miljö-
mässiga effekter helt klart som är större vid ett nybygge. Vi kan inte riktigt 
säkert säga hur stora de kommer att vara. 

Sedan finns det något emot den grundtanken att man sliter och slänger, 
bara slänger bort det gamla och det ska vara nytt istället.  

I den situation som vi befinner oss i globalt med klimatpåverkan och alla 
andra problem i miljön så enligt liberalernas miljömässiga ideologi så tycker 
vi inte att man kan ta så lätt på det längre att man bara slänger bort det gamla 
och köper nytt istället. 

Med detta har vi meddelat att vi fortfarande står fast vid vår utgångspunkt 
att bron ska renoveras. Tilläggsundersökningar måste givetvis göras inför det 
slutliga beslutet. Vi ser fram emot att landskapsregeringen tar tag i det här 
när lagtinget har fattat beslut och att landskapsregeringen gör det på ett bra 
sätt och i rask takt. Tack. 
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Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Jag skulle bara vilja be om ett litet klargörande. Ltl Mats 
Perämaa påpekade mycket riktigt att landskapet befinner sig i en ekono-
miskt pressad situation. Det säger han med vänstra handen men med 
högra handen skriver han under den motion som skulle ge 318 000 euro 
endast till livsmedelssektorn och inte till hela det åländska näringslivet. 
Sedan lägger han, vilket inte var särskilt respektfullt gjort, ord i min 
mun att vi inte skulle ha stött livsmedelssektorn. Det har vi gjort över 
tid, väldigt, väldigt mycket, sannolikt extremt mycket mera än ltl 
Perämaa. 

Av vilket skäl ska man inte låta dessa skattepengar även komma 
andra drabbade sektorer till nytta? Varför nöjer man sig bara med att 
vilja ge till pengar till några få företag, vilket ltl Perämaa har antytt? 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! På grund av den globala politiken som effekt av Ukrainakri-
sen och EU:s metoder för att påverka Ryssland med följd av import-
stopp till Ryssland av livsmedel så är just dessa företag och denna sektor 
just nu speciellt utpekade i en speciellt besvärlig situation. Det är oer-
hört mycket mera livsmedel som normalt skulle ha åkt till Ryssland och 
som nu ska in på en betydligt mindre marknad med kraftig prispress 
som följd. Det här känner ltl Pettersson till eftersom vi har suttit på 
samma utskottsmöten och hört samma saker.  

Jag har tidigare, som sjöfartsansvarig politiker genom åren, gjort allt 
för att kunna skapa förutsättningar för också sjöfarten att driva verk-
samheten och det har många med mig gjort. Ibland måste man hjälpa 
vissa näringsgrenar speciellt för att förhoppningsvis skapa en långsiktig-
het i deras verksamhet så att det bär sig själv.  

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Det har visat sig att de här kontona inte på något är tömda 
när det gäller stöd till näringslivet. Det finns mer tillgång än efterfrågan 
när det gäller just den här formen av stöd. Ändå tycker ltl Perämaa att 
det vore rimligt att föra över ett investeringsstöd till rent driftstöd. Är 
det ltl Perämaas uppfattning att de bekymmer som nu drabbar vissa fö-
retag bara är en konsekvens av Ukrainakrisen? Eller finns där också 
någonting annat? Ibland när jag sitter i utskottet får jag känslan av att 
man kanske hör det man vill höra. Det finns ett symtom på att ibland 
när man pratar så glömmer man bort att lyssna.  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Jag tycker mig allt oftare märka att det tycks som om ut-
skottsordförande inte hör samma saker som vi i utskottet hör. Det ligger 
väl någonting i det som utskottsordförande säger.  

Just i den här situationen med problem i livsmedelssektorn, problem 
för ÅCA och vissa problem för Ålands Trädgårdshall, så har vi fått ta del 
av vilka deras verksamhetsförutsättningar är just idag och då räcker det 
inte längre med allmänna vackra ord för att lösa det. Det hjälper inte 
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dem på något sätt med att säga; ”vi kan inte ge pengar för vi måste fun-
dera längre och mera för att eventuellt också stöda andra näringsgre-
nar.” Jag tror inte att det var därför som de kom till utskottet för att re-
dogöra för sin dagliga verksamhetssituation. Jag tror inte heller att det 
räcker mera med bara investeringsstöd inom den här branschen. Det 
kan vara svårt för dem att ta emot mera produkter i dagens läge, om de 
inte har avsättning och inte kan lagra sina produkter så att de möjligen 
kan avsätta dem senare. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Göte Winé, replik  

Ltl Perämaa nämnde att avbrottet skulle ha varit lite av en politisk be-
ställning, som jag uppfattade ltl Perämaa. När man började titta grundli-
gare på renoveringen så är det inte på det viset att det har kommit fram 
ny fakta om brons skick och då måste man utreda mera? Är det inte lite 
mer korrekt att säga på det viset än att försöka få det till en politisk be-
ställning? Det tycker jag att är lite magstarkt. Man behöver inte heller 
sitta i utskottet för att räkna ut det.  

Vårdö kommun hade ett informationstillfälle där det kom fram 
mycket från expertisen. Jag saknade visserligen någon från liberalernas 
lagtingsgrupp. På informationstillfället var det en ganska bra samman-
fattning.  

Just nu för man politik istället för att verkligen lyssna på sakfrågorna. 
Det är liberalerna som för den politiken. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det kan man tycka vad man vill om. Förstås är det lite 
grann politik, speciellt när det rör mer eller mindre pengar. Vi får 
komma ihåg att efter att det hade konstaterats att de här två renove-
ringsuppdragen inte räckte till, när entreprenören hade sagt åt land-
skapsregeringen att det inte räcker till, så då bestämde sig den politiska 
landskapsregeringen för att nu måste man bygga en ny bro. Det var efter 
diskussion dels i landskapsregeringen och dels i finans- och näringsut-
skottet. För ungefär ett år sedan gick landskapsregeringen in för att göra 
tilläggsutredningar, de som ni nu hänvisar till. Men den politiska land-
skapsregeringen tog ställning innan man hade gjort de undersökning-
arna. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, herr talman! Det verkar som om ltl Perämaa vet mera vad som 
sker innanför regeringsväggarna än vad jag vet. Det var efter att man 
fick ta del av rapporterna som mycket bestämdes. Det tog tid innan rap-
porterna kom.  

När jag tidigare nämnde att jag anser att liberalerna för politik, så 
tycker jag att de för en oppositionspolitik där de, i vilket läge som helst, 
ska stoppa så fort regeringen vill komma med någonting, oberoende av 
vad man säger och i vilket organ man sitter. Det som liberalerna håller 
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på med just nu tycker jag att är ett stort svek. Det är ett svek mot norra 
Åland, svek mot näringslivet på norra Åland och för liberalerna är det en 
smutsig debatt genom att säga att det är en politisk beställning.  

Vi försöker istället lyssna på vad expertisen har sagt och gå vidare 
från det. Jag tycker verkligen att det var synd att ni inte passade på att 
lyssna vid det tidigare tillfället. Där kom det fram mycket fakta. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Vi har haft många möjligheter att höra många experter. Vi 
i finansutskottet har noggrant satt oss in i problematiken i detalj med 
alla tänkbara experter. Vilka experter det är framgår av betänkandet. Vi 
har fått ta del av andra personers kunskap på det här området. 

Faktum kvarstår gällande det politiska, innan några som helst prov-
tagningar hade tagits av konstruktionerna och fundamenten under vatt-
net där de stora pengarna finns, så gick landskapsregeringen ut politiskt 
att man måste bygga en ny bro och riva den gamla för att landskapsrege-
ringen hade den uppfattningen. Då bestämdes att det skulle tas mera 
prover av undervattenskonstruktionen och de visar inte på att man kan 
döma ut bron utifrån de undersökningarna. Jag menar att vi har följt 
expertisen betydligt mera än vad den politiska landskapsregeringen har 
gjort. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, herr talman! Ltl Mats Perämaa började sitt anförande med att för-
klara vilket gediget arbete landskapsregeringen har gjort. Först har 
landskapsregeringen på alla sätt och vis försökt kontrollera upp en reno-
vering och sedan har de till sist konstaterat att det inte finns något annat 
alternativ än att bygga en ny bro. Det är min uppfattning hur det har 
gått till. Att reparera den befintliga bron med trafik vore oacceptabelt för 
det är så stora risker i byggskedet visar utredningarna. Utan trafik, visst, 
vissa måttliga risker men då har man en extra kostnad med en ponton-
bro. När man bygger en ny bro så leds trafiken på den nuvarande bron 
under byggtiden och då får man ganska små risker under byggtiden. Ris-
kanalysen stärker ännu mera argumentet att vi behöver en ny bro. 

Hur ser ltl Perämaa på att 270 000 transporter far över bron och end-
ast 170 000 lokalt. Det betyder att den här bron verkligen får Vårdö att 
växa.  

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Hur jag ser på det? Bron är oerhört viktig. Vi har hört Vårdöborna i fi-
nans- och näringsutskottet, vilket framgår ur betänkande. Till oss har 
delgivits effekterna av avbrott i trafiken. Vårdöbron är synnerligen vik-
tig. Det är därför som vi i den här situationen, med den kunskap vi har 
och det som vi har hört av experterna, vill gå in för en lösning som med-
ger att vi inom två år har en bro färdig för trafik. En bro som ser ut som 
en ny bro och som kommer att klara av de maxlaster som krävs i dagens 
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samhälle, istället för att riskera att det tar 5 eller 7 år och i värsta fall att 
vi får fleråriga avbrott. Ingen kan säga säkert om risken är stor eller li-
ten, men det är ett fullt möjligt scenario. Vi vill få den här saken avgjord 
så fort som möjligt. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, herr talman! Jag undrar varifrån liberalerna får fakta? Det är verk-
ligen skrämmande att vi i lagtinget ska bestämma om Vårdö ska få en ny 
bro eller inte när det bara är frågan om teknik och expertiskunskap. Nu 
visar experterna att det enda alternativet är en ny bro. Nu undrar varför 
liberalerna går ifrån sin politiska linje där man alltid hävdar att det är 
just expertis som man litar på. I det här fallet hittar man bara på något 
eget, någon byggare på Åland som säger att det blir nog billigare med en 
renovering. Har liberalerna faktiskt glömt sina väljare på norra Åland 
när man förfar på det här sättet? 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Nej, inte alls, vi värnar om norrålänningarna och Vårdö-
borna precis som vi värnar om den åländska befolkningen i sin helhet. 
Det är en oerhörd skillnad om vi kan ha en bro färdig, som ser ut som en 
ny bro, inom två år och som fyller alla krav på trafik; gällande tunga 
transporter, persontransporter, skolskjutsar, varor till butikerna och vad 
som helst. Under beredningen av det här betänkande har vid erfarit att 
det kan ta länge i fall saker och ting går illa. Det kan bli besvär och såd-
ana saker i samband med vägplaner. Hur ska man sköta trafiken då ifall 
den nuvarande bron om fyra år inte längre duger? Vi ser alla att bron är 
knappt funktionsduglig idag. Vad händer då? Det är det som är det 
värsta tänkbara scenario och det måste man också tänka på i det här 
sammanhanget.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Återigen levererar ltl Mats Perämaa en story. Den här 
gången tycker jag att det är en verkligt vinklad historiebeskrivning med 
klart opportunistiska drag. Han förklarade hur landskapsregeringen 
först startar en renovering, en förbättring av bron, och sedan stoppas 
och sedan på nytt startar och så stoppas. Det här visar ju tvärtom, att 
landskapsregeringen verkligen tar ansvar när de ser att något är fel. Ltl 
Perämaas slutar den här gången med att det handlar om skandal och 
svajig ledning fast det faktiskt är tvärtom. Det är en tankeställare för den 
fortsatta debatten. När man börjar renovera, då hittar man fel, vilket har 
hänt två gånger och det kan hända flera gånger. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det sista är sant och därför säger vi också i det utskottsbe-
slut, som vi har stött, att man fortfarande måste ta prover på undervat-
tensfundamenten. Landskapsregeringen valde att bara göra några få, jag 
tror att det var fyra stycken, provborrningar under vattnet där man ana-
lyserade bara några av dem. Det visade att betongen är i bra skick.  
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Det var ett medvetet val av landskapsregeringen att man avbröt arbe-
tet för landskapsregeringen hade bestämt sig för att det skulle bli en ny 
bro. Men att man för två år sedan kunde gå in för en så pass avancerad 
renovering, med komplettering 1/2 år senare tid till kostnader uppemot 
1 miljon euro utan att ens ha minsta kunskap om de grundläggande pro-
blemen. Det säger tyvärr ganska mycket om den beredning man hade i 
det skedet och det måste vägas mot beredningen nu och det som man 
hävdar just nu. Det är svajigt, det är från ända till ända på två år.  

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Som svar på det så satt ledamoten själv som finans-
minister i en regering inte lång tid före det här och han kände inte heller 
till det här. Först när kunskapen kom så började man agera. Först 
trodde landskapsregeringen att bron kunde åtgärdas på ett enkelt och 
billigt sätt men det visade sig att så inte var fallet. Jag tycker inte att det 
är rättvist att prata om skandal och svajig hantering. Tvärtom, rege-
ringen har faktiskt tagit sitt ansvar. Nu föreslår regeringen att detta ska 
ordnas så att trafiken på nytt kommer att fungera under lång framtid för 
Vårdöborna. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag har inte så mycket mera att säga om det. I landskaps-
regeringen bereds ju sakerna i detalj på respektive avdelning. När ltl Eli-
asson var näringsminister så bereddes näringsfrågorna i detalj på nä-
ringsavdelningen. Med mig som finansminister så bereddes finansfrå-
gorna detalj. Broar bereds väl sannolikt i detalj på trafikavdelningen el-
ler infrastrukturavdelningen. Det är inte så att man på politisk nivå i 
första skedet inför renoveringar åker dit allihop och knackar betong. Det 
gör man inte, det görs på avdelningarna. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Slotte, replik 

Herr talman! Alla som har renoverat gamla hus vet att det under renove-
ringens gång uppstår nya och oförutsedda problem som gör att renove-
ringen kan bli betydligt dyrare. Har vi några garantier för att inte dolda 
fel på Vårdöbron skulle finnas kvar även efter en renovering? Då kan det 
hända att man måste göra nya reparationer ganska snart efter den första 
renoveringen och då blir kanske brorenoveringen betydligt dyrare än att 
bygga en ny bro. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det där är helt förståndiga farhågor som man måste ha i 
samband med både renoveringar men också i samband med nybyggen. 
Man kan stöta på oväntade saker. Det har gjorts ganska grundläggande 
undersökningar gällande Vårdöbron. Vi vet vilka fel pelarna har, vi vet 
att körbanan är helt utdömd. Vi vet att det ännu finns behov av under-
sökningar av cortenstålbalkarna. Vi vet att man måste undersöka under-
vattensfundamenten ännu mera. I Destias rapport står att i den kalkyl 
för renovering som de har lagt fram så har man ändå lagt med en viss 
marginal med tanke på oförutsedda händelser. 
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När det gäller Svibybron så byggdes det en ny bro och den blev 120 
procent dyrare än vad trafikavdelningen hade kalkylerat. 

Ltl Roger Slotte, replik 

Herr talman! Under den här debatten har det sagts ganska mycket och 
man måste fråga sig; vad är sanning, sade Pilatus. Det finns olika syn-
punkter både på en renovering och på byggandet av en ny bro. 

I Destias rapport på sidan 11 kalkylerar man med 5,7 miljoner för en 
reparation och 9,7 miljoner för ett nybygge. Däremot har man kalkylerat 
att det blir mycket billigare på lång sikt att bygga en ny bro. Man måste 
fråga sig vilket som är det bästa. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Alla alternativ har osäkerheter. En ny bro kommer att behöva grundre-
noveras åtminstone två gånger plus någonting annat kanske, enligt 
samma experter som landskapsregeringen har anlitat och som vi har fått 
erfara under utskottshörande. Visst kan det finnas risker med renove-
rade broar, väder och vind kan ta på dem också och så kan det stöta på 
något. Det finns ingen här i denna sal som med säkerhet kan säga att 
kalkylen för en ny bro håller exakt eller att kalkylen för renoverad bro 
håller exakt. Det kan helt enkelt inte någon göra. Det är anbuden sedan i 
sista ändan som visar det. Om man jämför med var priserna på nya 
broar ligger så tror vi, men vi har inte brytt oss om att säga det för det 
finns så mycket osäkerhet, att meterpriset för en ny bro torde ligga 
ganska lågt jämfört med motsvarande projekt som har presenterats här 
nyligen. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! Ltl Perämaa för en bevisföring som går ut på att det 
skulle vara ett rent politiskt beslut av regeringen att bygga en ny bro, att 
regeringen hade bestämt sig före utredningarna gjordes. Det har Vårdö-
borna inte haft något tillfälle för att göra. På mötet den 16 oktober i 
Vårdö deltog cirka 130 personer. De fick information av sakkunniga, frå-
gor ställdes och så gott som alla har dragit samma slutsats. Menar ltl 
Perämaa att de också är politiskt vilseledda eller att de inte har förmåga 
att göra egna bedömningar och dra slutsatser om en ny bro framom re-
novering? 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Nej inte alls när det gäller Vårdöborna och trafikanterna. Jag ser det 
som fullt rimligt att man begär det bästa tänkbara. Visst, i den bästa av 
världar är alltid nya broar, nya färjor, nya bilar och bussar bättre än re-
noverade sådana.  

Vi har det omaket tyvärr här i lagtinget att vi, förutom själva funkt-
ionen och alla de andra positiva sakerna som ett sådant här projekt kan 
föra med sig, också måste ta ställning till helheten. Det hör till det här 
uppdraget. Speciellt i dagens läge med den nyligen presenterade budge-
ten med ett jättestort underskott så måste vi ta hänsyn till ekonomin. 
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När man jämför allt detta, att vi får en renoverad bro färdig mycket tidi-
gare plus kostnaderna, så väger det väldigt tungt. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack för ditt ställningstagande ltl Perämaa. Det är roligt att höra att en 
ny bro är det bästa tänkbara och att det är detta som Vårdöborna vill ha. 
Vi från socialdemokraterna tycker också att man ska bygga en ny bro. 

Angående den ekonomiska delen så tar ltl Perämaa ett väldigt kortsik-
tig beslut om han går in för renovering. Om 60 år ska det byggas en ny 
bro. Det betyder att i dagens värde är Perämaa villig att fram till år 2073 
satsa 20 miljoner i dagens pengar, medan vi satsar 9 700 000 euro, i och 
för sig kanske med smärre underhållsreparationer. Frågan vad som är 
dyrt och billigt är en fråga om tid. Vi satsar långsiktigt och vi satsar på 
vad Vårdöbron vill ha. Det förvånar mig att liberalerna tydligen har änd-
rat sin skärgårdspolitik. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Vi för en politik som täcker hela Åland. Vi vill skärgårds-
borna väl. Vi vill att de ska få en renoverad bro i fullgott skick, som ser 
ut som en ny bro, inom två år och som klarar av maxlasterna för tung 
trafik. Alternativet är att det kanske blir en ny bro som kanske skulle 
kännas bättre, men ur brukarens synpunkt så är det detsamma. Tidsa-
spekten spelar stor roll. Det kan ta åtskilliga år, vi kan få avbrott under 
tiden vilket jag beskrev här tidigare. Avbrotten är oacceptabla. 

I och med det beslut som vi medverkade i ser vi till att Vårdöborna, 
trafikanterna har en bra bro att köra på. Det är det som vi vill och det 
kommer vi att se till att också sker i framtiden. 

Den dagen då någotdera av alternativen måste renoveras på nytt så då 
ska det göras. Om 120 år vet vi inte ens om dagens maxlaster räcker nå-
gonstans överhuvudtaget. Tiderna förändras och världen och vi männi-
skor samtidigt. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Jag vill vara tydlig. Det har inte funnits en beställning från 
landskapsregeringen på en ny bro. Däremot har det funnits en beställ-
ning på att trafiken ska funktionera. Jag är därför mäkta förvånad när 
jag läser i Destias rapport några meningar som jag tror att vi alla uppfat-
tar likadant. ”Riskanalysen påvisar att det är närmast oacceptabelt att 
reparera bron med pågående trafik.” Trots det föreslår en majoritet, 
som tydligen har bättre sakkunskap än vad landskapsregeringen har an-
vänt sig av, att man ska ha bron i drift under reparationen. Vem ska ta 
det juridiska ansvaret för det? Jag kan meddela att jag inte kommer att 
ta det. Avdelningen kommer inte heller att ta det ansvaret. Vem ska ta 
ansvaret för trafiken? Det är en intressant fråga som går helt emot vad 
experterna säger. 
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Ltl Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Vad gör man i ett parlament om inte en minister gör det 
som ett lagting bestämmer om? Det finns metoder för det också. Jag tror 
att vi får återkomma till den frågan när vi har diskuterat bron färdigt. 

Under utskottshörandena kunde vi konstatera det som står i Destias 
rapport. Den rapporten utgår ifrån helgjutning av bron. Vi har också un-
der hörandena kunnat erfara att det kan finnas andra metoder för att 
bygga brolock över bron. Vi har fått ta del av dokument där man på EU- 
nivå accepterar en byggmetod med prefabricerade element som läggs 
över bron. Frågan hur man löser dessa saker kommer så småningom att 
avgöras när landskapsregeringen anlitar en konsult, konstruktör som 
ska planera för renoveringen. Då kan det bli aktuellt med olika byggme-
toder. Jag kan inte ta ställning till den exakta byggmetoden på förhand.  

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Tack för det klargörandet. Vad gäller entreprenörsgarantierna i sam-
band med reparationer så varar de 2-5 år. Vem ska sedan bär ansvaret? 
Ja, det är landskapet och landskapsregeringen, det vill jag vara tydlig 
med. 

Det har förekommit mycket diskussioner om att vi bör värna den lo-
kala arbetskraften på Åland. Självklart gör vi det, men vi gör det så länge 
det är lagligt och inte bara när det är lägligt. Jag vill också vara tydlig 
med att det finns en lika stor chans för en lokal entreprenör att få del i 
reparationsalternativet som i byggnationen av en helt ny bro. Samarbete 
med externa aktörer behövs i båda fallen. Reparation av bron är de facto 
tekniskt svårare anser mina tjänstemän på avdelningen. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag var tydlig i mitt anförande när jag sade att eventuell 
kontraktsskrivande med lokala entreprenörer sker i så fall i slutändan av 
ett normalt anbudsförfarande. Ingen kan få jobb till skänks. Det funge-
rar inte så. 

Sammanfattningsvis; fördelarna med att renovera bron hänger ihop 
med att den kan vara färdig mycket tidigare. Det medför mycket mindre 
risker för att få riktigt stora avbrott i trafiken. Som vi har skrivit i betän-
kandet så kan det stundvis tillstöta problem med trafik över bron och 
därför måste man ta till andra metoder.  

I nybyggnadsalternativet kan absolut ingen garantera att vi inte ham-
nar i det allra värsta scenario med flerårigt avbrott i värsta fall. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Karl-Johan Fogelström, replik 

Jag sitter också med i finans- och näringsutskottet. Utskottet har inte 
erfarit och inte fått några uppgifter om livslängden på en renoverad bro. 
Vi vet alltså inte hur länge en renoverad bro kommer att hålla. Jämfört 
med alternativet en ny bro så är det ändå en så pass stor skillnad att den 
renoverade bron måste ersättas av en ny bro. Då måste man addera 
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kostnader för en ny bro till renoveringskostnaderna. Om man ser på hel-
tid som ltl Perämaa säger, så tillhör väl just det helheten, den ekono-
miska helheten. Vad lägger vi ut totalt? 

När det gäller underhållet så kräver både en renoverad bro efter ett 
tag underhåll likaväl som en ny bro kommer att kräva underhåll. De är 
ganska lika. 

Det som majoritet i utskott förnekar är den ekonomiska helheten. 

Talmannen 
Tiden är ute!    

Ltl Mats Perämaa, replik 

Tack, herr talman! Jag har försökt vara tydlig med att det är väldigt 
svårt att förutspå vilka renoveringskostnader en helt ny bro med en tek-
nisk kalkylerad livslängd på 120 år har. Experterna säger att i alla hän-
delser krävs två grundreparationer under tiden. Är det då samma bro 
efter det eller är det en ny bro? En renoverad bro kräver säkert reparat-
ioner ytterligare under dess totala livslängd. Beroende på hur man repa-
rerar då så förlänger man livslängden ytterligare.  

Slit och släng politiken där man alltid tar till nytt, när man alltid har 
en kassakista som räcker till för att byta ut det gamla, det är de mest po-
pulära besluten förstås. Den politiken håller kanske för socialdemokra-
terna ännu, men tyvärr så håller den politiken inte för oss alla. 

Ltl Karl-Johan Fogelström, replik  

Det är bra att vi har lite experter med också så att det inte bara är social-
demokrater, enligt Perämaas språkbruk. 

Ni bortser från ekonomiska fakta, helt klart. Det blir dyrare i längden 
totalt för samhället även om tidpunkten ligger ganska långt fram. Det 
blir dyrare och det tar ni inte in i kalkylen. Ni vägrar att ta det in i kalky-
len. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Skulle det vara så enkelt, att man kan säga att en ny bro 
håller exakt de åren med små kostnader under tiden, så då kommer livet 
att bli enkelt för trafikavdelningen hädanefter. Varje gång det behövs en 
uppgradering av en bro eller reparation så är det bara att välja nytt för 
det blir billigast. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Herr talman! Det som har förvånat mig mest i den här debatten är att 
när man pratar om skillnader mellan renovering och ny investering så 
pratar som det skulle vara en ettårig konsumtionsutgift, en skillnad på 4 
miljoner mellan de två alternativen. De facto finns det vedertagna prin-
ciper som andra samhällen och myndigheter runt om oss använder sig 
av när man ska bedöma investeringar. Det är den så kallade nuvärde-
skalkylen. Jag hoppas verkligen att finans- och näringsutskottet också 
har tagit del av det arbete som visar att en renovering, om man använ-
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der sig av principen om konsumtionstänkandet, är cirka 4 miljoner dy-
rare. Använder man sig av nuvärdeskalkylen och ser att det är en inve-
stering som ska hålla över en lång tid så är de facto en renovering mer 
än dubbelt dyrare än om man bygger en ny bro. Det är ansvarsfull eko-
nomisk politik, inte kortsiktig politik. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Under de senare veckorna i samband med diskussioner 
om bokslut och landskapsregeringens presentation av budgeten så har 
landskapsregeringen sagt att underskottet ligger på en viss nivå. Sanno-
likt kommer inte underskottet att bli så för man kommer inte att verk-
ställa alltihop. Man har kunnat konstatera i halvårsrapporten av nuva-
rande år att investeringarna inte har blivit utförda. Det har lett till att vi 
ändå har en likviditet kvar. Det har på ett vis varit ett argument för att 
man lite håller på investeringar för att inte behöva låna pengar från ban-
ken. Men i det här skedet, när det är politiskt bekvämt kanske, då finns 
pengarna helt plötsligt. Håll med om det finansministern, om vi genom-
för ett tio miljoners nybygge samt genomför de andra investeringarna då 
slutar finansministern på en banktrappa någonstans och ber om att få 
komma in.  

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

För några år sedan lät det så här; ”finansministern måste gå till banken”. 
Nu låter det så här; ”finansministern måste förbereda för upplåning för 
nästa period”. Jag är ledsen att jag har gjort ltl Perämaa besviken under 
den här perioden. Vi har stabiliserat likviditeten, vi kommer att klara 
den här perioden och vi kommer att vara väl förberedda för nästa pe-
riod. Ltl Perämaa, svara på min fråga: Har ni beaktat nuvärdeskalkylen 
som de facto visar att en renovering blir dubbelt dyrare? Är ni beredda 
att lägga det på de framtida skattebetalarna på Åland för att ni har fast-
nat för någon sorts renoveringsprincip?  

Ni säger själv att det måste till mera utredningar. Om de utredning-
arna visar att det blir svårt och det blir dyrare, var finns gränsen när 
man går över från renovering till nybygge? Det måste väl rimligtvis fin-
nas en sådan gräns också hos er? 

Ltl Mats Perämaa, replik  

Givetvis finns det en sådan gräns. Vår bedömning av det nuvarande pro-
jektet med de osäkerheter som ändå finns i samband med ett nybygge så 
finns det inget exempel på en betongbro av den här karaktären, balkbro, 
som är 120 år gammal. Det finns inte något sådant exempel, utan det är 
andra broar.  

Den tekniska hållbarhetskalkylen som man nu grundar sig på, så då 
grundar man en nuvärdesanalys på det vilket i slutändan skapar en oer-
hört stor osäkerhet. 

Ett faktum är att just i dagsläget behövs ett antal miljoner mera för att 
vi ska fatta beslut om att bygga en ny bro, vilket direkt kommer att på-
verka likviditeten i landskapet. Detta påverkar behovet av upplåning el-
ler pressar fram nedskärningar på andra områden. Vem är det som ska 
få minskad service på något annat område om vi genomför ett nybygge? 
Jag kan sända den frågan till vicelantrådet. 
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Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Lantrådet Camilla Gunell 

Tack, herr talman! Jag hade hoppats att inte behöva gå upp i den här debat-
ten i det här skedet eftersom landskapsregeringen har sagt sitt i och med att 
vi lade tilläggsbudgeten och där fanns också våra bedömningar. Men det har 
sagts sådana påståenden i den här debatten som jag är tvungen att bemöta. 

För det första vill jag informera lagtinget och åhörarna om frågan kring in-
vesteringsstöd till lantbruket. Landskapsregeringen gjorde i tilläggsbudgeten 
en budgetteknisk korrigering från bokslutet 2013. Det tog oppositionen tag i 
och sade att de här pengarna ska vi ge till livsmedelssektorn på grund av 
Rysslandsbojkotten. Det är dels lite halvfult att använda sig av en budgettek-
nisk korrigering att göra politik på, men allt är väl fritt fram. Jag vill åt-
minstone påminna om att hela EU funderar idag över hur man ska möta det 
som den här bojkotten ställer till med. Därför har man en diskussion i EU och 
man har också en diskussion nationellt i landet om hur man ska komma pro-
ducenterna till mötes, vilka lider skada av den pågående bojkotten. Därför 
kommer landskapsregeringens näringsminister den 19 november att träffa 
den finska jord- och skogsbruksministern för att diskutera hur det nationella 
anslaget också kan komma Åland till del. Ingen behöver hysa någon oro om 
att landskapsregeringen inte har den här saken i sin hand och givetvis följer 
den mycket noga. 

När vi sedan kommer till Vårdöbron så är det lite anmärkningsvärt att 
höra att landskapsregeringen på något sätt skulle fatta beslut utan fakta eller 
ha föregått utredningarna i redan tagna antaganden, samt att det skulle före-
komma politiska konspirationsteorier kring varför landskapsregeringen har 
kommit till de beslut som vi har tagit.  

Jag vill hävda att för några år sedan började vi i god tro renovera en bro 
som man sedan steg för steg upptäckte att var i ett sämre och sämre skick. 
Precis som ltl Roger Slotte sade här alldeles nyss, när man börjar rusta med 
gammalt så tar man risken att möta nya problem och nya fel. Den här bron 
måste väl anses vara helt unik eftersom den är beskaffad med så många typer 
av konstruktionsfel som både har med byggtiden och omständigheterna kring 
när bron byggdes att göra och hur detta sedan har utvecklats i ett perspektiv. 

De beslut, som regeringen på ett ansvarsfullt sätt har tagit, grundar sig gi-
vetvis på fakta och utredningar. Vi har inte bara använt oss av en utredare 
från finländsk sida, vi har också använt oss av en ”second opinion” från 
svensk sida för att ytterligare få detta klarlagt. 

Det är för mig svårt att förstå att finansutskottet ändå inte har kommit till 
en slutsats som skulle ligga närmare den som landskapsregeringen kommit 
till. Framförallt oroar det mig mycket när man skriver i betänkandet; ”trafi-
ken ska i huvudsak ledas över befintlig bro under renovering. I den situation 
detta stundtals inte är möjligt ska främst tyngre trafik ledas över en pon-
tonbro.” Om man alls vill beakta det som expertisen har sagt så finns det en 
riskanalys gjord. Den risk som lyser allra rödast här i kanten, det som exper-
terna säger att är betydande risk- inte acceptabel, det är reparation med tra-
fik. Det är alltså det alternativet som finansutskottets majoritet går in för. Det 
förvånar mig verkligen! 

  101 



  

Det är klart att ansvarsfrågan dyker upp. Vem ska ta ansvar för det? Det är 
inte landskapsregeringens majoritets slutsats att det här är det bästa alterna-
tivet. Det är långt ifrån avdelningens och våra bro- och hamningenjörers åsik-
ter. De experter vi har på trafikavdelningen, det är inte deras bedömning hel-
ler. Vem ska ta ansvar för en sådan här lösning? Den frågan förblir öppen. 

Landskapsregeringen skrev redan i sitt regeringsprogram så här under ka-
pitlet ”Livskraftiga regioner”: ”Skärgården är på grund av sitt perifera läge i 
behov av särskilda insatser för att behålla en god levnadsnivå för sin fasta 
befolkning. Att trafiken är stabil och förutsägbar är en grundförutsättning 
för att starta och driva företag.” Det här har vi enats om och enligt det här 
jobbar vi. Det är vår ledstjärna när det gäller trafik. 

Frågan om Vårdöbron var inte ens föremål för diskussioner i samband 
med regeringsprogrammet. Ibland är det så här i världen att det kommer in 
frågor oförutsatt och lite in från sidan. Det här är ett typiskt sådant exempel. 
Då gäller det att slå vakt om befintlig infrastruktur. Det här handlar om att 
återupprätta en bro som de facto inte längre är brukbar. 

Ltl Perämaa eller om det var ltl Mika Nordberg sade att landskapsrege-
ringen har underskattat det parlamentariska läget i stödet för en renovering 
framom ett nybygge. Det är möjligt att vi har gjort det. Jag har åtminstone 
den tron att majoriteten av politikerna fattar sina beslut på basen av fakta och 
det som också är experternas rekommendationer. Jag trodde att det uppen-
barligen fanns fler i parlamentet som ville utgå ifrån dessa fakta snarare än 
att man själv skapar sig någon slutsats. 

Behandlingen här måste fortgå naturligtvis. Vi ska också rösta om den här 
frågan. Jag tycker att det här handlar om att ta ansvar och att ta långsiktigt 
ansvar. För mig dyker frågan oundvikligen upp: Till vilket pris ska man reno-
vera? Finns det en maxgräns för när man kan tänka sig att nu går det för 
långt, det här blir för dyrt, det är bättre att välja nybygge? Den gränsen har 
ingen hittills definierat här i lagtinget. Om jag har förstått det rätt så är det 
byggarnas gyllene regel, att om ett projekt för renovering överstiger hälften 
av kostnaderna för ett nybygge, då ska man snarare överväga ett nybygge. Nå-
got ekonomiskt tak måste ändå finnas också på att renoveringsprojekt. 

Landskapsregeringen har i sitt beslut utgått ifrån en helhetsbedömning. Vi 
har sett på hur man kan skapa det mest långsiktiga beslutet och den mest 
hållbara lösningen. Vi har också gjort en helhetsbedömning utgående från 
trygghet under byggtiden, både för dem som bygger och för dem som ska tra-
fikera här i området. Vi har också beaktat att få en trygg och stabil trafik på 
längre nivå. 

Sedan har det sagts att det fanns politiska bedömningar som gör att man 
vill bygga en ny Vårdöbro. Det kanske mera har att göra med hur man betrak-
tar hela trafiksituationen, trafiken till Hummelvik respektive till Långnäs. Jag 
tycker att den frågan är intressant. Finns det någon dold agenda på annat håll 
här i lagtinget? Det kan finnas ett intresse att under byggtiden leda trafiken 
från Hummelvik till Långnäs, så att man använder sig av frågan om Vårdö-
bron för att illustrera och komma till diskussion om en annan fråga som sna-
rare handlar om hela skärgårdstrafiken och dess utformning. Jag tycker att 
det vore viktigt att ltl Perämaa svarar på det i debatten. Tack, herr talman. 
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Ltl Anders Eriksson, replik 

Det låter väldigt bra när lantrådet säger att man behöver ha fakta på 
bordet när man ska ta den här typen av beslut. Men orsaken till att vi 
står här vi står idag är faktiskt att landskapsregeringen inte såg till att 
det fanns fakta på bordet när man började. 

Om man tittar på det beslut som landskapsregeringen tog när det gäl-
ler tilläggsbudgeten så står det bland annat att kloridhalterna klart över-
stiger gränsvärdena. Efter att jag påtalade det förra gången att det inte 
stämde, det var ju tvärtom, det var mycket bra värden i det enda prov 
som har tagits, märkväl, så rättade sig ansvarig minister. 

När det gäller ”second opinion” står det: ”Landskapsregeringen be-
slöt beställa undersökning av Vårdöbrons stålbalkar och mellanstöd 
som utlåtande om brons tillstånd enligt det ikraftvarande ramavtalet 
av Projektengagemang Ab.” Det här har man inte fått svar på överhu-
vudtaget fast man tog beslut den 20 december 2013 att man ville ha svar 
på här frågorna. Det här är de centrala frågorna men fortfarande har 
man inte fått svar på dem.  

Det är klart att alla vill ha fakta på bordet, det vill också vi. Det är för 
viktiga saker för att man ska kunna gå på känslor. 

Värderade lantråd, orsaken till att vi står där vi står är att vi inte har 
fakta.  

Talmannen 
Tiden är ute!    

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Ja, det är säkert så. Det är inte någon byggare eller utredare som säger; 
”nej, det är omöjligt att renovera”. Naturligtvis, det finns alltid en möj-
lighet att renovera såtillvida resurserna är tillräckliga. Som finansut-
skottets ordförande var inne på så är allt naturligtvis möjligt. Det är frå-
gan om vad som är klokast, vad är bäst ur en helhetsbedömning och vad 
som är mest relevant långsiktigt? Det som är vår absoluta slutsats är att 
en ny bro naturligtvis har många, många fördelar både i byggskedet, 
ekonomiskt långsiktigt och också trygghet och stabilitet för trafiken, 
kortsiktigt och långsiktigt. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

När det gäller riskanalysen så noterade jag att lantrådet visade upp 
pappret och sade; ”här lyser det rött”. Det betyder inte att det är omöj-
ligt. Om man läser noga så betyder det att man ska vara extra uppmärk-
sam på de problem som är rödfärgade. 

Det viktiga, lantrådet, om vi ska vara ansvarsfulla från båda håll, så 
kan vi inte hålla på i det oändliga och diskutera den här frågan för redan 
idag är Vårdöbron i så dåligt skick så att många vågar nästan inte färdas 
på den. Det håller inte om vi ska gå in för projekt som kanske tar 6-7 år. 
Jag ska återkomma till det i mitt anförande. Jag tror att vi kan ha väldigt 
stora bekymmer på halsen då. Nu gäller det att vi så snabbt som möjligt 
får reda på i vilket skick grundfundamenten är. Det är trots allt 60-70 
procent av byggkostnaderna vi pratar. Trots att regeringen för snart ett 
år sedan begärde svar på de frågorna så har de fortfarande inte svar och 
det är inte speciellt bra. 
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Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Men är det inte så, ltl Anders Eriksson, att det inte är alldeles enkelt att 
få svaren kring fundamenten och deras skick. För mig är det logiskt att 
tro och tänka utan att vara någon fackman i den här frågan. Är över-
byggnaden beskaffad med fel? Är ett pelarna beskaffade med fel? Vad är 
det som säger då att grundfundamentet inte skulle ha fel? Det finns lik-
som en logik i att det finns ett övergripande fel som dessutom har upp-
kommit i samband med själva byggsituationen. Men det är sant, här vet 
vi för lite vad gäller grundfundamentens status. Det kan man utreda, det 
kostar ungefär 170 000 euro till att få klarhet i det. Det bästa hade varit, 
i alla fall enligt mig, att vi hade kommit igång med en nybyggnation så 
snart som möjligt så att befintlig bro kunde användas som överfart un-
der byggtiden. Det hade varit det tryggaste alternativet för trafikanterna.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! De som har läst rapporterna och hört experterna vet att den 
analys, av de få borrprover som har tagits under vattnet av fundamen-
ten, visar inget tecken på frysning, de visar inget tecken på alkalikiselre-
aktion. Det finns en viss inträngning av salt vid ytskiktet. Samma pro-
blem som finns på körbanan och i pelarna finns inte i fundamenten. Det 
säger de experter som landskapsregeringen och lantrådet Gunell har be-
talat för att få utförda. Det är därför som det finns en grund för att bygga 
på de befintliga fundamenten.  

Tillbaka till tiden, ingen har bestridit, det som jag har sagt från talar-
stolen genom nio repliker och ett anförande, att det kan ta 5-7 år att 
bygga en ny bro och ta 2 år att renovera. Vad gör vi då om vi efter 4 år 
konstaterar att man inte kan trafikera på den nuvarande Vårdöbron 
överhuvudtaget? Vad händer då? Svara på det, det är en väsentlig fråga. 

Talmannen 
Tiden är ute!    

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Jag hade förväntat mig att ltl Perämaa skulle svara på min fråga först. 
Det finns mycket fakta i målet som man kan man läsa, vrida och 

vända på. Men vad är det som experterna ger oss beslutsfattare för re-
kommendation? Vilken rekommendation ger de, ltl Perämaa? 

Vi kan ha synpunkter på den ena och på den andra saken som vi 
själva de facto inte har någon sakkunskap om. Det här är expertområ-
den. Rekommendationerna är att vi ska bygga en ny bro. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Varför står lantrådet i talarstolen och säger att det är logiskt 
att fundamentet har samma konstruktionsproblem i betongen som pe-
larna och körbanan? Rapporterna som det som hänvisats till här säger 
att det finns inte frysskador i fundamenten, det finns inga alkalikiselre-
aktioner, däremot en viss inträngning av klorider i ytskiktet men inte 
några höga halter längre in. När det hävdas så starkt i de här expertrap-
porterna så måste vi försöka utgå ifrån den grundläggande saken vilket 
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inte kan vara föremål för tolkning, det som analyserna visar rent veten-
skapligt.  

Säg vad som händer i fall vi inte kan köra på den nuvarande bron ef-
ter 4 år och det fortfarande kvarstår 3 år tills den nya bron är klar. Blir 
det färja då eller blir Långnäs?  

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Ja, det är svårt att veta det, det måste man se tiden an. Jag hade hoppats 
att vi skulle ha varit igång redan med det här projektet. Det finns andra 
synpunkter och det måste vi naturligtvis i parlamentarisk ordning disku-
tera och respektera. 

Jag tycker att ltl Perämaa ger uttryck för fakta här som ingen annan 
riktigt känner till dvs. om fundamentens kvalitet. Det som jag har upp-
gifter om är att mera undersökningar naturligtvis behövs för att vi ska 
komma till klarhet hur det står till med de här fundamenten och om fun-
dament en är möjliga att använda eller inte. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Lantrådet säger att man ska fatta sina beslut på basen av fakta. 
Det här är inte en fråga för en majoritet och minoritet eller en majoritet 
och en opposition. Faktum är att trots information, höranden och dis-
kussionerna kring ansvarsfrågan, överläggningar och gruppmöten så 
finns det ett parti i landskapsregeringen som stöder en renovering. Det 
är väl en anmärkningsvärd sak. 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Ja, så är det. Vi har dragit olika slutsatser av det faktaunderlag som har 
presenterats. Omröstningar har förekommit förr i en landskapsregering. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Då är det väl rimligt att de andra partierna som har samma åsikter inte 
får ta den här risbastun som lantrådet delar ut. Det tycker jag att är 
osakligt. 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Jag kanske har missbedömt situationen men jag trodde att liberalerna 
ändå var mer intresserade av att utgå och fatta sina beslut på basen av 
faktamaterialet. Jag trodde också att man hade större omtanke om sina 
väljare på norra Åland. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Jag hade förmånen att som ersättare i finansutskottet 
få vara med under hörande. Av eget intresse var jag in och hörde några 
till bara för att få en helhetsbild av bron när det gäller renovering eller 
nybyggnad. 

På den uttryckliga frågan om undervattenskroppen fick vi ett svar, om 
jag inte kommer ihåg fel så var det jag som ställde frågan. Svaret från en 
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av experterna var; ”jag skulle inte vara särskilt orolig för den delen”. Jag 
tycker att det är märkligt att landskapsförvaltningen och när man hör 
ministrarna och regeringsblocket så då talar man ett språk medan ex-
pertutlåtandena faktiskt säger någonting till. Det är det tunga motivet 
för mitt ställningstagande; ”jag skulle inte vara särskilt orolig”. 

Talmannen 
Tiden är ute!    

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Jag är mycket orolig om det som finansutskottet skriver ska förverkligas, 
att vi ska köra över en bro som samtidigt är under renovering. Exper-
terna säger att det är oacceptabelt. Det är jag orolig för.  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Jag skulle inte vara särskilt orolig för ett renoveringsalternativ. Det är en 
stor ekonomisk fråga när man också vet hur stor del av kostnaderna som 
finns under vattnet. Det fryser sällan under vattnet utan att det är bot-
tentjäla.   

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, talman! Lantrådet undrade om det fanns något ekonomiskt tak för 
de som förespråkar en renovering. Vicelantrådet sade i en replik att 
nuvärdeskalkylen visar att det är dubbelt så dyrt med en renoverad bro i 
förhållande till en ny bro. Den kalkylen har jag framför mig och den vi-
sar på siffrorna som har förts fram. Alla som har ekonomisk utbildning 
och lite kunskap om detta vet att nuvärdesmetoden, som man har an-
vänt här, att dess stora nackdel är att det inte går att jämföra investe-
ringar med olika livslängder. Det är den stora nackdelen med nuvärdes- 
metoden, ändå är det den metoden man har använt. Har landskapsrege-
ringen konsulterat någon ekonomisk expertis när man har gjort de här 
bedömningarna? I det här pappret som jag har framför mig framgår inte 
någon ekonomisk expertis. 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Vi har blivit presenterade två alternativ, ett renoveringsalternativ som 
har en planerings- och byggtid på 2,5-3 år. Där krävs det mer undersök-
ningar när det gäller fackverk och fundament.  Beräknad livslängd på 
den renoverade bron är 50 till 60 år på grund av cortenstålet. Kostna-
derna är 5,7 miljoner euro. Det är tekniskt svårare att jobba och reno-
vera en bro än att bygga en ny bro. Det är förknippat med större osäker-
heter och risker, både under byggtiden och vid drift.  

Det andra alternativet är att bygga en ny bro, där är planerings- och 
byggtiden är 3 år. Där krävs bottenundersökningar. Beräknad livslängd 
är 120 år och kostnaderna 9,7 miljoner euro. Det är tekniskt enklare och 
mycket små osäkerheter och risker under byggtiden och efteråt. 
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Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Lantrådet bekräftade just att det är olika livslängd på 
de olika projekten. Nuvärdesmetodens stora nackdel är att det inte går 
att jämföra olika livslängd. Det är en sådan kalkyl som vi nu har hört 
hänvisats till.  

När man gör beräkningar inom nuvärdesmetoden så måste man 
komma ihåg att alltid beakta alla in- och utbetalningar som uppstår i 
samband med investeringen, samt de in- och utbetalningar som investe-
ringar genererar. För en ny bro kanske det blir en ny vägdragning och 
nya miljökonsekvensbedömningar. Allt sådant finns antagligen inte hel-
ler med i kalkylen. Vi har inte sett någonting av det. 

Har man konsulterat någon ekonomisk expertis när man har tagit 
fram de här nuvärdeskalkylerna? 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Närmare detaljer kring de här sakerna kommer trafikministern att 
kunna redogöra för. Någon nationalekonomisk analys, utöver det som 
hittills har sagts, har vi inte gjort.  

Som vicelantrådet var inne på så är det här inte någon engångskost-
nad. Det här är en investering som vi sedan gör avskrivningar på under 
en längre tid.  

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Annette Holmberg-Jansson 

Fru talman! I vårt arbete i utskottet har vi i denna tilläggsbudget verkligen 
gått in på djupet och antalet höranden på listan tangerar antalet höranden vid 
en vanlig budgetbehandling. Nå, inget som inte har något gott med sig. Vi i 
utskottet har verkligen fått möjligheten att grundligt arbeta med frågeställ-
ningarna, speciellt när det gäller Vårdöbron. Vi har vridit och vänt och lyssnat 
på experter från olika håll och det har under vår behandling blivit än mer 
klart för oss i moderat samling att en reparation av Vårdöbron är det bästa 
alternativet.  

Jag kommer att dela upp mitt anförande när det gäller bron i tre delar. 
Först de tekniska, sedan byggtiden samt förstås pengarna. 

Jag vill dock först ta tillfället i akt och säga att vi i moderat samling verkli-
gen förstår Vårdöbornas oro då det under den tid som detta behandlats bara 
lyfts fram den ena sidan som det enda alternativet och att vi nu här föreslår är 
det som de andra säger inte går. Det är klart ni känner oro. Jag hoppas dock 
att jag ska kunna förklara så att alla förstår varför vi i moderat samling reso-
nerar som vi gör. 

Vi måste reda ut de missförstånd som figurerat. Är bron utdömd? Nej,  
Stämmer det att som alla säger att båda experterna sagt att en ny bro är det 
enda och rätta alternativet. Nej! Har experterna alltså sagt att den går att re-
novera? Ja! Kommer Vårdöborna bli isolerade på sin ö utan kommunikat-
ioner? Nej! 

Jag tycker att det är ett olyckligt val av ord att kalla det ena alternativet för 
en renovering. Jag tror att vi skulle ha valt ett bättre beskrivande ord för 
egentligen är det en ny bro som byggs, men på den gamla brons fundament. 
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På samma sätt som man t.ex. gjorde med Färjsundsbron 1979-1980, och på 
den kör det många flera än på Vårdöbron idag. 

Låt oss börja med den tekniska delen. Här är en bild på bron. Det som är 
ovanför vattenytan, fundamenten, broplattan och pålare. 
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Varför vill vi då inte bygga nytt? Nytt är väl ändå bättre än en reparation? Så 
får man så klart tycka men vi har också förbundit oss att jobba mot ett Håll-
bart Åland 2051 och det ska var hållbart ur många flera olika perspektiv. 
1. Det ska vara ekonomiskt hållbart, vi skall återinvestera och ta tillvara på 
resurser vi har.  

2. Miljöaspekten, där har vi ju det så kallade fyra hållbarhetsprinciperna 
där den första punkten lyder: ”Ämnen som är tagna från berggrunden får 
inte öka i naturen”, i samma punkt står också: ”Detta kan ske genom att 
minska användningen av dessa ämnen och samtidigt öka återanvänd-
ningen av de ämnen som redan finns i samhället”. Vi har sedan: 

3. Sociala aspekten, en lösning snabbt och man låser inte upp framtida ge-
nerationers behov. 

Kan man då ur ett miljömässigt tankesätt säga att man inte ska använda 
sig av något som är bra? Jag tycker inte det, varken ekonomiskt eller miljö-
mässigt. 

Genom utskottsarbetet har vi erfarit att en renoverad bro, eller om man så 
vill, en ny bro på befintliga fundament, blir lika bra som en ny. 

Experterna har till motsats från vad som sagts inte tagit ställning och jag 
har under utskottsarbetet erfarit att de sagt att en renovering är möjlig. 
Det vi dock vet är att brobanan där bilarna kör är i ett väldigt dåligt skick. Be-
tongen frös när banan byggdes och till följd av detta så inträffade en alkaliki-
selreaktion i betongen. Det finns inget annat alternativ än att byta ut den. 
Brobanan måste göras helt ny. 

Sedan har vi då brobalkarna som går längs bron. Dessa är av cortenstål och 
på dessa kan man inte se någon gravrost. Mellan brobalkarna går det sedan 
en del stål i kors, ett fackverk. Dessa är antagligen också av cortenstål, det är 
inte 100 procent säkert har jag förstått, men troligtvis. Men det är inte så 
mycket stål och det går och bör bytas ut.  

Om det skulle visa sig att brobalkarna är i dåligt skick så kan dessa förstär-
kas eller bytas ut. Här behöver det dock göras flera provtagningar och även 
nya beräkningar och dessa i rask takt. 

Sedan har vi då pelarna, de under bron. Det är fyra par pelare. De är också 
påverkade av alkalikiselreaktion men dessa har fått reaktionen på ett annat 
sätt genom att saltvatten har trängt in i betongen och sedan fryst vilket i sin 
tur har lett till en alkalikiselreaktion. Nere vid vattenbrynet finns ett 
stålskydd runt betongen men tyvärr har det varit för lågt ner och vatten har 
trängt in i betongen högre upp. 

Vad gör man då med pelarna? Genom att ”döda” den reaktion som pågår i 
pelarna och kapslar in den gamla betongen med ett isoleringsskikt av plast 
eller polytylen och gjuter sedan ihop två pelare till en som de t.ex. gjort på 
Ölandsbron. 

Jag själv ställde en fråga under budgetbehandlingen i utskottet om vad 
som händer med den betong som är inne i pelarna, fortsätter de att vittra 
sönder? Vad händer då? Det som händer är att reaktionen högst troligt kom-
mer att sluta då den inte längre får någon näring samt att det ändå är den nya 
manteln som är den som bär upp bron. Det som händer inne i pelarna spelar 
ingen roll längre för hållfastheten och styrkan på bron. 

Då kommer vi längre ner till de stora gråa fundamenten. De är enorma, 
17m x 6,5m x 2,5m. Skulle du gjuta ett nytt så behöver du cirka 55 betongbilar 
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eller 270 kubikmeter betong för ett av dessa fyra fundament. Dessa funda-
ment finns under varje par stolpar. Så då kan vi ta betonglass gånger fyra då. 
4 då, ungefär 2600 ton totalt. 

Det har tagits prover där men alldeles för få tyvärr. Man kunde ha hoppats 
att när de väl var där med dykare och hade all utrustning där att de hade tagit 
en hel massa prov, så är nu inte gjort men det behöver göras. 

Fundamenten under vattenytan är påverkade av klorider, inte att förväxla 
med alkalikiselreaktion. Klorider är inte farligt! Kloridhalter som är tillåtna 
är halter mellan 1-2 procent. I fundamentet är kloridhalten 4 cm in 1,84 pro-
cent, 10 cm in är den 1 procent, 10 cm in i en koloss på 17m x 6,5m x 2,5m. 
Betongen är alltså i stort sett torr och som ny. Betong under vatten reagerar 
med salthalten, det är inget farligt och dessa värden som proverna visar är 
alla under den lägsta tillåtna nivån.  

Enligt experter så är det heller inte sannolikt att det ändrar efter 35 år i 
dränkt tillstånd. Alla prover visar också att tryck och spräckhållfastheten är 
god.  

Då kommer vi till frågan om armeringen i dessa fundament. När man gju-
ter under vatten så är det praktiskt omöjligt, enligt experter jag talat med och 
det jag kunnat läsa mig till, att gjuta och ha armeringen 4 cm ut som vissa lå-
tit säga i debatten. Enligt normerna så lägger man armeringen 15 cm in när 
man gjuter under vatten. Men nu vet vi inte hur armeringen ligger i dessa 
fundament, utan det är endast spekulationer. Därför behövs mera provtag-
ningar. Dessutom visar det sig att klorider under vatten är ofarligt, det finns 
inget under vattenytan som kan nära en rostningsprocess. Det saknas syre!  

Om det är någon som vill läsa så har jag läst ”Anläggningsteknik” där de 
har gått igenom betong och hur det fungerar med armering i Barsebäck och 
andra ganska tunga områden där man använder betong.  

När det gäller hållfastheten och hur fundamentet ska klara en tyngre 
broplatta så bör noggranna beräkningar göras men dagens bro är klassad till 
EK2=80 tons specialfordon. Det betyder ändå att bron som den är idag är di-
mensionerad till en större viktklass än tidigare gällande regelverk. Dessutom 
så när det gäller broar så sades det under utskottsförhandlingarna att broar 
byggs större än vad de behövs för att man ska vara på den säkra sidan. Pro-
verna från fundamentet visar också att hållfasthetsvärdena är alla bra. De lig-
ger mellan K47-K60 det som krävs är K35, det är 50 procent högre än det 
som behövs. Det är bra när det gäller styrkan på bron. 

Så ännu en gång, noggrannare beräkningar bör göras så man är på den 
säkra sidan med marginal. 

När vi ändå är nere på 17 meters djup så fortsätter vi lite längre ner då, till 
bottenplattan som finns under två av fundamenten. Två av fundamenten står 
på berg. Dessa plattor är också stora, 8,5m x 4,5m x 3m. Under de två botten-
plattorna så är det dessutom pålar, lite över 60 under varje. 

Det finns ingenting någonstans i någon av rapporterna där det står att de 
är i dåligt skick, att de har rört på sig eller inte är i bra skick, ingenstans!  

Dessutom så finns det i renoveringsalternativet en stor summa budgeterat 
för just förstärkning av bottenplattorna samt pålningen så där behöver man 
inte känna någon oro. 

Låt oss lämna den tekniska delen och övergå till den viktiga frågan om hur 
vi säkerställer rörligheten till och från Vårdö under byggtiden. 
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Jag vet att Vårdöborna framförallt känt en mycket stor oro för hur trans-
porten till och från Vårdö ska fungera under renoveringstiden. Argumenten 
har varit många och farhågorna stora och jag förstår det. 

Vid en reparation så börjar man högst antagligen nerifrån när man renove-
rar. Allt för att bygga upp styrkan på bron. Under den tiden så kan trafiken 
under bron pågå då man låter något av brohålen vara farbart under tiden för 
småbåtar och under den tiden påverkas inte heller biltrafiken på bron. Det är 
ju egentligen bara under tiden när man kommer upp till själva brobanan och 
brobalkarna som en alternativ bro behövs. Här talar vi om cirka 60 dagars 
arbete. Vi har från utskottet betonat vikten av att en bro ska finnas under hela 
perioden för att det aldrig får bli trafikstopp. Vi ska säkra framkomligheten 
till och från Vårdö under hela perioden. 

Det är oerhört viktigt för oss i moderat samling att trafiken till och från 
Vårdö ska flyta på under hela renoveringstiden.  

När man pratar om pontonbroar som ett alternativ till en tillfällig brolös-
ning kan man ibland få känslan av att broarna vi pratar om är som våra flyt-
bryggor hemma. Det finns pontonbroar som 3-6 filiga motorvägar, som har 
flera tusen bilar som passerar varje dag. Det finns pontonbroar som är flera 
tusen meter långa och vissa är permanenta broar. Det har sagts att de broar 
som finns i Finland bara är för 60 tons fordon, och att nya bron ska hålla för 
76 ton. Ja, det ska den nya bron göra men under byggtiden så kommer inte 
den gamla bron, oavsett om du bygger ny eller renoverar, att ha den viktklas-
sen. Varför ska då pontonbron behöva ha det? Dessutom så kommer du inte 
till Vårdö med ett 76 tons fordon idag då varken färjor eller Bomarsundsbron 
tillåter sådana vikter men det är egentligen irrelevant. Jag blir bara så ledsen 
över att man ska föra en skrämselpropaganda. Det finns jättefina ponton-
broar, om det är en sådan brolösning vi ska ha, och de är trygga och säkra.  

Vi skulle aldrig från moderat samlings sida ens tänka tanken att stöda ett 
alternativ som vore farligt. Givetvis utgår vi att det är samma säkerhetstänk 
här som i andra frågor som vi behandlar.  

Vi vill att Vårdöborna ska ha en snabb och säker renoveringstid. 
En renovering tar cirka 1,5 - 2 år. Hur länge det tar att bygga nytt? Det vet vi 
inte. En del säger 3-4 år, vissa säger 7 år. 

Behövs en MKB, miljökonsekvensbedömning för en ny bro? Vissa säger ja, 
vissa säger nej. Hur är det? Om man bygger nytt hur gör man då med den 
gamla bron? När Marsundsbron skulle rivas så krävde ÅMHM att all betong 
under ytan skulle tas bort, varenda smula och även slam. Där fanns det ett 
fundament, här är det fyra. Den bron står kvar ännu idag. Den skulle kosta 
1,3 miljoner att ta bort. Jag har svårt att se varför miljökraven från ÅMHM 
skulle ha minskat med åren. Skulle det verkligen vara miljömässigt okej att 
lämna bra betong kvar i vattnet för alltid. Kanske? Jag vet inte men jag tror 
att det som gäller för en bro borde gälla för en annan.  

Avslutningsvis några ord om ekonomin. Vi måste ta ansvar för att hela 
Åland ska leva. Vi måste göra det så smart vi kan och prioritera de lösningar 
som är bäst och där vi kan spara pengar. Det är ändå 4-5 miljoner det handlar 
om i skillnad mellan renovering och förslaget att bygga en ny bro. Det är så 
mycket pengar att man inte ens kan greppa hur mycket pengar det är.  

Landskapets ekonomi är ansträngd som ni alla vet. Jag anser att vi måste 
ta beslut som är smarta och lika bra som det dyrare alternativet. Det finns 
otaliga broar på Åland som är i ett enormt behov att renoveras, kortrutten 
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med dess förverkligande är oerhört viktigt för att skärgården ska leva. Här 
skulle det verkligen behövas 4-5 miljoner. Det är skillnad på investeringar 
och drift. För att få ett begrepp om hur mycket pengar det är så kan man fun-
dera över vad 4-5 miljoner skulle kunna användas till inom vård och omsorg, 
Det är frågor som ligger mig varmt om hjärtat. 

Varför skall man spendera 4-5 miljoner på en ny bro när en ”ny” bro på det 
gamla stället kan bli lika bra? Är det för att de kalkyler man räknat på säger 
att en ny håller i 120 år medan en renoverad i 60 år? Är det därför? Tänk om 
man ser på det så här då- du ger framtida Vårdöbor möjligheten att välja, 
kanske bron ska vara någon annanstans, inte vet vi hur man kan bygga broar 
om 60 år. Då kanske man för en billig penning kan bygga en bro direkt till 
Prästö. Vad vet vi? Det vet vi i alla fall att samhället ändras och det kommer 
till smarta lösningar och nya uppfinningar hela tiden. Det kommer helt säkert 
finnas nya sätt att bygga på. Vi vet inte vad vi har för trafikbehov eller ens hur 
vi förflyttar oss? 

Jag känner mig helt trygg och det vet jag att hela min lagtingsgrupp i mo-
derat samling också gör när det gäller vårt val att välja att renovera Vårdö 
bron, det vill säga; att bygga en ny bro på befintliga fundament. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Det var ett långt och gediget anförande. Min första 
fråga till ltl Annette Holmberg-Jansson är; kan verkligen moderaterna 
nu ta ansvar när vi har en hel regering som säger att de inte kan rekom-
mendera renovering. Vi har experter som säger att de inte kan rekom-
mendera renovering. Tar nu moderat samling ansvar för att driva frågan 
åt det här hållet? 

Annette Holmberg-Jansson, replik 

Genom att utskottsarbetet har jag erfarit att en renoverad bro, eller en 
ny bro på befintliga fundament, blir lika bra som en ny. Experterna har, 
till motsats av vad som har sagts, inte tagit ställning. Det framkommer i 
rapporterna att en renovering är möjlig och inte omöjlig. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Det är garanterat så att man gör det bästa man kan av 
situationen. Säkert har ni moderater diskuterat igenom det här ordent-
ligt. Vi har ju flera avskräckande exempel på reparationer och hur kost-
naderna kan höjas ganska mycket. Till exempel Ölandsbron renoverades 
för 1 097 000 kronor mellan 1998 och 2011. Den riktiga kostnaden upp-
gick till 80 miljoner kronor. Man är nog lite ute på hal is nu. Jag hoppas 
att man faktiskt tar sitt ansvar.  

Annette Holmberg-Jansson, replik 

I Destias rapport står det att reparationskostnaden har beräknats even-
tuellt något i överkant. Det står ingenstans att kostnaderna för ett ny-
bygge är beräknade i överkant. Vad är det som säger att inte en ny bro 
också kan bli fördyrad? Det vet man inte. Man har väldigt oklart när det 
gäller miljökonsekvensbedömningar. Det är oklart när det gäller vägin-
lösen, botten måste fortfarande undersökas bättre och man vet inte om 
den nya bron kan byggas där den är tänkt. Det finns massor med frågor 
när det gäller båda alternativen. 
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Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Det var bra. Ltl Holmberg-Jansson har fångat upp allt 
detta som vi hörde i utskottet, vilket jag också var med och hörde. Det 
här var ett sakligt och bra argument för att bygga en ny bro på de befint-
liga fundamenten. Jag vill bara säga att det var bra.  

Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack! 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, talman! Tack ltl Annette Holmberg-Jansson för ett gediget anfö-
rande. Jag ser att ledamoten verkligen har vinnlagt sig om att skaffa sig 
faktakunskap på det här området. 

Jag vågar tillstå att ledamoten handskas något ovarsamt med san-
ningen när ledamoten säger att det inte finns några rekommendation-
erna på hur man ska gå vidare. Jag läser nu ur Destias rapport, först an-
gående uppdraget: ”Till detta uppdrag har inte hört att ta ställning till 
lönsamhetsberäkningar, utan att ta fram kostnader för reparationsal-
ternativ och ny bro och risker förknippade med dessa.”  

Avslutningsvis i samma rapport: ”Eftersom reparationsarbeten är 
förknippade med besvärliga trafikstörningar och slutresultatet i vilket 
fall som helst blir osäkert bör man gå in för att bygga en ny bro. Målet 
bör vara att en ny bro senast inom fem år är på plats.” Jag tycker att 
det är en tydlig rekommendation.  

Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack, talman! Det är i Destias rapport, ja. Men i den här rapporten, som 
är från Betonginstitutet, står det ingenstans. När det gäller en ny bro så 
står det bara vad en ny bro uppskattningsvis skulle kosta. Under repa-
rationer står det bara att man vid en livslängdsklass ska fundera på vad 
man vill ha vid en reparation. Kan man alltså bestämma livslängdsklas-
sen när man gör en reparation? De experter som jag har frågat säger ja. 
Det betyder att om man renoverar så kanske man kan renoverade bron 
för 80 år. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, talman! Jag funderar vidare på hur stor vikt ledamoten har lagt på 
det övriga som står i Destias rapport? Det står klart och tydligt i rappor-
ten att man direkt avråder från att ha trafik under pågående reparat-
ionsarbete. Samtidigt tillhör ledamoten den majoritet i finans- och nä-
ringsutskottet som förespråkar att trafiken i huvudsak ska ledas över 
befintlig bro under renoveringen. 

Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack, talman! Under utskottsarbetet hade vi mycket diskussioner om 
transporter under byggtiden. Som jag sade i mitt anförande, när man 

114 



  

börjar renovera så börjar man underifrån. Det betyder att det inte kom-
mer att vara någon skillnad på brobanan under den tiden. Man kommer 
att förstärka underifrån. Under den tiden kommer det inte vara något 
problem på brobanan med trafiken.  

Med tanke på Vårdöbornas farhågor angående att åka under bron 
med små båtar så kan man anpassa detta och göra renoveringen när det 
inte förekommer en massa små båtar under bron. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Tack, fru talman! Det nya broblocket blir 6 procent tyngre. Fackverket 
behöver förstärkas, vilket är väldigt svårt att göra eftersom cortenstål 
inte går att svetsa i. Tyngden på stålkonstruktionen kommer att öka, vil-
ket gör att hela fundamentet måste förstärkas. Detta samtidigt som cor-
tenstålet redan har visat tecken på gravrost så att det måste undersökas 
mera.  

Det står i undersökningar att trafik på bron inte är tekniskt säkert 
men är för samhället acceptabelt. Sedan pratar ltl Holmberg-Jansson 
om tusen meters sexfiliga pontonbroar. Jag undrar; är det sådana broar 
som moderaterna tänker sätta i Vårdö? 

Annette Holmberg-Jansson, replik 

Givetvis inte. När vi nu kommer till detta med tyngden, som jag sade i 
mitt anförande så de hållfasthetsprover som har tagits visar att Vårdö-
bron är mycket mera hållfast än vad den behöver vara. Då menar jag 
nästan hundra procent mera än vad den borde vara. Den har hållfastvär-
den på K47 – K60. Bron borde ha max K35 som den är idag. Det är jät-
tebra hållfasthet på Vårdöbron. Därför säger vi från moderat samling att 
det är viktigt att göra beräkningar och se hur man ska bygga den här 
bron nu när man renoverar den. Man måste ta allt sådant här i beak-
tande. Fundamenten är i bra skick. I renoveringskostnaderna finns det 
även med pengar för att förstärka fundamenten och pålarna.  

Ltl Igge Holmberg, replik  

Tack, fru talman! Landskapsregeringens experter och trafikavdelningen 
säger att det är oacceptabla stora risker att reparera bron med trafik på 
och att det leder till större osäkerheter och större risker. Man kanske 
borde ge både vad Vårdöborna själva vill och vad avdelningen tycker att 
är det bästa istället för att hitta på egna grejer och säga att det inte finns 
några större risker, för det står ju i alla utredningar som finns.  

Annette Holmberg-Jansson, replik 

Jag tror att om Vårdöborna får en bra bro på 1 ½ - 2 år och sedan slip-
per trafikkaoset som det kan bli, som ltl Perämaa sade, om det skulle 
hända den gamla bron någonting under en nybyggnation. Jag tror att 
Vårdöborna är nöjda om vi dessutom kan garantera säkerheten. Som jag 
sade i mitt anförande, man bygger underifrån och då störs inte trafiken 
alls. Snarare blir den bron bättre än vad den är idag för den förstärks. 
Jag kan inte se problematiken. 
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Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Först vill jag passa på att berömma ltl Annette Holm-
berg-Jansson för att verkligen ha satt sig in och hon presenterade ett bra 
och tydligt anförande.  

Däremot har jag lite funderingar och jag kan tänka mig att även där 
kan Annette Holmberg-Jansson ha satt sig in i frågan. Jag har vid något 
tillfälle hört att antalet fundament skulle vara underdimensionerade för 
det nya brolocket och att det skulle kunna bli ett bekymmer där. Har det 
kommit fram någonting om det i hörande? 

Sedan funderar jag när ledamoten nämnde skrämselpropaganda. Det 
som vi har debatterat mycket här är riskanalysen och vad som har kom-
mit fram i rapporten om det som är betydande risk och inte acceptabelt. 
Det har varit mycket diskussioner kring detta. 

Sedan vill jag definitivt ta avstånd ifrån det som ledamoten nämnde 
att det inte är möjligt att renovera. Jag har inte hört någon säga det. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Annette Holmberg-Jansson, replik 

Som lagtingsledamöter har vi ansvar för att fatta beslut om det som är 
bäst för Åland och för ålänningar. Vi har också ett ansvar att sätta oss in 
i ärenden och använda oss av nödvändig fakta för att kunna fatta kloka 
beslut. Absolut! Så är det ju! 

Jag och vi ifrån moderat samling har satt oss in i frågan grundligt. Vi 
är övertygade om att vårt vägval, broval, är det enda rätta beslutet.  

Så klart, aldrig skulle vi tänka oss att göra något som inte skulle vara 
säkert för både Vårdöborna.  

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Men det har ni redan gjort i utskottet när ni går in för 
en renovering med pågående trafik. När vi tittar på riskanalysen så finns 
det bl.a. tre punkter; tekniska risker, ekonomiska risker och arbetssäker-
het och miljö som hade kategori fyra. Där kan jag inte hålla med ltl 
Holmberg-Jansson som jag för övrigt tyckte att hade ett bra anförande.  

Fortsättningsvis verkar det som om ledamoten inte vill svara på om 
det har kommit fram att antalet fundament är underdimensionerade el-
ler om de räcker för det nya brolocket, för det har jag inte fått reda på 
ännu.  Jag skulle vilja ha lite mer fakta om det.  

Annette Holmberg-Jansson, replik 

Som jag sade i mitt anförande, fundamenten är inte underdimension-
erade, tvärtom. De är väldigt mycket större än vad de behöver vara. 
Dessutom är hållfastheten i betongen mycket mera än vad den behöver 
var. Det finns 4 fundament och det behöver absolut inte vara mera än 4 
fundament. De fundamenten behöver förstås kollas mera. Det finns 
budgeterat i renoveringsalternativet att förstärka broplattan och på-
larna. 
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Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, fru talman! Ltl Holmberg-Jansson talade med ganska stor emfas 
om pontonbroar. Det var intressant att lyssna på. Det är flera som har 
understrukit att det inte är problem med pontonbroar och att de är bra 
lösningar. Jag tycker att det är ett ganska slarvigt påpekande. Det måste 
väl nog ha en viss betydelse på vilka platser dessa broar finns. Vilken be-
dömning gör ltl Annette Holmberg-Jansson vad gäller pontonbroar in-
vid Vårdöbron? Är det helt problemfritt? Vad jag har förstått kan det 
vara ganska hårt väder både när det gäller drivis och sjögång osv. Det är 
alltså bagatellartat då enligt ltl Holmberg-Jansson?  

Annette Holmberg-Jansson, replik 

Jag har inte sagt att det är det problemfritt. Men, jag vet att det finns en 
enorm kunskap t.ex. i Holland där de använder sig av nedläggandet av 
pålar i botten för att hålla broar på plats. Det görs hela tiden. Det är inte 
bara här som vi har is, hård vind och strömmar. Detta förekommer på 
andra ställen i världen och man använder pontonbroar över hela värl-
den. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det gör man säkert. Frågan är om man av det skälet kan dra slutsatsen 
att det skulle fungera problemfritt på den här platsen som det nu är 
tänkt? Tvärtom, man fick nog det intrycket av de experter som närva-
rande på mötet i Vårdö att det kan vara ganska så otryggt med ponton-
broar. Jag tycker själv att man nog kan föreställa sig det. De är ju rörliga. 
Hur ska man verkligen trygga säkerheten dygnet runt? Det är inte bara 
att kasta ut pontonbroarna och så funkar det av sig själv. 

Det har visat sig att miljön här är väldigt aggressiv. Det är därför som 
bron också har farit illa så snabbt när det gäller cortenstålet osv. Jag 
tycker att man behöver kontrollera det här flera gånger innan man bör-
jar lägga ut några pontonbroar. 

Annette Holmberg-Jansson, replik 

Nu vet jag inte riktigt vad cortenstålets utsatthet har att göra med en 
pontonbro. Jag var också på mötet och de farhågor som förekom där var 
att militären gått med på att låna ut att broar i Finland, om det finns nå-
gon ledig att låna ut, men de håller för 60 ton. Det som diskuterades på 
Vårdömötet var vad vi ska göra med fordonen på 76 ton? Som jag sade i 
mitt anförande så kommer det inte att komma fordon på 76 ton på den 
här bron under byggtiden.  

Om man använder sig av de här prefabricerade brofundamenten så 
gör man det under en kort tid, 60 dagar. Det egentligen bara då man be-
höver pontonbron. Givetvis om man märker att den vid andra tillfällen 
också behövs, men det får ju den som bygger bron bestämma. Man får 
lita på att de vet. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Anders Eriksson, replik 

I likhet med många andra talare konstaterar jag också att ltl Holmberg 
har satt sig väldigt noggrant in i det här ärendet och det är hedrande. De 
slutsatser som hon drar sammanfaller ganska långt med dem som jag 
själv har kommit fram till. Det finns ett otroligt stadigt grundfundament 
här som kanske står för 60-70 procent av kostnaderna. Det stora proble-
met är att vi fortfarande står här med bara ett enda prov taget på dem. 
Det är detta som är det stora bekymret. Många drar slutsatsen att på 
grund av att broloppet är så dåligt så är också resten dåligt. Det finns en 
historia till att det blev tidsbrist och det gjorde att brolocket är som det 
är. 

Detta med pontonbroar som ltl Holmberg pratade om så personligen 
tycker jag inte riktigt om den här kompromissen i finans- och näringsut-
skottet. Jag är ganska övertygad om att det som ledamoten var på väg 
att säga angående farbaneelement var, att om man använder sig av den 
tekniken så behöver man inte ha några pontonbroar överhuvudtaget. 

Annette Holmberg-Jansson, replik 

Den informationen har jag också tagit mig till under vårt utskottsarbete. 
Men, med tanke på Vårdöbornas oro så vill vi verkligen från utskottets 
sida försäkra att det inte blir det stopp. Det kan vara något som går fel 
på natten, något som drar ut på tiden och det får inte ske. Därför har vi 
från utskottets sida sagt att vi vill ha en pontonbro som ska finnas som 
ett alternativ för att Vårdöborna ska ha en säker transport. Det är det 
allra, allra viktigaste för Vårdöborna har jag förstått. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Också där drar vi samma slutsats. Jag hör också till dem som tycker att 
man behöver ta den oron på absolut största allvar. Jag är övertygad om 
den saken. 

Däremot är jag fortfarande inte övertygad före vi har mera provsvar 
om att brofundamentet verkligen duger. Vi har bara ett och det vi har är 
väldigt, väldigt bra. 

Jag är ännu mera orolig för, och jag uppfattar att också ltl Holmberg 
är, att det faktiskt blir ett stopp. Drar nybyggnationen ut 6-7 år så kan 
det leda till att det också där blir ett stopp. Därför måste vi i vår tur få ett 
stopp på den här långdansen nu så fort som möjligt. Vi behöver få de 
nödvändiga proven tagna och sedan se till att vi kan sätta igång det här 
projektet. 

Vi är väldigt överens ltl Holmberg och jag. Det är bara detta med pon-
tonbro som jag inte är speciellt intresserad av.  

Annette Holmberg-Jansson, replik 

Ja, absolut, de prov som vi eftersöker i utskottets betänkande bör tas så 
snabbt som möjligt för att vi ska kunna börja bygga på bron så fort som 
möjligt, förstärka den och göra den så säker som möjligt för Vårdöborna 
och för andra som färdas över den här bron. Det är många som färdas 
över bron. Jag förstår deras oro. Efter att verkligen ha satt mig in i det 
här i detalj så känner jag att det som man behöver kontrollera är funda-
menten och ta flera prover. Men att säga att fundamenten är i så dåligt 
skick som resten av bron, det är lögn. Fundamenten är inte i dåligt 
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skick, inte enligt det prov som vi har tagit. Det är detta som är viktigt nu 
att reda ut.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Ltl Annette Holmberg-Jansson inledde med att beskriva 
hur seriöst finans- och näringsutskottet har utrett denna fråga och det är 
alldeles riktigt. Vi hade sammanlagt 33 hörande vilket framgår av betän-
kandet. I en normal årsbudget är det aldrig mindre än 50 snarare när-
mare 70 hörande. Om de siffrorna tangerar varandra så förklarar det 
möjligen en del av yvigheten i anförandet, för mycket av de antaganden 
som kommer närmar sig en form av religion. Man tror och man tycker 
än det ena och än det andra. Jag tycker att det faktiskt i lite för hög grad 
är hänvisningar till namnlösa experter.  

Jag måste nog påminna om den som antagligen har byggt flest broar i 
Finland; Torsten Lunabba. Han skriver: ”Eftersom reparationsarbetet 
är förknippat med besvärliga trafikstörningar och slutresultatet i vil-
ket fall som helst blir osäkert bör man helst gå in för att bygga en ny 
bro.” Tro ledamoten att han skojar? 

Annette Holmberg-Jansson, replik 

Torsten Lunabba jobbar på Destia, vilket är Finlands största brobyggar-
bolag. Ja, jag litar helt och fullt på vad han säger. Men att säga att det i 
båda rapporterna står att en ny bro är det enda alternativet, det är inte 
sant. För det står ingenstans i Projektengagemangs rapport att de verkli-
gen understryker att man måste bygga en ny bro. Det står ingenstans! 
Den expertis som jag har hänvisat till finns i rapporten. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Talman! Det blir en väldigt konstig debatt ty ingen, så vitt jag har hört, 
har ens antytt att ett renoveringsalternativ är uteslutet. Ingen! Tvärtom, 
alla har sagt att det är mycket möjligt att göra men det är förenat med 
väldigt stora risker och det blir troligen mycket dyrare än ett nybygge. I 
varje fall har all namngiven expertis hävdat det. Då tycker jag att det är 
viktigt att veta på vilka grunder som ledamoten hänvisar till när det gäl-
ler att fundamenten är jättebra, de är otroligt stadiga och det är inget fel 
på betongen. Det finns så många antaganden där jag undrar var källorna 
kommer ifrån. För de källorna finns inte när man lyssnar till den slut-
sats som expertisen hittills har fört fram. Då blir det ett tyckande som 
ingen riktigt är betjänt av. När det handlar om saker som ingenjörskonst 
och brobyggen så är det en oerhörd vetenskap. Det är för enkelt att bara 
dra slutsatser av vad man tycker, tror och hur stort, brett och tungt det 
är.  

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

”Projektengagemangs rapport i provstöd 2, mellanpelare som är taget 
under vattenlinjen i mellanpelare och i prov FM1 som är taget i land-
fästet observerades inga tecken på ASR, (alkalikiselreaktion). Eftersom 
svag dvs. inte skadlig ASR har utvecklats i betongen hittills, efter cirka 
30 år, och halten av alkalireaktiv barlast i betongen ser ut att vara 
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endast lokalt tillräckligt hög för att kunna orsaka skadliga ASR bedö-
mer vi att risken för skador på betongkonstruktionen på grund av ASR 
är låg och det gäller hela bron.” Detta står i den här rapporten så det 
har jag inte hittat på.  

Sedan får man ju tycka på olika sätt. Jag har tagit till mig det vi har 
hört i utskottet.  

Talmannen 
Tiden är ute! Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Runar Karlsson 

Fru talman! Centerns lagtingsgrupp önskar föra fram följande med anledning 
av finans- och näringsutskottets betänkande angående den andra tilläggsbud-
geten för detta år. 

Fru talman! Att föra en politik som behåller och utökar livskraftiga arbets-
platser är ett av de viktigare områden nu när arbetslösheten tenderar att 
mera varaktigt öka. Med anledning av detta uppmanar utskottet landskapsre-
geringen att vid behov ha beredskap att vidta nödvändiga åtgärder. Exakt 
vilka åtgärder det skulle vara nämner inte utskottet.  

Utskottet ger fullmakt att regeringen tittar över och vidtar olika åtgärder 
som kan medföra att arbetslösheten inte ökar så kraftigt, att den kanske hålls 
på nuvarande nivå och kanske också minskar.  

Jag vill därför nämna ett exempel på hur vi kunde få arbetslösheten att 
hållas inom vissa ramar inom ett visst område. Det gäller jordschaktnings-
branschen.  

Två vägprojekt finns finansierade; det ena är till Bomarsund och det andra 
är en del av Näfsby-Gölby. Vad gäller Bomarsundsprojektet som är finansi-
erat så finns det problem med fornlämningar, vilket har gjort att det här pro-
jektet har stannat upp. Precis på samma sätt har också Näfsby-Gölby pro-
jektet stannat upp på grund av besvär. Båda dessa projekt är finansierade och 
kommer inte att komma igång som planerat under denna vinter.  

Det kommer nu starka signaler om att företagare inom jordschaktnings-
branschen kommer att börja inleda permitteringar. Det betyder att folk bör-
jar stämpla och lyfta arbetslöshetsunderstöd. Vi tycker att landskapsrege-
ringen i det här fallet borde titta över om det finns möjlighet att omfördela så 
att åtminstone en del av dessa pengar skulle användas till grundförbättring av 
landsvägar. 

När de här projekten sedan är klara juridiskt så skulle de komma igång 
nästan vinter. De här skulle vara bra samhällsekonomiskt, man får projekten 
billigare när det är ont om jobb och man behöver inte heller betala ut arbets-
löshetsunderstöd. Desto mera tänker jag inte anföra inom det här området 
eftersom det kommer att bli en näringslivsdebatt på onsdagen här i lagtinget. 

Fru talman! En av de större reformerna inom den offentliga sektor och den 
som har kommit längst är Ålands digitala agenda. 

IT-utvecklingen har nog gått så långt så att det krävs mera gemensamma 
program och personal inom den offentliga sektorn. IT har blivit mer kun-
skapskrävande och förväntas bli ännu mera kunskapskrävande i framtiden. 
Därför är det nödvändigt med en reform inom detta område. 

Hittills har landskapsregeringen, ÅHS, Mariehamns stad och kommunerna 
var för sig och med egen personal haft hand om IT. Dock har nu ett kapitallån 
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från regeringen till Ålands digitala agenda ifrågasatts och här har också ut-
skottet valt att lyfta bort detta kapitallån. 

Ålands digitala agenda ändå kommer att förverkligas i den takt som plane-
rats. Vi förväntar oss att landskapsregeringen säkert återkommer till lagtinget 
i detta ärende om så behövs. Vi hoppas att man kan ro iland det här projektet 
inom denna mandatperiod. 

Till sist, fru talman, kan jag inte undgå att nämna centerns ståndpunkt vad 
gäller Vårdöbron. 

Projektet har under en lång tid undersökts av två oberoende utomstående 
bolag. Dessutom har flera av trafikavdelningens tjänstemän varit och är in-
kopplade i projektet. För oss i lagtinget är det svårt att ha en stor bransch-
kunskap inom området och det är nog inte heller vår uppgift.  

Vad vi måste göra är att samla expertisen och försöka förmå dem att 
komma med en så tydlig åsikt som möjligt så att vi sedan kan göra en bedöm-
ning och ta ett beslut här i salen. 

Det är nu helt klart, enligt centerns bedömning, att expertisen är eniga om 
att en ny bro bör byggas. Men det är också helt klart att alla vi här i salen inte 
gör samma bedömning som centern. 

Nå, fru talman, så är det lite nu och då i politiken. Vi är inte alltid överens. 
Men för centerns lagtingsgrupps del så stöder vi Jörgen Petterssons och Karl-
Johan Fogelströms reservation. Vi är alltså för att en ny bro ska byggas. Det 
är vår tro att det är långsiktigt det bästa för regionen och ekonomin. Tack. 

Ltl Tony Asumaa 

Fru talman! Nu har vi pratat om Vårdöbron hela dagen så jag tänkte prata om 
någonting annat så att vi får lite omväxling i salen. Jag tänkte hålla mig till 
Ålands digitala agenda, ÅDA Ab. 

Fru talman! Fokusområde nummer ett för den digitala agendan för Åland 
har enligt landskapsregeringen varit att erbjuda kundorienterade e-tjänster 
till medborgare och näringsliv för att ge mer kvalitativ och effektiv service. 
Ålänningarna ska uppleva att de snabbt och enkelt kan nå all information och 
utföra sina ärenden digitalt i de situationer de har behov av den service som 
det offentliga Åland erbjuder.  

Genom ÅDA skulle förvaltningen vara tillgänglig för oss ålänningar via 
säkra e-tjänster när vi vill och när vi har tid att uträtta våra ärenden. Det är 
precis det här som behövs göras inom den offentliga förvaltningen för att den 
ska kunna betjäna kunderna, vi ålänningar, och också bli en modern e-tjänst 
förvaltning. 

Vi liberaler har förespråkat e-tjänster och e-förvaltning och trott att det har 
varit ett av de absolut viktigaste projekten med att digitalisera Åland och 
också det absolut viktigaste projektet för det nu bildade ÅDA Ab.  

Fru talman! För att uppnå målsättningarna med den digitala agendan har 
landskapsregeringen infört ett nytt bedömningsförfarande som ska genomfö-
ras innan myndigheten kan påbörja de insatser inom IT- och systemutveckl-
ing som ingår i budgeten för 2014. I den ordinarie budgeten har det redan 
upptagits 1,7 miljoner euro under ett antal moment för att få igång arbetet 
med den digitala agendan för landskapet Åland. 

Landskapsregeringen har nu bedömt att det mest akuta och högst priorite-
rade projektet med att digitalisera Åland och förvaltningen är att i offentlig 
regi sköta IT-drift och IT-support åt sig själva och åt vissa andra offentliga 
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samfund genom ett landskapsägt aktiebolag som man har döpt till ÅDA Ab. 
Aktiebolaget ÅDA ska ta över all IT-drift och all IT- personal från landskaps-
regeringen, från ÅHS och från Mariehamns stad från och med den 1 januari 
2015. Det betyder att all IT-personal flyttas över till bolaget. Bolaget får unge-
fär 40 anställda. För detta har ÅDA Ab hyrt nya utrymmen i ITiden med en 
årshyra kring 100 000 euro som vi har erfarit. 

Hur den lokala IT-supporten på de olika ställena, som i lagtinget, land-
skapsregeringen eller ÅHS efter att man tömt IT-avdelningarna på dessa plat-
ser och flyttat dem till ITiden, ska fungera vet ingen. Ingen har riktigt kunnat 
besvara den frågan heller. Man har talat om en ambulerande support. 

Fru talman! Att ÅDA Ab beslutat för att själv börja sköta IT-drift för dessa 
parter och därmed direkt tävla med de privata aktörerna på den åländska och 
övriga marknaden är en rätt märklig prioritering. Detta i en tid då varje sti-
mulansåtgärd 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. 

Intentionen med ÅDA var från början bland annat att fungera som en upp-
handlingspool. Det är just det som man också borde ha gjort med detta.  Man 
borde ha gjort en offentlig upphandling där man upphandlar både drift och 
support från de privata aktörerna genom offentlig-privat samverkan, förkor-
tat ÅPS. Man ska inte själv börja konkurrera med just den marknaden och slå 
undan benen för de privata aktörerna på Åland.  

Vi vet att finska staten anlitar Fujitsu Finland för att driva deras server ge 
support av deras drift. Men här på Åland vill man göra allting själv. 

Finans- och näringsutskottet skriver i princip samma sak i sitt enhälliga 
betänkande. Man betonar vikten av att ÅDA säkrar ett nära samarbete med 
det privata näringslivet och deras möjlighet att tillhandahålla service och ut-
veckling av system både för landskapet och för övriga offentliga samfund. 

Fru talman! ÅDA Ab som idag ägs av landskapsregeringen till 100 procent 
ska köra igång sin verksamhet från den 1 januari 2015. Men fortfarande sak-
nar bolaget både en driftbudget och en investeringsbudget. Ingen här i lag-
tinget vet vad detta landskapsägda aktiebolag kommer att kosta oss skattebe-
talare att driva 2015. 

Någon form av organisationsstruktur där det framgår hur organisationen 
ser ut och hur många som ska jobba i det här landskapsägda bolaget vet vi 
inte heller. Inte heller finns det något finansieringsupplägg för bolaget. Det 
enda man säger från landskapets sida är att aktiebolaget rent ekonomiskt ska 
fungera genom att bolaget uppbär avgifter och fakturerar för tjänster som 
man ska sälja.  

Fru talman! Det finansieringsupplägget låter åtminstone i mina och libera-
lernas öron som något vagt. Det känns inte som om ÅDA Ab, med det finan-
sieringsupplägget, blir långlivat. Vi får nog här i lagtinget vackert finna oss i 
att på något vis kapitalisera det aktiebolaget varje år inom landskapets bud-
get. Vi måste komma ihåg att ÅDA är ett aktiebolag och aktiebolag kan gå i 
konkurs om det egna kapitalet tar slut. 

Det första försöket att kapitalisera ÅDA Ab gjordes av landskapsregeringen 
i den andra tilläggsbudgeten för 2014. Landskapsregeringen ville tillföra bo-
laget 1,5 miljoner euro offentliga medel i form av kapitallån. Det har finansut-
skottet dragit tillbaka på begäran av landskapsregeringen efter bland annat 
en motion av undertecknad. Vi påpekade risken med otillåtet statsstöd, 
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kapitallån till ett aktiebolag. Nu har landskapsregeringen begärt att finansut-
skottet drar tillbaka detta. Därför är det borta. 

Fortfarande finns det i tilläggsbudgeten medel på 1,1 miljoner euro som 
man direkt vill överföra från landskapets driftsbudget till aktiebolaget ÅDAs 
balansräkning för att få in pengar i aktiebolagets tomma kassa. Bolaget i sig 
är ju egentligen ett tomt skal just nu. Man behöver fylla balansräkningen och 
därför vill man ännu överföra 1,1 miljoner euro. Vi liberaler anser att risken 
för otillåtet statsstöd är uppenbar även i det här fallet. Vi vill nog inte uppleva 
ett så kallat Ålands Industrihus Ab en gång till. Gör man någonting så görs 
det enligt alla konstens regler. 

Även vad gäller stöd till aktiebolag så har man notifierat det här stödet, 
men vad vi har erfarit så är notifiering inte gjord. Ingen kan säga huruvida 
det håller eller inte. Men risken är uppenbar att det här också kan bli frågan 
om ett otillåtet statsstöd.  

Fru talman! Fokusområde nummer ett för att digitalisera Åland, och som 
skulle ha gett oss ålänningar e-tjänster och gjort vardagen mycket smidigare 
för oss ålänningar och den offentliga förvaltningen mycket modernare, ligger 
just nu långt bak på att-göra-listan för de landskapsägda aktiebolaget ÅDA. 
Först går man in för att prioritera sin egen drift och sin egen IT-support till 
sig själv och andra offentliga samfund och göra det helt internt. Tack, fru tal-
man. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Tack, fru talman! När det gäller ÅDA Ab så har jag i arbetet med land-
skapsregeringen i ÅHS styrelse och i Mariehamns stad förstått att sup-
porten sker såsom nu, men man får en gemensam större supportresurs, 
vilket är en fördel för att få snabb hjälp. 

För det andra ska inköpet av tjänster till ÅDA ske såsom idag bland 
de parter som jag går in och gärna utökat.  

Vad menar då ltl Asumaa när det gäller support och inköp av tjänster, 
att man slår undan benen för privat sektor? Varifrån har ett sådant på-
stående kommit? Jag kan inte finna ett underlag för den synpunkten i 
landskapsregeringens framställning. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Vad gäller supporten så framgår det tydligt och klart att all personal 
inom IT-support, från både landskapsregeringen, ÅHS och Mariehamns 
stad, flyttas till gemensamma utrymmen i ITiden. Det betyder också att 
alla avdelningar här och på andra ställen töms. Supporten kan då inte 
fungera som tidigare eftersom det inte finns personal på plats. Det var 
ett exempel. 

När det gäller att man tävlar med den privata sektorn så är det helt 
uppenbart när man vill ge driften över både datorer och IT-supportper-
sonal utan att överhuvudtaget göra en offentlig upphandling. Man 
kunde faktiskt jämföra om man kunde köpa supporten från den privata 
sektorn och eventuellt till och med kunna få den billigare. Nu har man 
helt uteslutit det alternativet. Det betyder att man inte ens har gett den 
privata sektorn en chans. 

Talmannen 
Tiden är ute! 
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Vtm Roger Jansson, replik 

När det gäller inköp av tjänster så sägs att ”man” har uteslutit. Vem har 
uteslutit? Åtminstone inte landskapsregeringen, inte Mariehamns stad 
och inte ÅHS. Vem är det som har uteslutit?  

När det gäller supporten, som är mycket viktig att den sker, så kom-
mer de här personerna uppenbarligen att vara en kilometer bort från 
dessa olika arbetsplatser. Men man har möjlighet från ÅDAs sida att 
placera någon lokalt, åtminstone tillfälligt, där det behövs särskild lö-
pande support. Var ligger problemet? 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Vad gäller ”man” så då syftar jag på ÅDA Ab. 
Vad gäller supporten så i landskapsregeringen finns idag sex personer 

på plats och de har fullt upp. Om man då tömmer den avdelningen och 
lämnar kvar en person så förstår alla att det inte kan fungera som förr. 
Rent praktiskt blir det ett problem. Givetvis hoppas vi att det inte blir ett 
praktiskt problem. Kanske jag står här och målar fan på väggen, men då 
får jag väl ta det. Den som lever får se. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, fru talman! Ltl Asumaa har en tendens att syssla med det som 
man tidigare kallade för förvaltningsfrågor. Det är inte vi som ska orga-
nisera och bestyra så mycket. Vi fattar beslut och helst övergripande be-
slut. Jag tänkte hålla mig till den diskussionen. 

Inledningsvis sade ltl Asumaa att nu blir det 40 anställda i detta of-
fentligt ägda bolag och att det var fel. Jag förstod att man borde privati-
sera mera. På vilket sätt var lite oklart. Men om man tänker sig att det 
här bolaget enbart ska leva på någon sorts privata tjänster då skulle de 
här 40 personerna vara överflödiga. Vad ska vi göra med dem? Är det 
meningen att de ska sparkas enligt liberalerna? 

Konkurrensmässigt förändras situationen inte. Alla de här perso-
nerna är redan anställda inom offentlig sektor.  

Talmannen 
Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Det är egentligen helt felaktigt att påstå att ÅDA kon-
kurrerar med privata företag eftersom In-house regelverket kommer att 
förbjuda ÅDA att erbjuda de här tjänsterna till andra, utan man använ-
der befintliga resurser. Det ska man ha väldigt klart för sig. Det är ett 
felaktigt påstående att säga att de konkurrerar med privata företag. 

Vad gäller supporten så är avsikten att man ska modernisera sig, bli 
effektivare och använda sig av ännu mera av fjärrsupport. Man ska mo-
dernisera hela den biten, använda den teknik som finns och det görs 
idag inom privat sektor väldigt framgångsrikt. Till viss del när det gäller 
hårdvaruförändringar och sådant så måste man vara ute på plats. Men 
avstånden här är faktiskt inte så himla stora.  

124 



  

Ltl Tony Asumaa, replik 

Vad gäller tjänsteutbudet så skrivs också i bolagsordningen att tjänster 
bara ges till offentliga samfund. Petri Carlsson representerar också Ma-
riehamns stad och ett hamnbolag är ett sådant bolag som inte får ta del 
av de här tjänsterna i så fall. Det blir komplicerat. Hur ska man kunna 
skilja på vem som ska erbjudas tjänster? Risken finns när man blandar 
ihop båda parter. 

Säkert effektiveras supporten och man kan fjärrstyra datorer. Men jag 
tror inte detta är den största supporten. De kan ändå inte fjärrstyra skri-
vare som inte fungerar eller när det blir slut på bläckpatroner.  

Nu går vi på det operativa. Det är ungefär som för en stund sedan när 
vi bygger broar. Nu bygger vi lite IT-system. Vi är på samma nivå.  

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Det finns många supportavdelningar som sköter 
mycket remote. När det gäller hårdvara så måste man ibland åka ut. Det 
kan man sköta professionellt om man har vissa servicetider. Avstånden 
är inte så himla stora här. Om vissa behöver snabbare hjälp så behöver 
man se till att man har en lokalisering på plats, om det är nödvändigt av 
tidsskäl. Det får man titta på. 

Fortfarande vill jag lyfta fram och poängtera en gång till att det är fel-
aktigt att påstå att man ger sig ut och konkurrerar med de privata. Detta 
är inte avsikten med ÅDA. Det är nog fel. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Vi har erfarit att ÅDA ska erbjuda IT-drift och support 
till alla kommuner. De kommuner som går över till ÅDA så det betyder 
att de privata som har skött IT-driften idag måste sluta erbjuda den ser-
vicen. Vad vi har erfarit från IT-sektorn på Åland så går 3-5 bolag i kon-
kurs om detta sker. ÅDA erbjuder nu offentliga och kommuner att sköta 
om deras IT-drift. Detta har vi erfarit och fått reda på från IT-sektorn på 
Åland. Ltl Carlsson sade att detta inte stämde, men så här har vi fått 
höra. Vem som har rätt eller fel återstår att se. Det här är signalen. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Den stora vinnaren med ÅDA blir det åländska näringslivet 
och de IT-bolag som finns här, förutom offentlig sektor och ålänning-
arna som de facto får en ny fas när det gäller digitaliseringen och en 
mycket bättre tillgänglighet. Genom ÅDA har man skapat ett bolag, ett 
företag som har förmåga att göra beställningar på e-produkter och allt 
annat som har med den digitala utvecklingen att göra. Man får också en 
ekonomisk styrka genom det samarbetet som nu finns mellan land-
skapet, Mariehamn, ÅHS, högskolan och flera andra som står på kö nu 
för att komma med. Det har varit jättesvårt. Det har varit mycket arbete 
och mycket pratande för att få ihop ÅDA eftersom det har funnits mot-
stånd.  

Min stora önskan, min aftonbön är; kan inte liberalerna också komma 
med och jobba för det här? Vi skulle komma framåt mycket snabbare 
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och få verkliga e-tjänster istället för att man ska sätta hinder och pro-
blem i vägen. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Jag inledde mitt anförande med att liberalerna inte har något emot 
ÅDA. Prioriteringen är däremot märklig i dessa tider. Vi liberaler vill 
också att ålänningarna ska få sina e-tjänster och att förvaltningen ska bli 
en e-förvaltning. Men just nu prioriterar ÅDA inte just det som var prio-
ritering nummer ett av landskapsregeringen; att leverera e-tjänster till 
medborgarna. Medborgarna tror och längtar efter att de ska få e-tjäns-
ter. ÅDA ska inte internt börja drifta sina servrar och supporter. Lika 
bra hade man kunnat ta in de privata aktörerna och genom offentlig-
privat samverkan också fråga dem vad det skulle kosta att drifta suppor-
ten. Nu vet ingen vad det här kommer att kosta. Då skulle man åt-
minstone ha fått en prislapp och hade vetat från år till år vad det kom-
mer att kosta. Den vägen kunde man också minska budgetslitaget i land-
skapsregeringen. 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Det som sker nu är ganska mänskligt tror jag. Mariehamns 
stad, landskapet och ÅHS vill försäkra sig om att driften ska fungera ef-
tersom det är respektive organisationers IT-avdelningar som går sam-
man. Från den 1 januari och framåt ska allting fungera tryggt och säkert. 

Vår högsta önskan, och det vet jag att också ledningen för ÅDA har, är 
att så snabbt som möjligt kunna börja arbeta med e-tjänsterna så att vi 
erbjuder dem, speciellt inom vården men också inom alla andra områ-
den. Men för att det ska vara möjligt och för att det ska gå snabbare så 
krävs det att man kan lägga energin på just detta och inte hålla på att 
övertyga att få med människor som inte vill samarbeta. Där har ltl 
Asumaa en nyckelposition som ordförande i Ålands kommunförbund. 
Ledningen för kommunförbundet har jobbat konstruktivt och vill vara 
med. Varför går inte kommunförbundet också med, precis som Marie-
hamns stad har gjort? Enskilda kommuner har redan börjat köra om och 
vill komma med. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! ÅDA vill prioritera IT-drift och IT-support. Det finns 
inte någon annan kommun på hela Åland, än Mariehamns stad, som har 
en egen IT-avdelning. Ingen av de 15 kommunerna har en IT-avdelning 
att överföra till ÅDA. Det betyder att man inte har några synergieffekter 
alls. Ålands kommunförbund har en dator under förbundsdirektörens 
skrivbord. De har ingenting att överföra vad gäller drift eller någonting. 
Lemlands kommun har t.ex. IT-driftskostnader på 3 500 euro per år. 
Den som förtjänar på detta är Mariehamns stad och det är bara att gra-
tulera, det har jag ingenting emot. Mariehamn har en IT-avdelning, de 
har anställda som kan överföras och som landskapet kommer att sub-
ventionera framöver. Det är bara att gratulera. Alla övriga 15 kommu-
nerna på Åland kommer inte att ha någon nytta alls när man prioriterar 
detta. 
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Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Ltl Asumaa sade att han kanske målar en viss potentat på väggen. Jag 
tycker också att det är viktigt hur ÅDA agerar som stor aktör. Man ska 
inte blanda ihop äpplen och päron. Att tre aktörer samlar sin supportre-
surs och samordnar detta tvingar ingen annan att anlita den supportre-
sursen, men det möjliggör för de andra, t.ex. för Lemlands kommun om 
de skulle välja det.  

När det gäller ytterligare de tjänster som ÅDA ska tillsätta så skriver 
utskottet mycket bra. ”Utskottet understryker vikten av att ÅDA säkrar 
ett samarbete med det privata näringslivet och deras möjligheter att 
tillhandahålla service och utveckling av systemet.” Jag är helt överens 
med ltl Asumaa. Det är också meningen att ÅDA ska göra så. Det måste 
ju landskapsregeringen, som aktieägare genom sin ägarstyrning, se till 
att man gör så att privata företag gynnas av ÅDA på sikt. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Jag håller helt med ltl Sundman. Vi tänker ganska lika 
i de här frågorna. Jag ville lyfta fram att det var synd att man inte frå-
gade efter IT-supporten och IT-driften från det privata näringslivet. Då 
hade man också kunnat få en prislapp på vad det egentligen kunde 
kosta. Nu har man inte velat samarbeta med den privata IT-sektorn på 
Åland och då vet man egentligen inte vad supporten och driften kostar. 
Man hade kunnat minska budgetslitaget, effektivera förvaltningen och 
minska kostnaderna. Därför skriver också utskottet att det finns hur 
mycket kompetens som helst inom IT-sektorn på Åland. Varje gång man 
gör något ber vi att man också frågar den privata sektorn att kunna er-
bjuda de här tjänsterna som efterfrågas. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Talman! Nu samordnas de här tre aktörernas resurser. Det gör att man 
kanske uppnår synergieffekter, blir effektivare och kan göra mera. Det 
skulle också möjliggöra att man kunde upphandla helheter i detta på 
sikt. När behovet ytterligare ökar så kan man istället för att öka sin egen 
personal upphandla det av det privata näringslivet, om man styr bolaget 
på det viset. 

När det gäller e-tjänster så är det klokt av ÅDA att ta till sig av den 
kunskap som redan har upparbetats i Ålands näringsliv och där det 
finns leverantörer. Vi i Lemland har ju visat vägen. Det finns enkelt till-
gängliga e-tjänster bara att beställa. ÅDA kan vara samordnare av det 
istället för att börja bygga upp det på nytt. Tar man det den vägen får 
man också e-tjänster snabbt. Jag ser inget motsatsförhållande i att man 
använder den kunskap som finns, tar också av andra aktörer utifrån och 
fördelar det på Åland. Med rätt ägarstyrning blir ÅDA riktigt bra. Jag 
hoppas, i likhet med tidigare replikanter här, att alla skulle stå bakom 
det här. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

  127 



  

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Jag önskar också att just det privata IT-kunnandet på 
Åland tas till vara på rätt sätt. Vi vet att det finns privata bolag på Åland 
som redan har levererat sådana tjänster till kommunerna. På tre måna-
der skulle alla åländska kommuner kunna få e-tjänster säger privata bo-
lag. Nu lär det kanske ta tre år. Därför är det otroligt viktigt när ÅDA går 
vidare och prioriterar nästa steg efter att man fått drift och support på 
plats. Det är framförallt e-tjänster till ålänningar som prioriteras som 
nästa och att man verkligen tar tillvara den kompetensen som redan 
finns att implementera. Den vägen kan man spela en viktig roll och alla 
kommuner kan hjälpa till och upphandla system. Då är ÅDA som det ska 
vara. Just nu känns det som att man har socialiserat IT-driften på 
Åland. Tack, fru talman.  

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Barbro Sundback 

Fru talman! Inledningsvis om ÅDA. Socialdemokraterna står bakom den här 
reformen. Den offentliga hanteringen av IT-tjänster har under den lång tid 
varit dyr, ineffektiv och på alla sätt undermålig. Genom det här bolaget får 
åtminstone några av de största aktörerna till stånd en betydligt effektivare 
struktur. Det är bara att hoppas att flera kommuner och andra aktörer kom-
mer med i ÅDA. Att det sedan kanske påverkar också privata företag är fullt 
möjligt. Men vi kan inte stoppa offentliga reformer om de eventuellt skulle 
påverka någon privat. Vi har å andra sidan lärt oss att de privata är snabba att 
anpassa sig till förändringar på marknaden och det lär de också göra i det här 
fallet. Jag tror att ltl Asumaa gör om inte en så flera hönor av en fjäder. 

Det är inte så att den offentliga IT-servicen nu socialiseras. Den har ju varit 
och är fortfarande helt socialiserad och man menar att den ligger inom de of-
fentliga verksamhetsstrukturerna. Den offentliga IT-servicen bolagiseras. 
Den bolagiseras inom ett offentligt bolag. 

Det är lite pinsamt, ena dagen skäller liberalerna på regeringen och majori-
teten att inga reformer genomförts. Sedan när de är genomförda så skäller 
man på att de inte borde ha genomförts som de har genomförts. Liberalerna 
har egentligen inte heller något alternativ och egentligen så tycker de lika som 
regeringen. Det är mycket prat som vi får höra från oppositionens sida vad 
gäller reformer.  

ÅDA är en väldigt bra reform. Vi ska hoppas att de som jobbar med det här 
har lycka och framgång. Det kommer att vara till gagn för hela det åländska 
samhället. 

Fru talman! Vad gäller Vårdöbron så har socialdemokraterna haft en väl-
digt tydlig linje i den här frågan. Jag har inte någon orsak att börja räkna upp 
alla de motiv som ligger till grund för vårt ställningstagande. De motiven byg-
ger på de offentliga utredningar som har gjorts och de sakkunniga som vi har 
inom förvaltningen. Regeringen har haft omfattande diskussioner innan de 
har tagit ställning i frågan. 

Sedan är det mycket strid om ord. En del säger att ingen har sagt det ena 
och andra säger att ingen har sagt det andra. Sanningen lär vi aldrig få veta. 
Det handlar till syvende och sist om en politisk bedömning.  
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Det är nämligen frågan om risker mera än om sanning. De som företräder 
renoveringslinjen har en annan riskbedömning än vi som föreslår ett ny-
bygge. Det är klart att man kan ifrågasätta de här riskanalyserna men det är 
ganska slående när experterna säger; ”att renovera bron och bibehålla trafi-
ken samtidigt, detta är ett invecklat projekt. Störningar i trafiken blir bety-
dande-inte acceptabla. Tekniska riskerna är betydande-inte acceptabla. Livs-
längden är måttlig. Arbets-och säkerhetsmiljön kommer också att vara fylld 
med betydande risker.” Detta varit mycket vägledande för oss. 

Sedan har majoritet i finansutskottet bedömt detta på ett annat sätt. Det 
lär inte finnas en enig uppfattning, åtminstone inte idag och kanske inte hel-
ler nästa gång ärendet behandlas och vi ska gå till beslut utan det blir en om-
röstning. Då kommer troligtvis de som företräder renoveringsalternativet att 
utgå med segern. Men då är det ännu inte klart att börja renovera. Det kom-
mer att finnas behov att göra ytterligare utredningar. Vi ser nu hur utred-
ningar blir sönderskjutna på basen av vilken politisk uppfattning man har.  

Ltl Perämaa har beskyllt regeringen mycket gravt för att först ha tagit en 
politisk ställning och att det politiska ställningstagandet sedan på något vis 
har anpassats efter utredningarna. Men situationen är ännu värre för majori-
teten som förespråkar en renovering. De har inga utredningar överhuvudta-
get som utgår uteslutande från ett renoveringsalternativ. Majoriteten förlitar 
sig på en lokal entreprenör och det finns säkert skäl att ta de synpunkterna på 
allvar. Men ingen av oss har fått höra de här argumenten eftersom utskottet 
också vägrade att hålla ett öppet hörande. Det är inte demokratiskt särskilt 
aktningsvärt. Varför ville utskottet inte ha ett öppet hörande? Ja, det är ju så 
när man sitter och diskuterar bakom slutna dörrar så kan man föra fram det 
som passar in och glömma bort sådant som kanske är mindre bekvämt. 

Så här är läget. Jag var själv på mötet i Vårdö. Jag tycker att diskussionen 
hittills, som vi hade till den 16:e, handlade mycket om teknik och om eko-
nomi men inte om de människor som berörs av detta. På det mötet upplevde 
jag starkt den oro som man på Vårdö känner inför ett renoveringsalternativ. 
Jag tycker att man ska ha respekt för den oron. 

Efter mötet kom det en förtydligande insändare där ett stort antal Vårdö-
bor sade att de vill ha en ny bro och det ska vi också visa respekt för. 

Det som har förvånat mig under den här diskussionen är liberalernas in-
ställning. Liberalerna är ett parti som åtminstone jag alltid har förknippat 
med väldigt stark skärgårdsförankring. Nu är det andra gången under den 
här mandatperioden som vi ser att partiet inte alltid står på skärgårdsbornas 
sida.  

Samma sak när det gällde allmän tandvård. Då skulle vi inte genomföra 
allmän tandvård för det vara på något vis illa för skärgårdsborna enligt libe-
ralerna. Det är tydligen ett nytt liberalt parti som träder fram och som inte 
alltid i första hand beaktar skärgårdsbornas intressen. 

Fru talman! Vi kommer knappast att finna en gemensam hållning i detta. 
Under den här diskussionen som har förekommit i media har det också kas-
tats fram ett nytt förslag; att man skulle bygga en modern stålbro. Det finns 
också experter på det här området. Enligt de experterna så är det både bild-
ligt och också bra och det har överhuvudtaget inte diskuterats i finansutskot-
tet och inte heller i regeringen. 
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Om vi vill hitta en gemensam lösning borde vi ge det här alternativet en 
chans. Det lär finnas sådana broar i vår närhet. Det finns redan en ganska ge-
digen erfarenhet om byggnation av stålbroar. 

Fru talman! Jag önskar att alla i olika läger i den här frågan överväger en 
sådan kompromisslösning. Det är klart att det också ska utredas, men då 
kanske vi kunde komma snabbare fram på en enig bro. Tack, fru talman. 

Talmannen 
Diskussionen avbryts och återupptas vid plenum den 12 november då behandlingen av 
spörsmålet avförs och upptas till behandling den 1 december 2014. Avsikten är att till-
läggsbudgeten slutbehandlas nu den 12 november. 

Föredras 

4 Avgifter i skärgårdstrafiken 
Ltl Torsten Sundbloms skriftliga fråga (SF 6/2013-2014) 
Ärendet återtas. 

Remiss  

5 Tillväxt- och hållbarhetsfond 
Ltl Mats Perämaas m.fl. åtgärdsmotion (MOT 2/2013-2014) 
Ärendet avförs och upptas vid ett senare plenum. 

Plenum slutar 
Nästa plenum hålls 12.11.2014 klockan 13.00. Plenum är avslutat. 
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Talmanskonferensens framställning (TMK 3/2013-2014) 
Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 24.11.2014. Godkänt. 

Fortsatt enda behandling 

4 Förslag till andra tilläggsbudget för år 2014 
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 19/2013-2014) 
Landskapsregeringens budgetförslag (BF 4/2013-2014) 
Budgetmotionerna (BM 56-58/2013-2014) 
Diskussionen i ärendet avbröts vid plenum 10.11.2014. Kvar på talarlistan står ledamö-
terna Brage Eklund, minister Veronica Thörnroos, ledamöterna Anders Englund, Karl-
Johan Fogelström, Torbjörn Eliasson, Anders Eriksson, Sara Kemetter, Göte Winé och 
Mika Nordberg 

Först tillåts fortsatt diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen. 

Ltl Brage Eklund 

Fru talman. Jag tänkte börja mitt anförande att med några ord beröra andra 
delar i utskotts betänkande som inte berör Vårdöbron. Under rubriken ”Ar-
betsvärdering och lönekartläggning” skriver ett enigt utskott att man stöder 
den arbetsvärdering och lönekartläggning som skall påbörjas, vilket jag delar. 
Utan att blanda mig i den nu uppkomna situationen mellan arbetstagare och 
arbetsgivare angående lönerna för Tehys medlemmar, blir man lite förvånad 
hur landskapsregeringen har skött ärendet. 

Jag kan personligen förstå det missnöje som uppkommit bland Tehys med-
lemmar. De problem som vi står inför inom en snar framtid, en strejk bland 
Tehys medlemmar, mycket beroende på att landskapsregeringen inte har 
lyssnat och respekterat vad medlemmarna har att framföra. Rätt eller fel lö-
nesättning det får framtiden visa, men det är alltid bättre att föra en dialog 
med motparten än att driva den här typen av tvister till riksförlikningsman-
nen.  

Ålands Framtid stöder motionen under moment 47.15.44 där det föreslås 
att anslaget bibehålls på grundbudgetens nivå enligt klämmen i reservationen 
”landskapsregeringen förbereder därför i samråd med jordbruksorganisat-
ioner och livmedelssektorn åtgärder för att lindra effekterna av importstop-
pet till Ryssland”. Detta visar på konstruktiv politik och inte bara mjuka vil-
jeyttringar i de allmänna skrivningarna. Ålands Framtid valde att stöda mot-
ionen för att snabbt kunna ingripa om det visar sig att behov finns.  

När man i måndags hörde utskottsordförande säga att livsmedelsklustret 
enbart står för en liten del av ekonomin och därför inte är så viktig. Skall man 
tolka uttalandet att centern inte har tilltro till livsmedelsklustret som en vik-
tig del av Ålands ekonomi, det samlade värdet av den export som går från för-
ädlingsledet av primärnäringarnas produkter är ca 92 miljoner. Plussar man 
ytterligare på skogens exportvärde är man uppe i 100 miljoner, detta måste 
vara ett nytt ställningstagande från centern som kan vara bra för näringarna 
att veta.  

Att andra företagare också kan ha problem i samband med Rysslands im-
portstopp, så kan det vara, men då är det väl för landskapsregeringen att 
komma med förslag till tillfälliga och långsiktiga lösningar för deras del. Men 
eftersom EU speciellt har påpekat problemen för lantbruket och vissa föräd-
lingslinjer för vissa produkter kan det vara skäl att ha en viss beredskap. 
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Klämmen i reservationen uppmanar till förberedelser i samråd med jord-
bruksorganisationerna och livsmedelsklustret för att lindra importstoppet till 
Ryssland. 

Berörande extra anslag vad gäller satsningar i den framtida kortrutten på-
pekar utskottet mycket riktigt vikten av att dialog med riksmyndigheten på-
börjas innan en anhållan av extra anslag behandlas i lagtinget. Landskapsre-
geringen borde samtidigt titta på andra finanseringsformer för att förvekliga 
kortrutten på så kort tid som möjligt, t.ex. utomstående finansiärer enligt 
Public Private Partnership, PPP-modellen de bygger och står för driften i t.ex. 
25 år och landskapet betalar endast en årlig hyra. Men framför allt en kalkyl 
på båda alternativen som lagtinget kan ta ställning till. 

Vårdöbron är det moment i tilläggsbudgeten som har orsakat de största 
diskussionerna. Vårdöbron är utan tvekan det bästa exemplet på byggfusk i 
samband med nya byggnationen av bron, men den visar också hur viktigt det 
är att i samband med reparationer göra noggranna förundersökningar av 
brons skick innan man bjuder ut arbeten på entreprenad. Hittills har drygt 
2/3 delar av det budgeterade anslaget på 1,2 miljoner lagts ut för renovering 
av Vårdöbron, mer eller mindre bortkastade pengar p.g.a. dålig planering och 
bristfälliga förundersökningar av brons skick före man bjöd ut renoveringen 
på entreprenad. 

I dag skall vi besluta om Vårdöbrons öde, ny renoverad bro som skall upp-
fylla dagens EU-standard eller en ny bro med samma krav. Ålands Framtid 
har lagt ner mycket arbete för att informera sig om det är ansvarsfullt och 
möjligt att renovera nuvarande Vårdöbro. Det finns inget i de rapporter som 
har tagits fram som säger att en renovering är omöjlig, men det kan medför 
osäkerhet och trafikstörningar. 

Alla bedömningar för en lekman är svåra och därför lätt att ta det säkraste 
alltenativet oberoende vad det kostar. Ålands Framtid har bedömt att det inte 
har gjorts tillräckligt med provtagningar vad gäller undervattenskonstrukt-
ion, innan man går vidare bör man i skyndsam ordning verkställa att dessa 
prover görs. Prover som redan kunde ha varit gjorda i samband med de öv-
riga provtagningarna om landskapsregeringen skulle ha följt sitt eget beslut 
från den 20.12 2013 där man säger, ”Ålands landskapsregering beslöt att be-
ställa undersökning av Vårdöbrons stödbalkar och mellanstöd samt utlå-
tande om brons tillstånd enligt de ikraftvarande ramavtalen med Projekten-
gagemang ab”. Det har idag kunnat ligga som faktaunderlag för besluten, 
istället kommer tiden för ytterligare provtagningar att skjuta fram byggstar-
ten. 

En skillnad i kostnad mellan en ny bro och en renoverad ligger på ca.50 
procent, det är mycket pengar som kan användas till andra nödvändiga infra-
strukturprojekt för att hålla en bra standard på det åländska vägnätet. Vi vet 
också att behovet av ytterligare broar som förenar Vårdö med fasta Åland 
finns. Sammantaget en satsning på mellan 50 - 70 miljoner, det skulle vara 
lätt om det fanns en penningkista som var obegränsad, men så är inte fallet. 

Från Ålands Framtids har utgångspunkten varit att Vårdöborna skall få en 
ändamålsenlig och funktionell bro som uppfyller dagens EU-standard för 
max vikt. Samt att de olägenheter som uppstår i samband med en renovering 
skall vara så liten som möjligt och att trafiken i huvudsak ska ledas på befint-
lig bro under renoveringen. De olägenheter som ändå kommer att uppstå är 
bara halva tiden av vad en ny bro kommer att förorsaka. 
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För att ytterligare förstärka utskottets betänkande vill jag eventuellt senare 
foga till en kläm som ska läggas till beslutet. Det är helt och hållet beroende 
på om klämmen förorsakar en ny behandling i utskottet då lägger jag ingen 
kläm. Kan klämmen fogas till betänkandet från utskottet utan en ny behand-
ling i finansutskottet då kommer jag att annonsera om klämmen. 

Det har även pratats om möjligheten att ha trafik på pontonbroar. Jag har 
gjort mig omaket att ta reda på vad det finns för möjligheter att få tag på pon-
tonbroar. I Holland finns en entreprenör som har ca 6 000 element att hyra 
ut, pontonbroar som han hyr ut runt hela världen. Varje element är tolv me-
ter långt. Den längsta bro som han i dag hyr ut är 1 400 meter över irländska 
sjön och då ska man även beakta tidvattenhöjningar. Jag tror att irländska 
sjön har lite mer sjögång än vad Vårdösjön har. 

Med de här orden, fru talman har jag presenterat åsikter gällande Vårdö-
bron. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, fru talman! Inledningsvis tog ltl Brage Eklund upp arbetsvärde-
ring och lönekartläggning och jag förstod att ltl Eklund inte ha något 
emot regeringens förslag och det finns ingen antydning i reservationen 
heller utan Ålands Framtid omfattar regeringens ställningstagande i frå-
gan. Samtidigt väljer han att blanda in den pågående arbetskonflikten 
mellan Tehy och motparten på arbetsgivarens sida och han säger att han 
inte vill blanda in arbetsvärderingen i det. Nästa sekund påstår han att 
landskapsregeringen bär all skuld till den uppkomna konflikten och att 
man borde föra dialog. Ska man inte följa den lagstiftning vi har på om-
rådet, ska det vara fria dialoger som ltl Brage Eklund nu vill införa i dis-
kussionen? 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Tydligen irriterade det ltl Sundback att jag har en per-
sonlig åsikt i den här frågan som jag har fritt att framföra i lagtinget 
utan att bli kritiserade för. Jag skyller inte helt och hållet på landskaps-
regeringen, jag sa att mycket beroende på att landskapsregeringen inte 
har lyssnat och respekterat det. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Då frågar man sig hur vet ltl Brage Eklund vad landskapsregeringen har 
lyssnat på? Ltl Eklund är inte part i de här diskussionerna. Ska vi börja 
föra speciella diskussioner med vissa fackföreningsrörelser som inte föl-
jer det lagstadgade förfarandet, det avråder jag på det bestämdaste ifrån. 
Vad är ltl Brage Eklunds förslag för att lösa konflikten? Jag har inte hört 
någon egen åsikt om det, jag har bara hört klagomål på regeringen på 
den ena parten. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Jag har inte tänkt lägga förslag och tänker inte blanda 
mig i förhandlingarna, jag gjorde bara min viljeyttring om att man inte 
behöver gå så långt som till en strejk om man för en dialog. Det kan inte 
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vara fel att säga det från talarstolen. Man måste kunna lösa sådana här 
problem tidigare än att man måste gå till en riksförlikningsman. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack talman! Jag ska kanske inte kritisera andras debatteknik men ltl 
Eklund hävdade att jag påstått att livsmedelsindustrin inte är så viktig, 
det vill jag påstå att jag inte har sagt. Näringslivet förändras över tid av 
väldigt många olika skäl, kanske jag måste påminna ltl Eklund om, kri-
ser kommer och går och det gör även konjunkturer. Ett utskott ska inte 
sitta och sköta näringspolitik på detaljnivå, det har vi en regering till. Ett 
utskott ska ägna sig åt ett helt näringsliv åt konjunkturen kring dem, 
inte åt enskilda företag för då blir det lätt såsigt alltihop. Särskilt inte 
som vi nås av många tecken på nedgångar även inom andra sektorer 
som inte råkar ha lika starka förespråkare i detta lagting men ändå står 
för en otrolig stor del av sysselsättningen på Åland. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Om ltl Pettersson skulle läsa klämmen i reservationen 
står det att ”landskapsregeringen förbereder därför i samband med 
jordbruksorganisationer och livsmedelssektorn åtgärder för att lindra 
effekterna av importstoppet till Ryssland”. Inte har vi sagt att vi skulle 
rikta stödet direkt nu, utan förbereda en möjlighet och då finns anslaget 
kvar. Alla som följer med tidningar och är up to date vet de problem som 
t.ex. ÅCA och Trädgårdshallen har idag, ett akut problem som har upp-
stått p.g.a. Rysslandskonflikten vilket också har påpekats och vidtas åt-
gärder. Varför kan man inte från Ålands lagting eller landskapsrege-
ringen också vara lite före sin tid och vidta åtgärder i tid? 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack för det. Jag vill påminna ltl Eklund om hur utvecklingen har fram-
skridit. 1960 stod primärnäringarna för 40 procent av de åländska ar-
betsplatserna, idag är motsvarande siffra 4,2 procent. Det har gått från 3 
800 jobb till 600 direkt sysselsatta. Under samma tid har handeln ökat 
från 750 till 2 000 arbetsplatser. Finansvärlden har gått från 113 till 1 
350 arbetsplatser. Med det vill jag säga att tiderna förändras, möjligen i 
en snabbare takt än vad ltl Eklund inser. Det här gör att man måste ha 
en övergripande syn på hela näringslivet. Därför är antagligen en 
spörsmålsdebatt av nöden även om den kolliderar olyckligt med budge-
ten, det är där frågan skall tas upp. Nu handlar det bara om dessa två 
enskilda företag som ltl Eklund lyfter fram på nytt, i stället för att man 
tar en helhetsbild då blir det lätt att andas populism. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Populism får stå för ltl Jörgen Pettersson själv, jag för-
söker hålla mig till verkligheten och tror att jag är lika uppdaterad och 
informerade vad gäller näringslivet som ltl Pettersson är när det gäller 
akuta problem. Igen hör man den åsikten från ltl Jörgen Pettersson att 
livsmedelsklustret mindre och mindre tappar roll, så är det. Men den är 
fortsättningsvis viktig, det är 100 miljoner exportpengar som kommer in 
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från den näringen, plocka bort det får vi se vad som händer då kanske 
det fordras ännu mera insatser. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, fru talman! Det tidigare replikskiftet visar att ltl Eklund förvans-
kar utskottsordförande Peterssons budskap från talarstolen senaste 
sessionen, plenum i måndags. För centern är livsmedelsklustret oerhört 
centralt men vi tror inte på den typen av sporadiska insatser som har 
visats i den här motionen som utskottsmajoriteten har avvisat. Hur 
skulle ltl Eklund fördela pengarna? Är det ett lönestöd, driftstöd, speci-
fikt företagsstöd, allmänt branschstöd det visar att vi inte kan bedriva 
näringspolitik på detta sätt att vi via en motion fördelas skattepengar på 
lösa boliner. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Ltl Jansson förvanskar och försöker vrida bort den 
kläm som finns i reservationen, ltl Jansson ska läsa igenom vad som står 
där. Jag tänker inte läsa upp den igen, där står tydligt och klart att man i 
samråd med jordbruksorganisationen och i livsmedelssektorn ska jobba 
fram en möjlighet om det eventuellt behövs. Vi har inte sagt i vår reser-
vation att vi har direkta förslag. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Bästa kollega. Det var där min kritik tog fast utgångspunkt i, vi kan inte 
som parlament sitta och besluta om ett anslag på så lösa boliner. Parla-
mentet måste vara inblandat det är skattepengar det handlar om, därför 
kan man inte på så lösa grunder bevilja ett anslag. Det hör hemma i en 
större näringspolitisk helhetssatsning, och som kollegan ltl Pettersson 
redan sade är det i samband med andra diskussioner vi får ta den debat-
ten. Tyvärr, var motionen för tidigt lagd särskilt i ljuset av det EU-paket 
som även de åländska producenterna kommer att få ta del av. Låt oss 
först se effekterna av de 20 miljoner som kommer Finland och därmed 
Åland till del. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Det har visat sig att oppositionen oftast är mer pro-
gressiv och framåt när det gäller att se möjligheten och vad som kan 
hända framåt. Regeringspartierna har släpat efter och alltid tagit samma 
modell. Med insatsen i budgetsammanhangen är det åtgärder som vi 
velat påpeka tidigare i motionen. Tyvärr är ni lite senare av er, men jag 
lever med det. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Jag stöder tanken som ltl Brage Eklund för fram om att 
man i framtiden kunde finansiera infrastrukturprojekt via PPP på eng-
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elska eller OPS, offentligt privat samarbete, där man kan fördela inve-
steringen i årliga avgifter för den som gjort stora investeringar, det är en 
god tanke. Det börjar kännas nästan lite trist att landskapsregeringen 
återigen liksom flera gånger tidigare i budgetar, tilläggsbudgeten, näm-
ner extra anslaget som en möjlig finansieringsmetod. Vi har tydligt och 
klart i utskottet erfarit att om man ska vara framgångsrik med ett extra 
anslag bör ett grundligt och gediget arbete göras av landskapsregeringen 
i förhållande med berörda ministerier i Helsingfors för att den vägen nå 
framgång. Det är det konkreta fotarbetet, det politiska arbetet som ännu 
saknas. Texterna som följer i budgetarna på varandra det kommer inte 
att leda till extra anslag. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Jag tackar ltl Perämaa för det stödet när det gäller andra finansierings-
former. På den information som både ltl Perämaa och jag var på, var det 
en intressant modell som man kan lösa kortruttsutbyggnaden på ett väl-
digt smart sätt och under en mycket kortare tid än om anslagen ska gå 
över budget hela tiden. Det vet vi med den ekonomiska situation som är 
idag så kommer kortruttsutbyggnaden att dra över lång tid, därför kan 
landskapsregeringen titta på andra alternativa finansieringslösningar. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Vi hade konstruktiva diskussioner om situationen för livs-
medelsklustret med anledning av importstoppet i Ryssland. Vi hade 
flera goda höranden i utskottet och vi har en klar bild av situationen. Vi 
finner det tråkigt och synd att diskussionen aktivt uppenbarligen förs på 
europeisk-, finländsk nivå och säkert på nordisk nivå men här på Åland 
möts vi av en synnerlig passivitet från regeringshåll i frågan. Det enda 
man tar till nu att man nedvärderar motionen för att på det sättet sätta 
en våt filt över hela diskussionen. Ltl Eklund har tillsammans med oss 
försökt föra diskussionen i varje fall. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Jag delar ltl Perämaas åsikter när det gäller diskuss-
ionen om anslagen för jordbruksorganisationen eller eventuellt ett stöd 
som ska utarbetas eller på vilket sätt man kan bidra att hjälpa till. Att 
man har en back up om behovet så påkallar. Som jag sa tidigare, land-
skapsregeringen är ofta lite senstartade så vi i oppositionen får alltid ha 
den rollen att vi väcker dem och sen kommer idéerna fram men tyvärr 
på en längre tidsperiod. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack talman! Jag vill kraftfullt protestera mot den beskrivning av Vårdö-
brons hantering som ltl Brage Eklund förde fram. Han antydde att tjäns-
temännen slarvat när man gjorde upphandlingen, att man inte hade ge-
nomfört det förberedande arbetet på ett sådant sätt som vore önskvärt. 
Det är fult av ledamoten att här i plenum skälla ut mina tjänstemän som 
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inte har möjlighet att försvara sig. Är man missnöjd med arbetet på av-
delningen är det till mig här i salen som kritiken ska riktas, inte till mina 
tjänstemän. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Det är väl infrastrukturminister Thörnroos som får ta 
kritiken, inte har jag direkt riktat den till tjänstemännen. Vem som har 
ansvaret får ni reda ut på er avdelning. Det är ett faktum, hade bron va-
rit tillräckligt undersökt och i det skick som den nu är, när bron bjöds ut 
för renovering, hade man aldrig påbörjat renoveringen det är verklig-
heten och sanningen. Varför inte undersökningarna gjordes de känner 
inte jag till, jag sitter inte på den informationen. Verkligheten är den att 
om man hade gjort kontroll och undersökningar som man ska göra hade 
man inte uppdagat det här, nu uppdagas det av en entreprenör. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! Det är svårt att söka efter något som man inte vet att finns, så 
enkelt är det. I samband med upphandlingen av renoveringen av Vårdö-
bron när den inleddes följdes de vanliga dokumentationsmallar som 
finns för liknande projekt. Det har aldrig tidigare noterats på Åland en 
bro med alkalikiselreaktion, så enkelt var det. Därför var det högst osan-
nolikt att man skulle börja ta prov efter något som inte tidigare har fun-
nits. Jag vidblir det jag sa tidigare att kritik ska riktas direkt emot mig 
här i salen och mina tjänstemän ska inte nämnas. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Då får infrastrukturministern ta emot den kritiken. 
Även om det gått efter vissa mallar borde man med visuell syn redan ha 
upptäckt att det är något fel på brons skick. Man borde ha gjort nog-
granna undersökningar när man bestämde sig för att göra vissa renove-
ringar, det har skapat en kostnad på 700 - 800 000 tills dags dato som 
skulle ha kunnat ligga till grund för endera en nyrenoverad bro eller en 
ny bro. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Jag funderar på Ålands Framtids ståndpunkt med 
bron. När jag var på ett informationsmöte i Vårdö, som Vårdö kommun 
höll, nämndes från Ålands Framtid att med de uppgifter som framkom 
av experterna på mötet, var partiet positiv till en ny bro. Det verkade 
som partiet igen har ändrat sig. Har det sedan dess kommit fram ny 
fakta, är det något som vi andra kan få ta del av? För det är viktigt i pro-
cessen att veta när det går fram och tillbaka, vad är det som Ålands 
Framtid bygger sina expertfakta på? 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Tyvärr hade ingen av våra lagtingsledamöter möjlighet 
och tid den kvällen när informationsmötet var, annars hade vi gärna va-
rit där. Det var en annan partimedlem som for och han var inte insatt i 
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hela den lektyr som finns om brons skick. Han lyssnade av vad som sa-
des på mötet och ansåg då att det borde omprövas. Ålands Framtids in-
ställning har hela tiden varit att om det är möjligt att bygga på den 
gamla bron, att fundamenten är i sådant skick under vattnet, så ska vi 
bygga. Visar den nya provtagningen, som jag hoppas att kan ske, då 
måste man kanske ompröva om bottenfundamenten är i ett sådant 
skick. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Man nämnde partiet Ålands Framtid och därför ville 
jag ställa frågan till ltl Brage Eklund som representerar partiet. Ltl Brage 
Eklund nämnde i sitt anförande om pontonbro, jag var inte riktigt upp-
märksam kan jag erkänna, ledamoten nämnde att det är någon som hyr 
ut pontonbroar och skulle även klara av det här. Då är det kostnader 
som tillkommer, eller är det någon som är jättevänlig och lånar ut den 
till lilla Åland för att det är så synd om oss, eller är det för en marknads-
mässig hyra? I så fall tillkommer det i renoveringskostnaderna, intres-
santa saker att ta del. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Det står i rapporterna från Destia de olika alternativen 
på kostnader för en renovering av bron. Där ingår vajerfärja, pontonbro 
och olika alternativ, i summan står vad de har beräknat att hyra. Kanske 
ltl Winé inte har tittat så noga, det är inbakat i de kostnader som är be-
räknat för att renovera en bro. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Minister Veronica Thörnroos 

Talman! Bästa ledamöter och åhörare. Jag vill vara riktigt tydlig i mitt anfö-
rande och tala om vad landskapsregeringen vill. Landskapsregeringens 
förstahandsval i samband med att situationen om alkalikiselreaktion uppkom 
var inte att vi skulle gå in för en helt ny bro till Vårdö, det var inte det första 
landskapsregeringen tänkte. 

I stället enades vi om kompletterande undersökningar från Destia. I ett se-
nare skede med ytterligare kompletterande undersökningar från Projektenga-
gemang på svenska sidan, för att därigenom ha ett brett sakkunnigt faktaun-
derlag att ta ställning till. 

Bästa ledamöter. Jag gör nu som ltl Danne Sundman har gjort vid några 
tillfällen jag citerar mig själv. De jag vill lyfta fram är mitt det anförande från 
den 17 september i samband med att regeringen presenterade tilläggsbudge-
ten, där sade jag ”vi ska inte här förhålla oss till om vi ska renovera en bro 
eller om vi ska bygga en ny bro. Det vi ska förhålla oss till det är om vi ska 
bygga en ny bro eller ska vi ha kompletterande undersökningar. Det finns i 
dagsläget inget fullständigt material som talar för att man ska gå in för en 
renovering. Däremot har landskapsregeringen på basen av de undersök-
ningar som är gjorda av oberoende experter kommit fram till att det totale-
konomiskt förnuftigast är att bygga en ny bro. Vi föreslår därför att en ny 
bro byggs därför att det är det smartaste sättet att hantera skattemedlen på 
just här och nu”. 
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I den andra tilläggsundersökningen, som även ltl Brage Eklund hänvisade 
till i sitt anförande, var det två saker som landskapsregeringen ville ha in-
formation om. Man ville veta i vilket skick fundamenten, mellanstöden är 
samt hur ser cortenstålet ut? Den av er som inte känner till cortenstål kan jag 
kort informera. På sjuttiotalet gick man in för något som heter cortenstål, ett 
stål som är helt obehandlat. Meningen, grundtanken var att det sakta men 
säkert skulle få ett rostskydd mer eller mindre av sig själv. Tyvärr gjorde man 
en felbedömning som visade att cortenstål i aggressiva miljöer d.v.s. fuktiga 
miljöer, rostar alldeles för snabbt. Därför avslutade man det projektet efter 
cirka tio år och nu använts inte cortenstål mer i aggressiva miljöer. 

I anförandet, när jag presenterade min del från landskapsregeringens sida, 
var det således fråga om nybyggnation eller ytterligare undersökningar. Jag 
var även tydlig med varför landskapsregeringen valde en ny bro. Jag sade 
även då och uppmanade finans- och näringsutskottet till ett öppet hörande. 
Helt enkelt därför att när man har varit med i den politiska svängen tillräck-
ligt länge början man får en känsla av var det kommer att bli extra turbulent, 
det här var ett sådant. Det beror inte på att moderaterna, åländsk center och 
socialdemokraterna inte fullständigt kunde enas i juni om hur man skulle gå 
vidare, utan snarare frågan som sådan, den är intressant, lite kittlande. Alla 
kan tycka till om cement, alla kan tycka till om hållfasthet. Det är bara att ta 
en rapport och så läser man lite och så har man helt enkelt en åsikt. 

Därför uppmanade jag och bad finans- och näringsutskottet att ha ett öp-
pet hörande ”därför föreslår jag att 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 för 
frågan har möjlighet att komma och lyssna och ta del av dessa experters 
utlåtande. Jag tycker nästan att det är rimligt att det sker, självklart är det 
bara en from önskan från landskapsregeringens sida, det är naturligtvis 
utskottet själva som beslutar om det. Principen har använts vid tidigare till-
fällen t.ex. när man diskuterade finlandskabeln, i frågeställningar där det 
finns ett extra stort allmänt intresse”. 

Nu valde en utskottsmajoritet att inte ha ett öppet hörande. Resultatet av 
att inte ha ett öppet hörande är att det i den här salen florerar ett stort antal 
uttalanden där det är svårt att finna ett substantiellt värde. En debatt där vi 
alla här i salen, inklusive mig själv, är lekmän när det gäller konstruktion av 
betong och broar. 

Vi har en debatt där lekmän, hänvisande till icke namngivna ansiktslösa 
experter påtalar att t.ex. att en nybyggnation tar sju år, det vet man. Man vet 
att det behövs en miljökonsekvensbedömning, att det bara har tagits ett prov, 
att kostnaderna blir mycket dyrare för nybyggnation än vad det blir för en re-
novering. Allt detta vet man med säkerhet. 

Det är svårt från landskapsregeringens sida där vi har våra namngivna ex-
perter att hänvisa till. Det är svårt att föra en debatt när man egentligen inte 
vet vem man debatterar med, eftersom det som sägs inom finans- och nä-
ringsutskottets hörande är ”konfidentiellt”. Således är det svårt att bemöta 
det, men jag ska ändå försöka göra så gott jag kan utan att bli alltför teknisk i 
mitt anförande. 
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Det som landskapsregeringen fäster den största vikten vid är den riskana-
lys som Destia har låtit göra enligt sedvanlig process. 

 

En riskanalys gör man alltid vid infrastrukturella projekt. Det finns redan i 
lagstiftningen sagt att man i planeringsskedet av infrastrukturella satsningar 
också ska titta på riskerna. Riskerna för den som brukar infrastrukturen, i det 
här fallet den som transporterar sig, men även risken för de som arbetar. Den 
här riskanalysen är således framtagen av Destia. Det som står för A betyder 
reparationer med trafik. Allt som är rött märkt är betydande risk, inte accep-
tabelt och kräver omedelbara åtgärder. 

Av sex möjliga punkter är fem stycken rödmarkerade, som visar att detta är 
inte acceptabelt. Vi talar om problem som kan uppstå som kan vara direkt 
förödande för den enskilde som för tillfället råkar befinna sig i närheten. Det 
är allvarliga saker att man ska utsätta trafikanterna för risk. Man kan inte 
heller hänvisa till vilken källa man använt när man gjort bedömningen, från 
utskottets sida, att det är möjligt att ha trafik på bron mestadels av tiden. 

Utskottet skriver i sitt betänkande att ”trafiken ska i huvudsak ledas över 
befintlig bro under renoveringen” trots att det klart och tydligt står att det 
inte är möjligt, av säkerhetsskäl. Jag lämnar säkerheten och går helt kort in 
på teknik. Man talar om kloridjoner, hur mycket salt får det finnas i betongen 
i närheten av armeringen före situationen bli farlig och det börjar rosta. 
Ovanför vattenytan är det tillåtet med 0,3 procent, under vattenytan är det 
tillåtet med en till två procent. Det är ett riktvärde som samlat med andra 
värden, fakta gör att experterna kommer fram till ett resultat. 

Tittar man på de fyra prover som togs, där ett djupanalyserades kan man 
konstatera att man tio centimeter in i betongen har en procents salthalt. Det 
är under 40 år, brons totala livslängd är beräknad till 80 år. Innan halva ti-
den har gått har man en kloridhalt på en procent där man har kontrollerat. På 
det mest utsatta stället där fundamentet möter broplattan, som ligger på bot-
ten, där han var inte gjort någon kontroll. 

Kontroll är inte gjord för att man inledningsvis avsåg att ta sex prover från 
de olika pelarna, det blev tyvärr bara fyra p.g.a. isläget. Efter att man hade 
analyserat bedömde man att man hade tillräckligt med information för att 
kunna ge vägledning åt landskapsregeringen. Vill man gå vidare och verkligen 
se på fundamenten, speciellt det partiet som är byggnadstekniskt mest kne-
pigt där plattan som ligger på botten möter fundamentet, måste man ta bort 
skydd av plåt som finns runt. Det är ett arbete som tar ca fem veckor för dy-
kare och kräver att det är öppet vatten för det går inte att göra i is.  
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Sedan går man vidare och analyserar de resultat man får. Det är fullt möj-
ligt att göra, men landskapsregeringen valde dock på basen av den informat-
ion som man hade fått att inte gå vidare med den undersökningen. Det är 
fullt möjligt att man gör det om det bedöms viktigt. 

Bästa lagting, vi borde ha en diskussion, vad är lagtingets roll i ett parla-
mentariskt system och vad är regeringens roll. Jag finner det högst osannolikt 
att det i Finlands-, Sveriges- eller Norges regering att man i riksdagen skulle 
behandla en teknisk så pass komplicerad fråga i ett utskott, där ett icke sak-
kunnigt utskott väljer att helt gå emot det som sakkunniga både från Finland, 
Sverige och framför allt min egen avdelning där vi har stor respekt för den 
kunskap som tjänstemännen har. 

Det är intressant, juridiskt intressant eftersom det är regeringen som har 
det operativa ansvaret. Det är inte lagtinget som ställs till svars, det är avdel-
ningens tjänstemän, ansvarig minister och lantrådet. Det är anmärknings-
värt. Jag har försökt titta men jag känner inte till att det skulle ha gått till så 
tidigare. 

Vad kan jag då säga åt lyssnarna, åt Vårdöborna, vad kommer att ske? Min 
förhoppning är att vi ska gå tillbaka och fundera kring nybyggnation, alterna-
tivt vidare utredning. Jag har varit tydlig och sagt att en majoritet i land-
skapsregeringen har gjort bedömningen på den sakkunskap som finns att det 
inte behöver göras mer analyser, därför att man har ett gott faktaunderlag att 
ta ställning till. 

Delas det inte av en majoritet i lagtinget vore det önskvärt att i så fall gå 
vidare med andra undersökningar. Att påbörja en renovering av en bro där 
fundamenten inte är undersökta, att därtill från en majoritet i utskottet före-
slå att trafiken ska löpa på bron under renoveringen, som är helt emot vad 
som sägs av riktiga experter som varit anlitade, det kan jag inte hantera som 
ansvarig minister. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack talman! Tack minister Thörnroos för en fullödig rapport över hän-
delserna så här långt. När det gäller arbetet i utskottet och förslaget om 
ett öppet hörande hör jag till dem som tycker transparens är något som 
är väldigt viktigt även i ett utskottsarbete och i ett parlament. Särskilt 
mot bakgrund av de påståenden som många gånger saknade faktaun-
derlag som framfördes i debatten när jag själv frågar efter källor till på-
ståenden. Jag ville gärna hålla öppna höranden för att man skulle kunna 
ta reda på vilka som ansåg vad. Tyvärr fick jag inte en utskottsmajoritet 
med mig i detta arbete, hur omröstningen föll ska man naturligtvis inte 
gå in på, men man behöver inte vara broingenjör för att begripa ungefär 
var sympatierna låg. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack ledamoten och tack för det påpekandet från finans- och näringsut-
skottets ordförande. Jag vet att ltl Petterson är en person som vågar stå 
för sina åsikter och som även eftersträvar transparens. Det som jag 
glömde säga i mitt eget anförande är att jag är glad att Vårdö kommun 
tog ansvaret på sig och bjöd in experterna så att alla som ville hade möj-
lighet att komma. Det var väldigt få av det som sitter här i salen som 
kom. Jag vill ge en eloge åt ltl Annette Holmberg-Jansson som valde att 
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komma dit trots att hon visste att läget kunde vara något spänt, med 
tanke på vilket parti hon representerar. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack talman! Jag vill påminna att det var ett stort antal höranden, 33 
varav väldigt många berörde Vårdöbron, vilket framgår väldigt tydligt i 
betänkandet. Mot bakgrund av den debatt som förs nu, som till det stora 
delar liknar den debatt som fördes innan utskottsarbetet påbörjades, 
hade det varit nyttigt för alla och envar att ta del av de utskottshöranden 
som på olika sätt försökt sprida ljus i denna fråga. Det visar sig att man 
vinner på att lyssna på fakta, hellre än att basera alla sina åsikter på 
egna tyckanden. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Tack, fru talman! Det försiggick ingen omröstning om vi skulle ha öppet 
hörande eller inte, skulle vi ha gjort det skulle det stå skrivet i betänkan-
det att det har varit en omröstning. Det blev aldrig den situationen att 
det behövdes någon omröstning, eftersom det inte lades fram förslag på 
det sättet att det blev en omröstning. Jag kunde nästan använda en svor-
dom att beskriva pratet där det hävdas att det skulle ha varit en omröst-
ning, att en majoritet skulle ha satt stopp för det, så var det inte. Det är 
rätt övermaga, efter två år av diskussion om Vårdöbron, två avbrutna 
renoveringar, nästan en miljon i pengar har gått åt, en trafikminister 
som inte kan presentera ett förslag som når ett parlamentariskt stöd. 
Ministern står här och kritiserar lagtinget och ledamöterna för att vi för-
söker sätta oss in i ärendet genom ett fördjupat arbete i finans- och nä-
ringsutskottet.  

Talmannen 
Tiden är ute! 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack talman! Tack för de synpunkterna ltl Mats Perämaa. Jag hoppas att 
jag var tillräckligt tydlig i samband med presentationen av tilläggsbud-
geten, att där framgick ett öppet hörande. Jag har tagit del av, det som 
lagtingsordningen tillåter, de diskussioner som har föregåtts i finans- 
och näringsutskottet. Där framkom med all tydlighet att man inte var 
intresserad av ett öppet hörande. Har jag missförstått är det bra om ltl 
Mats Perämaa kan korrigera mig. Gällande renoveringen av Vårdöbron 
avbröts arbetet den 16 september 2013 p.g.a. bron var i så dåligt skick. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Infrastrukturminister stod just och pratade om skillnaden i 
regeringsarbetet och lagtingsarbetet. Ministern är inte ännu så allsmäk-
tig att ministern som minister kan stå i talarstolen och bestämma om ett 
utskott ska ha ett öppet hörande eller inte, det avgör utskottet inom sig. 
Jag vill ta del av de dokument, de utsagor, jag vill ha reda på vem som 
har sagt att en majoritet i utskottet skulle ha ställt sig emot ett öppet hö-
rande, var framgår det? Skulle det ha varit en omröstning framgår det i 
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betänkandet hur omröstningen har gått till. Det står ingenting om det 
därför att det inte har varit någon omröstning. Det är skäl att ta reda på 
vem som tar sig friheten att läcka utskottsinformation till ministern. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack talman! Jag var väldigt tydlig i samma med presentationen av till-
läggsbudgeten när jag bad utskottet att allvarligt fundera kring ett öppet 
hörande, delvis för att undvika den situation som vi befinner oss i här 
och nu, det är väldigt många som uttalar sig men på väldigt olika sätt 
och med väldigt olika tidsintervaller. Det är ett sammelsurium av fakta, 
åsikter som presenteras här i salen, jag tror alla skulle ha beretts möjlig-
het att ta del av de expertutlåtanden som sedermera Vårdö kommun er-
bjöd, då tror jag tonen kunde ha varit mera balanserad här. Vad minister 
Thörnroos har rätt att ta del av står i arbetsordningen för lagtinget, att 
ledamöterna har rätt att presentera för lagtingsgrupperna det som sägs i 
utskotten. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, fru talman! Jag delar ministerns uppfattning att det är ett except-
ionellt ärende för ett parlament att hålla på med den här typen av detal-
jer, vi sitter i den här båten och får försöka ro iland. Det centrala måste 
vara de säkerhetsaspekter som infrastrukturministern förtjänstfullt pre-
senterade, som en del av Vårdöbornas trygghet i vardagen att ha en fun-
gerande trafik under en ganska lång tid. Svagheten i utskottsmajorite-
tens betänkande är att trafiken huvudsakligen ska kunna ledas över 
bron, i en tid när den ska totalrenoveras ovanför vattenlinjen. Hur ser 
ministern på ansvarsbiten? Kan man leja ut hela projektet till konsulter 
som tar hand om allt ansvar att trafikavdelningens tjänstemän har ryg-
gen fri? 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack talman! Vi hade en inledande diskussion i morse med delar av led-
ningsgruppen på infrastrukturavdelningen men tyvärr var inte vår av-
delningsjurist närvarande. Bedömningar som gjordes är att det inte är 
möjligt för landskapsregeringen att frånsäga sig ansvaret helt hållet. Vi 
har alltid ett ansvar, vi är en myndighet, det är vi som gör en beställning 
av arbetet. Den informationen har jag i dagsläget. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack för det svaret ministern. Jag förstår att det kommer att ta en del tid 
i anspråk innan alla detaljer är klara, gällande byggandet av en ny bro i 
förhållande till renovering. Det har sagts att en ny bro kommer att ta åt-
skilliga år, det kommer att hota nuvarande brons tillförlitlighet. Är det 
en uppfattning som ministern och avdelningen också har att ett nytt 
broprojekt är så pass tidskrävande att vi riskerar hamna i en situation 
där den befintliga bron är dömd som uttjänt? 
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Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! Tack för frågan ltl Harry Jansson. Avdelningens samlade be-
dömning i dag är att en nybyggnation kommer att kunna verkställas 
snabbare än vad ett reparationsalternativ ger vid handen, med beak-
tande av att går man in för ett reparationsalternativ måste fundamenten 
undersökas, bedömningen är att det kommer att ta till april, kanske till 
juni. Medan man har kommit ganska långt med projekteringen kring en 
ny bro, eftersom avdelningen arbetar efter det beslut som togs den 12 
juni. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! I måndagens debatt blev jag lovad av lantrådet att tra-
fikministern kunde redogöra för ekonomin. Eftersom infrastrukturmi-
nister Thörnroos påstår att det var ekonomiskt mest lönsamt med en ny 
bro, vad baserar ministern det på? 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack talman! Det baseras på de uträkningar som avdelningen har tagit 
fram vad gäller nuvärdeskalkyler. Vi vet i dagsläget att den kostnad som 
är beräknad för en reparation är 5,7 miljoner, kostnaden för en ny bro är 
9,7 miljoner. Det vi också med säkerhet vet att sannolikheten för att 
träffa rätt, detta är en uppskattad kostnad, är avsevärt mycket lättare 
när det är fråga om en nybyggnation eftersom bron är förhäftad med 
flera olika fel. Det gör att planeringstiden för hur man ska gå tillväga i 
samband med renoveringen kommer att vara ganska lång. Kostnadskal-
kylen för en renovering är troligtvis avsevärt osäkrare än för en nybygg-
nation. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Det är ingen information som har delgetts lagtingsle-
damöterna, mer än möjligtvis utskottet. Vi ser inte att det skulle vara 
lönsammare, framtaget av någon expert. Nu har ministern chansen, hon 
har anklagat oss och alla andra som förespråkar en renovering att vi 
måste lyssna på oberoende experter. Vilken oberoende ekonomisk ex-
pert har sagt att det är lönsammare med en ny bro? Destia skriver ”till 
detta uppdrag har inte hört att ta ställning till lönsamhetsberäk-
ningar”, det står i den rapport vi har. Den nuvärdeskalkyl som har tagits 
fram sa ministern att är från trafikavdelningen, vad är det för ekono-
misk oberoende expertis? Vi har inte fått något sådant material. Alla 
som har ekonomisk utbildning vet att den stora nackdelen med nuvär-
deskalkyler är att man inte kan beräkna projekt som har olika livslängd. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack synpunkterna ltl Petri Carlsson. Om jag minns rätt har vi vid åt-
minstone ett, kanske två tillfällen, har de samlats som stöder regerings-
partierna till information. Vid ett av de tillfällena fördes det fram dis-
kussioner kring nuvärdeskalkyler som är framtagna på avdelningen, en-
ligt sedvanlig praxis. 
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Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack talman! Minister Thörnroos tar till rätt nedvärderande ord speci-
ellt när det gäller oss talare som sitter i finans- och näringsutskottet, jag 
tar illa vid mig, det är ungefär som jag inte kan läsa, jag lovar jag kan 
läsa. Flera av de saker som minister Thörnroos säger att vi har fått in-
formation ifrån utomstående expert står i rapporterna vi fått. Det står 
att det är en till två procent kloridhalter i betongen i fundamenten, en 
till två procent är inom riktlinjerna för vad som är okej. En procent då är 
betongen torr, som ny, i ett fundament som är 6,5 meter brett, 17 meter 
långt. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack talman! Min avsikt har inte varit att nedvärdera utskottets arbete. 
Avsikten i mitt anförande var att uttrycka en stor förvåning över det ar-
bete och uttalanden som har gjorts, inte bara från utskottets medlem-
mar utan från den här salen, kring Vårdöbron där faktaterminologi har 
bollats med tämligen vilt. Jag har full respekt för det arbete ltl Anettes 
Holmberg-Jansson har gjort, men mycket tveksam till om ett utskott i 
Ålands lagting skall påta sig en så pass operativ fråga och bena i den i 
detaljer där avdelningen själv, trots den kompetens som finns, har valt 
att använda sig av sakkunniga. 

Annette Holmberg-Jansson, replik 

Talman! Proverna som minister Thörnroos påpekar att är taget ifrån 
oberoende källor, påstår att det är farligt med kloridhalten, det är inte 
farligt det är inte betongen som blir dålig av kloridhalten utan arme-
ringen. Av de fyra prover, som ministern säger är tagna, har inget av 
dem träffat armeringen, då har man gjort uteslutningen att armeringen 
är korroderad och förstörd. Det går inte, under vatten kan man inte få 
näring, finns inget syre, det kan inte förstöras. Jag har läst på massor 
och så är det. Men det är väl fel att läsa på när man sitter i ett utskott för 
att kunna ta rätt beslut. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack. Hur Annette Holmberg-Jansson gör sitt arbete i utskottet är na-
turligtvis upp till ledamoten. Jag han sagt det tidigare, jag tycker att ni 
gör ett fantastiskt fint arbete, det är absolut ingen personligt riktad kri-
tik, snarare ett lyft för moderat samling att ni finns med på kvinnosidan. 
De tekniska detaljerna kring en procent hit och två procent dit, provkar-
torna och rapporterna visar hur mycket kloridhalt det finns. Vi vet att 
kloridhalten är en procent och bedömningen är att det ska vara mellan 
en till två procent det är bara en parameter man tar i beaktande, det är 
mycket annat som sakkunniga tar ställning till före de kommer med ett 
utlåtande. Jag kan inte ge detaljsvar på det, jag är nämligen inte expert, 
varken på brokonstruktion eller på cement. 
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Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Man handskas ovarsamt med riskanalysen. En riskanalys 
görs för att veta vilka risker som finns men det betyder inte att man 
kommer att utsätta folk, arbetare, trafikanter och andra för riskerna. Det 
betyder att man måste vidta motåtgärder för att eliminera riskerna, då 
måste man veta om dem för att veta kostnader för det osv. Bilden som 
visades, som jag gärna ser att kommer på skärmarna igen under replik-
rundan. Det utskottet föreslår som ministern citerade var bara halva ci-
tatet det fortsätter, i den situation detta, alltså att ha trafik över befintlig 
bro, stundtals inte är möjligt ska främst tyngre trafik i ledas över pon-
tonbro, då kommer man till B alternativet där alla fällt var gula. En risk-
analys är viktigt att göra, men man ska inte försöka skrämma upp folk 
med den och använda den som ett argument. Ta den för vad det är och 
försök vara saklig. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack! Jag delar ltl Danne Sundman synpunkt att det är viktigt att riska-
nalyser görs, de görs för att kunna förebygga att det inte ska inträffa en 
olyckshändelse. Analysen som Destia har lämnat som av sex kontroll-
punkter, 5 rödmarkerade, det är en analys där man har trafik på bron. 
Man har inte tagit ställning till om man hade trafik i två dagar i veckan, 
eller under viss tid man har konstaterat att brons beskaffenhet är sådan 
att där skall inte vara trafik. Det vände jag mig emot i utskottets betän-
kande när man skriver att det tidvis kan vara trafik på bron. Det stäm-
mer inte, vilken expert baserar utskottet det utlåtande på när det tidvis 
kan vara trafik? Experter vi använt från landskapsregeringens sida säger 
att det inte är möjligt. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Det skulle vara bra att se skissen nu. Det kan åtminstone 
vara trafik på bron under de moment när pelarna förstärks och arbeten 
som inte berör brobanan. I den fortsatta projekteringen se om det kan 
vara trafik på bron hela tiden eller om man måste ha en pontonbro. Det 
är utskottets betänkande som är grund till behandling. Utskottet säger A 
om det är möjligt, B alternativet om det inte är möjligt. Man ska vara 
saklig och se vad som är förslaget som vi ska besluta om. Fungerar det 
inte med A, att riskerna inte kan elimineras för trafikanterna, ska man 
gå över på alternativ B. Försök inte skrämma folk att man ska utsätta 
dem för riskerna som Destia räknar upp, att det är livsfarligt att färdas 
över Vårdöbron det är osakligt. Jag beklagar att det förekommit så 
mycket osaklighet i debatten. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack talman! Jag delar ltl Danne Sundmans analys att det har funnits 
väldigt mycket orsakligheter i debatten. Jag citerar ur Destias rapport 
igen ”arbetena kommer att omfatta mer än 20 krävande arbetsfaser, 
den pågående trafiken kommer att störa reparationsarbetet. De bul-
tande infästningarna kommer i huvudsak att göras som brotchbultar 
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eller friktionsbultar vilket kräver att ingen trafik pågår. Likaså kräver 
härdning av gjutfogar totaluppehåll i trafiken antalet störningar vän-
tas bli ca hundra. Två till tre dagars uppehåll i trafiken krävs åt-
minstone i två olika skeden. Antal en natts eller ett dygns uppehåll an-
tas bli 10 till 15 stycken”. Den process som beskrivs visar att det inte är 
möjligt att ha trafik under pågående renovering. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! På vilket sätt och vilken information ges ut från ut-
skottet? Diskussioner som enskilda ledamöter har när ett ärende be-
handlas borde åtminstone inte få komma fram. Diskuterar man med 
sina partikollegor när beslut ska fattas är en annan sak. Ministern 
nämnde tydligt och klart att man har fått information från utskottet att 
en majoritet var emot öppet hörande. Eftersom det inte har varit ett be-
slut i utskottet borde inte ett sådant beslut gå ut. Provtagningen som av-
slutades p.g.a. is, varför återupptogs inte den då skulle man sluppit pro-
blemet vi står inför idag. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack talman! Orsaken att man inte gick vidare med de två prov som var 
sagt inledningsvis, att experterna, de sakkunniga sammantaget gjorde 
bedömningen och gav informationen till landskapsregeringen att deras 
förslag är att man går in för en nybyggnation. Det var inte krångligare än 
så. Det var den information vi fick till landskapsregeringen. Vi hade 
kunnat besluta om ytterligare undersökningar, det är ingenting som 
hindrar att det görs nu. Vi bedömde att det inte var nödvändigt att ytter-
ligare sätta några hundra tusen på att undersöka vidare, eftersom vi för-
litade oss på den sakkunnigrapport som kommit. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Man skulle ha sluppit problemet med att ta nya pro-
ver, av den konstruktion som är under vattnet, om man fortsatt provtag-
ningarna efter isen och ovädret som var. Då hade man haft en grund 
idag när man fattar beslutet om en ny bro eller en nyrenoverad bro. Nu 
måste vi ta proverna för att säkerhetsställa oss, vilket vi föreslår från 
majoriteten i utskottet. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack talman! Landskapsregeringen gjorde en beställning. Beställningen 
levererades till ca 50 procent. De sakkunniga säger klart och tydligt, det 
behöver inte göras ytterligare provtagningar. Med den expertkunskap vi 
har, ett faktaunderlag som är representativt och som vi står bakom. Fyra 
prov togs, inte ett prov, ett av dem djupanalyserades vidare. Precis på 
sedvanligt sätt som man gör när det gäller dylika provtagningar. Skulle 
vi däremot ha kastat flera hundra tusen till i sjön, skulle troligtvis kriti-
ken ha varit att vi hade undersökt för mycket. 
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Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. Jag ber att vi respekterar att den som har ordet får har ordet 
och begär ordet när vi vill säga något. 

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Vi är alla besjälade av att alla ålänningar ska ha framkomliga 
vägar och transportmöjligheten, oavsett var vi bor på Åland. Den miss-
bedömning man gjorde från landskapsregeringens majoritetssida var att 
man inte kunde räkna ut den parlamentariska situationen som råder i 
lagtinget. Man borde i stället ha tagit fram allt det material som nu efter-
frågas i debatten så att man kunde ha fört den diskussionen. Nu blir det 
mycket känslor, skrämselpropaganda, påhopp på varandra. Jag vill ändå 
fokusera på det positiva från ministerns tal, att hon vill öppna för att 
man ska titta på en renovering, eller en nybyggnation på de gamla fun-
damenten. Det tackar jag för. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack talman! Tack ltl Gun-Mari Lindholm. Det jag öppnade för i mitt 
anförande var att finns det ett stort intresse, en majoritet som har ett 
intresse av vidare undersökningar av fundamenten, att det skall städas, 
göras rena, titta om de klarar av ytterligare belastning, är det möjligt att 
använda sig av dem, då är det fullt möjligt. Det alternativet kom inte upp 
i samband med att landskapsregeringen tog beslut till omröstning. I om-
röstningsförslaget, enligt protokollet var det således nybyggnation eller 
renovering. Där fanns inget beslut taget, inget som heller fördes fram 
skriftligen kring vidare undersökningar. 

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Det har vi olika åsikter om. Så länge det bara är en papperspro-
dukt kan vi göra förändringar, det tackar jag ministern att hon öppnar 
för. Det är inte bra för någon av oss, särskilt inte för de som använder 
vägen alla dagar, att vi står här och bråkar om hur den ska se ut. Vi ska 
ta fram det som är det mest effektiva, mest ekonomiskt vettiga att göra 
och som blir den säkraste framfarten. Det hoppas jag att vi alla är besjä-
lade av. En nybyggnation eller en renovering, vi tror ännu på en renove-
ring, jag upplever att det även finns en öppning för den tanken hos mi-
nistern. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack talman! Tack ltl Gun-Mari Lindholm. Jag känner att vi kommer att 
nå en samsyn. Det jag sa i mitt inledningsanförande när budgeten pre-
senterades, ”frågeställningen rör, är det fråga om en nybyggnation 
eller är det fråga om vidare undersökningar”. Från regeringens sida 
har det inte varit fråga om att gå in för en renovering. Regeringen var 
övertygad om att det var en ny bro som behövdes, alla var det inte, men 
en majoritet var det. Jag har varit tydlig med att ett renoveringsobjekt 
inte är aktuellt nu, i så fall är det vidare undersökningar som behöver 
göras. Där har vi en samsyn, åtminstone ltl Gun-Mari Lindholm och jag. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 
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Ltl Anders Englund 

Tack, fru talman! Det verkar vara ett intressant ämne när man i tilläggsbud-
geten bara diskuterar Vårdöbron. Det är kul att det är många åhörare på läk-
taren, det har det varit i två dagar. Bästa åhörare, hur många tror ni av leda-
möterna skulle bli godkända om man skickade in pappren till Helsingfors för 
att anhålla om att bli brohamningenjör? Det verkar vara oerhört många som 
är experter i ämnet. 

I finans- och näringsutskottets betänkande har det varit en omröstning och 
där har ordförande blivit i minoritet. Ltl Karl-Johan Fogelström har en reser-
vation som är mycket saklig. Där har man tagit vara på den informationen 
som man fått i utskottet. Det här är absolut den största och viktigaste frågan 
för Vårdö, några år framåt, hur kommunikationen kommer att lösas.  

Vi vet att vi dagligen är beroende av trafiken på alla plan både näringsliv, 
privata, skolbarn osv. flera gånger per dag. Särskilt viktigt är att näringslivet 
fungerar även med större vikter dagligen, det ska kunna garanteras. 

Vi har ett betydande samarbete inom de norråländska kommunerna, vi är 
den enda skärgårdskommun som har sitt högstadium på fasta Åland, i Godby 
dit våra elever dagligen pendlar. Vi ha gemensam socialnämnd med Sund, 
löneräkningen köps därifrån, lärare som pendlar båda vägar, vi har företag, 
inte bara för Vårdö utan många företag som har sina arbetsplatser på Vårdö 
och kommer från fasta Åland som är beroende av trafiken. 

Redan idag när jag körde upp till lagtinget var den mindre färjan där, ef-
tersom den ena färjan är på service, kom jag över med andra turen tack vare 
de tunga transporterna. Det här är något som måste fungera. 

Jag tänker inte vara någon broexpert, sådan har vi hört tidigare. Jag reage-
rade på där utskottet skriver ”att man delar innebörden i linje med motion-
ens innehåll att Vårdöbron bör renoveras till en sådan standard att färdig 
bro uppfyller de EU-krav som gäller om bl.a. maxvikter”. Var finns de 
maxvikterna som man har inom EU? Det har jag inte lyckats hitta. 

Maxvikterna bestäms ofta nationellt. Finland antog nya maxvikter den 1 
oktober 2013 för att kunna lösa den logistiska konkurrenskraften, att den 
skulle förbättras av att mått och massor på tunga godstransporter och for-
donskombinationer höjs. De här säger jag för att man diskuterat vilka 
maxvikter man ska tillåta. Målet med reformen var att öka Finlands konkur-
renskraft och sänka våra transportkostnader för att nå närmare den centrala 
europeiska nivån p.g.a. det långa avståndet där transportkostnaderna i Fin-
land är större än i många andra länder. 

Trafikverket beräknar att vi tack vare reformen kan vi spara in 1,6 till 3,2 
miljarder på 20 år. Dessutom uppskattas koldioxidutsläppen från trafiken 
minska med ca två procent per år. Förbättringen av statens broar och vägnät 
inleder man 2014. Under denna ramperiod har regeringen anvisat totalt 55 
miljoner i tilläggsfinansiering för att förbättra och reparera de platser i väg-
nätet som är särskilt kritiska med tanke på logistiken. Det här är något man 
behöver komma ihåg när man diskuterar våra broar osv. 

Det har varit en otroligt lång diskussion om detta, det är andra dagen vi 
håller på. Positionerna verkar fortfarande vara låsta mellan partierna. Går 
man igenom landskapsregeringens begärda expertutlåtanden från Destia, det 
har säkert upprepats tidigare, där skriver man om rekommendationer till 
fortsatta åtgärder. Det finns en hel del osäkerhet vad gäller genomförandet 
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och kostnader för reparationsarbete. Det gäller bl.a. hur förstärkandet av gen-
omrostad stålbalk av cortenstål kommer att lyckas, hur de kloridskadade mel-
lanstöden ska åtgärdas. Eftersom reparationsarbetet är förknippat med be-
svärliga trafikstörningar och slutresultatet i vilket fall som helst blir osäkert 
bör man helst gå in för att bygga en ny bro. Målet bör vara inom fem år, skri-
ver man. Det är säkert en faktor man kan ta på. 

Har fått sådana indikationer att livslängden på cortenstålet kommer att 
förkortas, med de undersökningar som fortgår. Då kommer man i en annan 
situation när man ska diskutera en reparation. Vi vet att det inte går att 
svetsa på cortenstålet, de förstärkningar som görs i balkarna ska bultas fast. 
Den gamla bron var räknad för 80 år, det har gått 35 av de åren, ska vi repa-
rera de som var beräknat till 80 års livslängd? Man kan reparera det mesta, 
men är det klokt både ekonomiskt och tekniskt? Det måste man fråga sig. Pål-
ningen måste förmodligen stärkas eftersom man ska ha en tyngre trafik och 
en tyngre vägbana på bron. 

Går man in för ett reparationsalternativ betyder det med osäkerhetsfak-
torerna, att man kan få en faktor på körbanan, en faktor på cortenstålet på 
balkarna och en tredje faktor på pelarna och pålningen. Kommer det att inne-
bära att man efter 10,15, 20 år står inför en stor reparation igen? Den ke-
miska process som pågår den avslutas inte, den fortgår även om det finns me-
del att lägga på och täcka in.  

Det som saknas i rapporterna som inte har kommit fram är tillförlitliga be-
räkningar över de samhällsekonomiska kostnaderna för lokalbefolkningen, 
det privata som arbetar och näringslivet. Dessutom kan det föreligga en risk 
bland yngre och äldre att inte bosätta sig i kommunen. Vi som sitter i lag-
tinget är alla medvetna om att vi ska se till hela Åland. 

Det är glädjande att ltl Perämaa har kommit in, han är ensam i den liberala 
bänken, frågan är kanske inte så intressant att diskutera, utan bara när det 
passar. Jag vill fråga ltl Perämaa, vtm Eriksson hur man resonerar i frågan? 
Vi valde vtm Eriksson till vicetalman för ett tag sedan. Hon har varit lantråd, 
haft helhetsansvaret för hela landskapet, en ledande kommunpolitiker i Fin-
ström, vad gör man för bedömning i den här frågan? Var det så ltl Perämaa, 
att när liberalerna hade möte och diskuterade Vårdöbron, fanns det på före-
dragningslistan eller tog ledamoten upp det som ett extra ärende och körde 
över hela norra Ålands liberala falang? Det vill man ha svar på hur det kom-
mer att behandlas i fortsättningen. 

Brage Eklund tog upp frågan om Rysslands importstopp, en otroligt viktig 
fråga med tanke på den debatt vi har framför oss. Jag önskar att ansvarig mi-
nister Fredrik Karlström, redogör grundligt för vad man tänker göra i frågan, 
hur man tänker gå vidare. Vi vet att man i riket tar det på EU-nivå, frågan har 
varit att de pengarna inte skulle komma till Åland. Vi hörde tidigare att mi-
nistern skulle åka till Helsingfors och diskutera frågorna. Vi har inte fått den 
informationen, med tanke på information om ärenden vill jag också ha in-
formation om detta. 

Jag återkommer i ett nytt anförande senare. 

Talmannen 
Talmannen vill hänvisa till att vi ska koncentrera oss till vår egen behandling av det ak-
tuella ärendet. 
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Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Fast man inte ska göra det i replik håller jag med ltl 
Englund om Vårdös roll som del av hela norra Åland och hela norra 
skärgården. Det är ingen här som inte håller med om hur viktiga alla de-
lar av Åland är, när hela Åland skall leva. Det är ingen som är emot och 
vill Vårdöborna något illa, tvärtom, om vi kan få en ny bro snabbare på 
samma plats som den gamla är det bättre för Vårdöbron att få bort hind-
ret. Självklart ska vi dimensionera den enligt de nya nationella reglerna 
76 ton. I dag kommer man inte till Vårdö någon väg med något annat än 
60 tons ekipage. Det är inte ett akut problem men det kommer att bli 
när vi förstärker de andra broarna i Brändö och i Bomarsund. Tidsa-
spekten är det viktigaste. Man kan inte bortse från de risker som finns 
med en ny bro, att det drar ut på tiden t.o.m. så länge att den gamla bron 
inte fungerar. Som sades i debatten, då är vi verkligt illa ute. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Anders Englund, replik 

Det är intressant att höra, jag får tacka att ltl Sundman håller med och 
även säger att kan vi bygga en ny bro lika fort så kanske man går på det 
alternativet. Att komma till Vårdö, det sades tidigare i debatten att det 
är problem med Bomarsundsbron. Vad gäller den största färjan, en färja 
på hundra ton så går det. Vi har trafik till Hummelvik med två färjor, det 
går. Det går att komma den vägen och kanske från andra färjfästen 
också. Det är en felaktig uppfattning. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Man kan diskutera mycket kring detta men de färjor som kommer till 
Vårdö kommer från Brändö, där finns även broar som har samma pro-
blem. Vi ska förstärka dem alla så att vi har en kedja på 76 tons väg hela 
vägen. Som sades finns det färjor som bär. Det är inget omedelbart pro-
blem men ska ta det i beaktande, vilket också utskottet gör. Utskottet 
föreslår en lösning som med största sannolikhet är snabbare än att 
bygga en ny bro. För Vårdöbon som kör över bron ser det exakt likadant 
ut med mycket snabbare, om man bygger en ny bro på den gamla plat-
sen. 

Ltl Anders Englund, replik 

Det här är inget jag behöver debattera mer, det har framkommit tidigare 
angående säkerhetsaspekten, säkerheten att komma fram, i alla väder 
och vind. Det finns olika pontoner man kan lägga i vattnet. Lägger vi en 
plåtburk i vattnet rörs den alltid. Det kommer kanske även isproblem, 
när den rörs bildas det is på den vid vissa temperaturer, man kanske be-
höver ha avisning. Sådana saker kostar och någon som ska sköta det. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Annette Holmberg-Jansson, replik 

Fru talman! Under utskottsbehandlingen och under Vårdömötet, även 
Anders Englund som är väl insatt, har Vårdöbornas oro kommit fram 
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angående trafiken över bron vid en eventuell reparation. Vi har kunnat 
läsa i media att den största oron är trafiken över bron under reparat-
ionen. Under utskottsbehandlingarna diskuterade vi det mycket noga. Vi 
var väldigt överens om att det skulle stå ”kommunikationerna till Vårdö 
måste tryggas på ett säkert och ändamålsenligt sätt under byggtiden”. 

Ltl Anders Englund, replik 

Jag är väl medveten om att så har man formulerat det, men jag tror inte 
det uppfyller det rakt av. Jag har tagit del av all den informationen som 
ltl Holmberg-Jansson har. Vi försöker även tänka lite längre, vi vill inte 
stå för ny reparation igen när resultaten visar kanske ganska dåliga vär-
den. De indikationer som kommer verkar gå åt det sämre hållet. Det ska 
bli intressant att få ta del av det lite längre fram. 

Annette Holmberg-Jansson, replik 

Talman! Det låter på ltl Englund som när man renovera tar man inte i 
beaktande om cortenstålet har en viss status, betongen har en viss sta-
tus, fundamenten har en viss status och så bygga man bara och hoppas 
att alla delar håller lika länge. Så tror jag verkligen inte att någon som 
bygger en bro tänker. Under utskottsbehandlingarna har jag förstått 
kommer alla att stärkas att de håller ensamma och likvärdig nivå så att 
bron ska hålla precis lika länge på alla olika delar på bron. Cortenstålet 
visar, enligt vad vi har hört i utskottet, ingen gravrost överhuvudtaget. 

Ltl Anders Englund, replik 

Cortenstålets värden håller på att försämras, det håller tydligen på un-
dersöks nu. Det kanske är något nytt som kommer upp, där är det säkert 
över en miljon igen för att åstadkomma förbättringar och åtgärda det. 
Där håller jag inte med överhuvudtaget. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Med risk, fru talman, för att talmannen avbryter mig måste jag ändå re-
plikera attacken mot liberalernas sätt att hantera frågor i sitt interna ar-
bete. Det är intressant att det är just ltl Anders Englund som dristar sig 
till att diskutera hur andra partier sköter sitt interna arbete. Ltl Anders 
Englund är en sådan person som i valsituationer inte ens vill koppla 
ihop sig själv med partiet centern, som han säger sig representera i lag-
ting, det gör ltl Anders Englund för att kunna vara fri från alla partipoli-
tiska bindningar, för att sedan kunna rösta med oppositionen när det är 
passligt, det har ledamoten gjort många gånger, röstat med majoriteten 
när det lämpar sig för egna väljarna. Frifräsaren Anders Englund dristar 
sig att ha en åsikt om hur andra partier organiserar sig. 

Talmannen 
Nu är den replikväxlingen avslutad. Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Karl-Johan Fogelström 

Fru talman! En ny bro är samhällsekonomiskt ett billigare alternativ än att 
renovera den gamla bron. En ny bro har 120 års livslängd mot 50 till 60 år för 
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en renoverad bro. Det betyder att när den renoverade bron faller för ålders-
strecket måste man bygga en ny bro. Man måste addera kostnader för en ny 
bro, när tiden har gått ut för den renoverade bron, till totalkostnad. Det här 
gäller oberoende av kalkylmetod, alla kalkyler har sina fördelar och brister. 
Det finns även en möjlighet att använda sunt förnuft, det är tillåtet och det 
har jag också tillåtit mig. 

Vi måste utgå ifrån vårt bästa vetande idag, inte luddigt framföra att man 
inte vet hur den framtida trafiken ser ut. Vårt bästa vetande säger att en ny 
bro är samhällsekonomiskt överlägset det klokaste alternativet. Utskottets 
majoritet blundar för fakta, man vill inte prata om det, för att det är sant. 
Dessutom visar man samhällsansvar om man bygger så att det håller bortom 
våra generationer. Jag är kanske naiv, men jag tror att det är en del av vårt 
uppdrag att ta ett sådant samhällsansvar. 

Beträffande fundamenten, jag kommer inte att söka jobb som broingenjör, 
jag faller för åldersstrecket. Fakta i målet är att det har tagits fyra borrhål i ett 
fundament, varav två är analyserade och ett av dem djupanalyserat. Baserat 
på detta säger utskottets majoritet att en ny bro inte ska byggas, samt att man 
ska sätta igång med renoveringen genast. Samtidigt säger man att ytterligare 
undersökningar behövs av fundamenten, varför det kan man fråga sig om 
man redan vet att man inte ska bygga en ny bro och man kan sätta igång om-
gående. Är det för säkerheten? Om man anser sig ha underlag för att besluta 
att inte bygga en ny bro, underlag för att genast sätta i gång renoveringen då 
borde man också veta att säkerheten är tryggad. Eller räcker säkerheten inte 
riktigt till? Finns det olika grad av säkerhet? Är säker inte längre helt säkert? 

Det påminner mig om Tage Danielssons monolog om atomkraftsolyckan i 
Harrisburg att det var sannolikt att det inte skulle inträffa. Det var till och 
med så sannolikt att det inte borde ha inträffat. Jag ser ett liknande resone-
mang här om säkerheten, det är säkert men ändå inte säkert. Finns det grad 
av säkerhet? 

Nu är alla liberaler borta, borta även fysiskt. Ingen har, som liberalerna 
hävdar, sagt att den gamla bron inte kan renoveras, visst kan den renoveras. 
Det vi diskuterar är vad renoveringen innebär för säkerheten, tryggheten osv. 

Jag har ett nytt alternativ, som jag inte vet om är ett alternativ egentligen. 
Istället för att bygga en traditionell bro, bygga en stål bro, det finns sådana 
och det är betydligt billigare än att bygga en traditionell bro. Det vore intres-
sant att frågan skulle utredas, att man vet om det verkligen är så. 

Beträffande Ålands digitala agenda, ÅDA är ett gemensamt offentligt ägt 
bolag, enbart för den offentliga sektorns IT-verksamhet. Liberalerna säger att 
detta är socialistregering och att det kommer att leda till konkurser bland IT-
företagen på Åland. Båda påståenden är felaktiga. Att den offentliga sektorn 
sköter och utvecklar sin egen IT-verksamhet kan väl inte betecknas som soci-
alistregering, då är vi redan socialiserade eftersom var och en skilt för sig skö-
ter sin IT-verksamhet offentligt. 

Att det kommer att leda till konkurser, IT-företagen kommer att gå omkull, 
då kan man konstatera att IT-sektor på Åland är en starkt expanderande sek-
tor. Det råder akut brist på kompetent IT-personal. Ålcom t.ex. har inte hittat 
kompetent folk på Åland för sitt behov, man har anställda i Jakobstad och 
Helsingfors för att klara av sin verksamhet här, för att inte kompetensen 
finns. 

154 



  

Det privata näringslivet, som jag känner det, kännetecknas av flexibilitet 
och anpassningsförmåga. Att påstå att ÅDA leder till armod och konkurser 
saknar grund och är egentligen helt befängt om man ser på IT-sektorns ut-
veckling som helhet. Det verkar som liberalernas ända målsättning, när de 
närmar sig valtider, uppenbarligen är att stoppa och försena regeringens åt-
gärder på alla fronter. Liberalerna framstår som obstruerande och bakåtsträ-
vande parti. Tack, fru talman. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Tack, fru talman! I utskottets betänkande står det om renovering på föl-
jande sätt, ”utskottet delar innebörden i linje med motionens innehåll 
att Vårdöbron bör renoverats till en sådan standard att färdig bro 
uppfyller det EU-krav som gäller etc. och att kommunikationerna till 
Vårdö måste tryggas på ett säkert och ändamålsenligt sätt under 
byggtiden. Utskottet konstaterar att det finns ytterligare behov av 
undersökningar av befintlig bro innan landskapsregeringen kan på-
börja en renovering. Beroende på vad undersökningen ger vid handen 
så bör den befintliga bron förstärkas på ett ändamålsenligt sätt”. Var-
för citerar inte ltl Fogelström vad utskottet verkligen skriver när det gäl-
ler renovering, utan hänvisar till något annat, att man sätter igång och 
renoverar utan att veta vad man gör. Är det seriöst, ltl Fogelström? 

Ltl Karl-Johan Fogelström, replik  

Det är samhällsekonomiskt klokt att bygga en ny bro, det är att visa 
samhällsansvar. Jag har även ifrågasatt från debatten att det här kan 
göras omgående, det är inte på det sättet, det var vad jag replikerade. 
Beträffande ÅDA är det befängt att påstå att man socialiserar och man 
bringar konkurser till stånd. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Ytterligare när det gäller saklighet skriver kollegan Fogel-
ström tillsammans med utskottets ordförande i sin reservation ”en reno-
vering är äventyrlig för hela Åland. En renovering av bron backar ut-
vecklingen i Vårdö. R risken för egendom och människor i samband 
med en renovering blir alltför höga”. Vad baserar sig kollegan Fogel-
ström på när man tar till sådana kraftfulla känslosvallningar? 

Ltl Karl-Johan Fogelström, replik  

Jag sa i mitt anförande att det är samhällsekonomiskt klokt att bygga en 
ny bro och det är att ta samhällsansvar. Man kan inte tycka både och, att 
ett fundament är säkert men ändå måste man göra undersökningar. Det 
är en logisk kullerbytta. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Annette Holmberg-Jansson, replik 

Ltl Fogelström säger att det är det mest ekonomiskt hållbara alternativet 
att bygga en ny bro. Vad anser ltl Fogelström att är det mest miljömäss-
igt hållbara alternativet, med tanke på att vi inte alltför länge sedan i 
lagtinget förband oss att jobba mot ett hållbart Åland 2051? 
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Ltl Karl-Johan Fogelström, replik  

Jag sade i mitt anförande att det är samhällsekonomiskt klokt att bygga 
en ny bro. Det är i linje med hållbarhetskriterierna. Jag uttalade mig om 
fundamenten, man kan inte anse att det är säkra men ändå måste un-
dersöka. Om ÅDA sade jag att det är befängt att säga att man sociali-
serar genom att grunda ÅDA, det för med sig armod. 

Annette Holmberg-Jansson, replik 

Talman! I det miljömässigt hållbara det vi förbundit oss med, att vi ska 
minska användningen av det vi tar från berggrunden, det inte får öka i 
naturen. Vi ska minska användningen av ämnena och återanvända dem 
som redan finns i samhället. Är inte det att använda sig av fundamenten, 
som visar sig vara i bra skick, att bygga en bro på dem? 

Ltl Karl-Johan Fogelström, replik  

Jag har sagt i mitt anförande att det är samhällsekonomisk klokt att 
bygga en ny bro. Man kan inte vara både säker och osäker när det gäller 
fundamenten. ÅDA är inget socialiseringsprojekt som bringar armod 
och konkurser. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Englund, replik 

Ltl Karl-Johan Fogelström har verkligen visat ett stort ansvar i frågorna 
som i många andra ärenden. Även tagit i beaktande den tekniska biten 
för att bedöma den helhetssituation som uppstår. Det respekterar jag ltl 
Fogelström för. 

Ltl Karl-Johan Fogelström, replik  

Tack, ltl Englund för det kloka inlägget. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Ltl Fogelström ville tydligen inte gå in på de negativa 
miljömässiga effekterna utan hänvisade till samhällsekonomin. Då går 
vi in på det som ltl Fogelström vill prata om. I Destias rapport står ” till 
detta uppdrag har inte hört att ta ställning till lönsamhetsberäk-
ningar”. I vilken handling framgår att det är totalekonomiskt lönsamm-
ast att bygga en ny bro, vilken expertis står bakom det? 

Ltl Karl-Johan Fogelström, replik  

Jag sa i mitt anförande att det är samhällsekonomiskt klokt att bygga en 
ny bro. Det är alltid tillåtet att använda sunt förnuft när man tittar på 
siffror och jämför 60 år med 120 år, vilket är billigare? Jag uttalade 
också om fundamentet, man kan inte vara både säker och osäker. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Men risk att få ett repliksvar som upprepas igen, vill 
jag ändå säga att det hör till sunt förnuft att även kontrollera med obero-
ende ekonomiska experter och få analyser, kalkyler på det man beställer 
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när det är så här stora summor, projekt det handlar om. Ltl Fogelström 
som har ekonomutbildning borde tycka att det handlar om sunt förnuft 
att även få fram dem. 

Ltl Karl-Johan Fogelström, replik  

Jag ska inte göra ltl Carlsson besviken, det är samhällsekonomiskt klokt 
att bygga en ny bro. Ekonomen Karl-Johan Fogelström kopplar sin ut-
bildning till en god dos sunt förnuft när jag säger vad jag har sagt om 
ekonomin. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Torbjörn Eliasson 

Tack, fru talman! Det är alltid jobbigt med negativa överraskningar. Extra 
olyckligt är det när det kostar stora pengar och till på köpet kommer de eko-
nomiskt svåra tider. 

Insikten om att Vårdöbron är allvarligt skadad och måste repareras, eller 
förnyas slog ned som en bomb för ett år sedan och har varit och är ett mödo-
samt huvudbry för landskapsregeringen och lagting. För den som direkt 
drabbas, i det här fallet Vårdöborna, och alla andra som är beroende av bron 
så är självklart oron stor vad som kommer att ske. Oberoende av vad lagtinget 
kommer att besluta så blir det några prövande år för dem som drabbas. Posi-
tivt är emellertid, det måste vi ta fasta på, att det råder total enighet om att 
förbindelserna ska återupprättas. Det handlar om livsviktig infrastruktur som 
långsiktigt ska fungera, det håller vi alla med om. 

Tyvärr, är vi inte i alla fall ännu, eniga om hur det ska gå till. Ska vi repa-
rera eller bygga nytt? Trots två ingående utredningar utförda av utomstående 
finländska och svenska brobyggnadskonsulter kunde inte landskapsrege-
ringen enas i förslaget till lagtinget att bygga en ny bro. Inte heller finans- och 
näringsutskottet kunde sammanjämka viljorna i denna viktiga fråga. 

Vi har, det måste vi konstatera, en rätt svår splittring som tyvärr hittills 
verkar rätt svår att överbrygga. En splittring som kan förlama hela organisat-
ionen. Vi måste fortsätta att söka samsyn om möjligt. 

Fru talman, redan vid första presentationen av alternativen, hösten 2013 
kände jag i ryggmärgen att bygga nytt är klokare. Under resans gång har jag 
därför försökt analysera motiven, argumenten för att reparera i stället för att 
bygga nytt. Jag har kommit fram till att de som vill reparera helt enkelt tror 
att slutresultatet blir lika bra, går snabbare att genomföra och till ett lägre 
pris. Varför vet jag inte, men det är säkert ärligt menat, de tror så. Precis som 
jag och övriga nybyggare är också renoverarna bara amatörer i dessa sam-
manhang. De ska ha respekt för sina åsikter, för att de på ett berömvärt sätt 
försöker sätta sig in i fakta. Men det är inga ingenjörer med erfarenhet av 
vare sig nybyggnad eller reparation av broar. Analysen av tillförlitligheten i 
deras argument blir att det antar, tror och hoppas precis som vi nybyggare. 

För mig är det otänkbart att bygga, ett så viktigt och ekonomiskt tungt be-
slut, på icke nämnda experters åsikter och egna eller andras antaganden. 
Självklart måste jag lita på dem som vet vad de talar om. På de ansvariga på 
trafikavdelningen, på de experter med konsultansvar som med stora pengar 
har utrett ärendet. Deras rekommendation råkar sammanfalla med min rygg-
märgskänsla, bygg ny bro. 
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Fru talman. Jag vill avsluta med att säga några ord om Destias riskanalys, 
den har flera gånger nämnts i debatten. Jag vill hänvisa till pappret som ni 
har sett på skärmen. Det är ord på svenska som jag kan läsa och förstå, färger 
som jag kan se skillnad mellan. Riskanalysen säger på samtliga punkter det är 
bättre att bygga ny bro. 

Att reparera med trafik på bron lyser rött, d.v.s. signalerar betydande risk 
inte acceptabelt, för invecklat projekt, störningar i trafik, tekniska risker, eko-
nomiska risker och för arbetssäkerhet och miljö. Det visar pappret klart och 
tydligt. Man ska inte överdriva en riskanalys och utnyttja den i skrämmande 
syfte, utan läsa den såsom den är tänkt. Det är större problem, om siffrorna 
är röda än om det är gula eller gröna. Alternativet att bygga en ny bro signale-
rar däremot grönt, obetydlig eller ringa risk på samtliga punkter.  

Samhällsekonomiskt och långsiktigt, med hänsyn tagen till de aspekter 
som går att någorlunda överblicka, tror jag att ett nybygge i så fall är att före-
dra. Men som sagt, ingen vet före det är gjort, inte ens då, får då vet man inte 
hur alternativet skulle ha varit. 

Fru talman. Som jag sa från början tycker jag att det är av yttersta vikt att 
nå så stor enighet som möjligt i en så här stor och tung fråga. På något sätt 
tycker jag mig känna att åsikterna kanske inte är så hårda längre som det var 
i början. Kanske det finns någon form av kompromissmöjlighet, jag tycker 
det känns så i luften att vi kan hitta en väg. Infrastrukturministern hade ett 
replikskifte med ltl Gun-Mari Lindholm där tyckte jag mig känna något av 
kompromissandan. Vi är alla så kloka att vi vill söka något i den vägen. 

I morse när jag vaknade, jag hade funderat mycket på de jag skrev i går 
kväll och fick en idé. Idén var att när man gör anbudshandlingarna, presen-
tera för intresserade entreprenör, begära pris både på renovering och på ny-
byggnad. Det är naturligtvis ett extraarbete för dem, men den entreprenör 
som vill göra jobbet gör det säkert ifall vi kräver det. Då får man från ett an-
tal, entreprenöranbud som innehåller både och. Vi ska även begära att de sä-
ger vilket de föredrar, även klart och tydligt motivera det. Tänk vilket mycket 
större underlag vi har för att fatta beslutet. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Tack ltl Eliasson att ni anger att alla har samma målsättning 
att se till att regionen och infrastrukturen fungerar kontinuerligt väl. Det 
är många som säger, inklusive ltl Eliasson, att vi ska lita på experter. 
Landskapsregeringen beställde 2012/2013 renovering av Vårdöbron 
utan tillräckliga utredningar. Experterna hade fel i närtid, för något år 
sedan, experterna på vår egen avdelning, det vet vi i dag. Är det inte vik-
tigt att vi politiker också tänker själva? Experterna i utskottet har angivit 
att bron mycket väl kan repareras, medan andra experter har uttryckt 
sig att det kanske är osäkert på någon punkt. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, fru talman! Det stämmer, vi måste tänka själva det har även jag 
gjort. När man kommer in på svåra ingenjörstekniska detaljer då kan 
inte jag jämföra alternativ, det mycket svårare för mig. Om jag inte själv 
kan säga att det är det bästa av de eller de tekniska orsakerna, måste jag 
förlita mig till experterna men jag ska kunna ifrågasätta och ställa frågor 
osv. Man måste ändå lita ganska mycket till vad experterna säger. 
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Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Under min långa politiska karriär har jag lärt mig att man 
måste ifrågasätta. Det visar sig ofta att ingenjörer, jurister, ekonomer 
t.o.m. läkare och andra har fel ibland. Därför är det viktigt att vi politi-
ker verkligen sätter oss in i frågorna och tar vårt ansvar. I juni 2014 före-
slog våra moderata ministrar i landskapsregeringen, ”Ålands landskaps-
regering beslutar att inleda förprojektering av såväl byggande av ny 
bro som renovering av befintlig bro mellan Töftö och Gersholm. I för-
projekteringen ska ingå detaljerade kostnadskalkyler för de bägge al-
ternativen. Efter att förprojekteringen gjorts fattar landskapsrege-
ringen slutligt beslut om vilketdera alternativet som genomförs”. Detta 
röstades ner av centern och socialdemokraterna som beslöt att ny bro 
ska byggas. Visst borde ha gjort så som moderaterna föreslog i juni 2013 
i Ålands landskapsregering. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, fru talman! Vi ska ifrågasätta, både varandra och experter, det har 
jag gjort. Jag har läst igenom de olika idéerna och är beredda att ta mitt 
ansvar, det redogjorde jag för i mitt anförande. Ska vi rösta om det idag 
kommer jag att säga att vi ska bygga en ny bro, det har jag kommit fram 
till genom mina funderingar. Det som vill renovera bron har kommit 
fram till det genom sina funderingar. Huvudsaken är att vi respekterar 
varandra, diskuterar och sedan se om vi kan hitta ett beslut där vi om 
möjligt är eniga. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Fru talman! Resonemanget kring ingenjörer och icke ingenjörer verkar 
lite underligt. Ltl Torbjörn Eliasson är ersättare i finansutskottet och 
känner till att finansutskottet har haft väldigt många ärenden under de 
tre år som utskottet har suttit. Väldigt stora, tunga ärenden som ska be-
handla hela budgeten för hela samhället, där ingår bl.a. ÅHS. I det här 
fallet hade vi att ta ställning i en fråga där det fanns två alternativ. Ltl 
Eliasson säger att går man inför alternativ A då behöver du vara ingen-
jör, men går man in för alternativ B behöver du inte vara ingenjör. Det 
är för mig ett väldigt konstigt resonemang. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, fru talman! Jag vet att finans- och näringsutskottet har väldigt 
många ärenden, ni är överbelastade. Jag har inte sagt att man klarar sig 
utan att vara ingenjör i någotdera fallet, tvärtom sa jag att vi nybyggare 
och ni renoverare har samma problem, vi kan inte området. Vi behärs-
kar det inte, kanske små delar av det. När vi ska sätta ihop allt till en 
sammansatt helhet, erkänner jag att de klarar jag inte av, då måste jag 
förlita mig till experter och finns det fler är det bättre. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Fru talman! Experter har definitivt förts fram flera gånger. Från de som 
förespråkar en nybyggnation har man hänvisat till en expert från Stock-
holm och en från Destia, två utlåtanden. Ltl Torbjörn Eliasson känner 
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till vad lagtingsordningen säger när det gäller utskottets möjlighet att få 
tillgång till samtliga handlingar, som bl.a. ligger till grund för expertut-
låtandena. Handlingar som de facto inte är offentliga. Däremot känner 
utskottets medlemmar till dem, exakt vad det står i dem men som ut-
skottsmedlem och viceordförande kan jag inte relatera till uppgifterna 
som står i dem. Vi har grund för vårt resonemang och tycker jag vi kan 
lämna diskussionen gällande experterna. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Det är precis som ltl Mika Nordberg säger, ni som suttit med under hö-
randen vet precis vad som har sagts men vi andra vet det inte. Det är 
problemet när den typen av information sätts emot namngivna experter, 
konsulter, man vet vad var och en har sagt och det måste de naturligtvis 
stå för. När det kommer via ett utskott där man inte kan säga vem som 
har sagt vad blir det svårare för oss som inte har varit med, så enkelt är 
det. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Jag uppskattar ltl Eliasson sakliga anförande. Debatten har 
gjort mig bedrövad och jag delar uppfattningen att ingen är ingenjör i 
lagtinget. Det som varit värst är debatten som har gjort Vårdöbron ännu 
mera oroliga. Jag är otroligt besviken på landskapsregeringen. Det visar 
att frågan inte överhuvudtaget är färdigt beredd. Vi diskuterar i lagtinget 
frågor som varken har händer eller fötter. Det fanns inte ett enda ini-
tiativ från landskapsregeringen att t.ex. sammankalla gruppledarna att 
informera, diskutera vad man vill ha för mer information. Jag tycker att 
det här spåret, som tydligen var moderaternas spår, låter som ett mycket 
intressant upplägg. Nej, det är en total genomklappning vill jag påstå. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, fru talman! Jag tackar verkligen varmt för den första delen av re-
pliken. Jag har inte några kommentarer till den andra halvan. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Det förstår jag att ltl Eliasson inte har men ville ändå, när tonen var nå-
gorlunda försonlig ge min syn på saken. När ärendet skulle behandlas i 
finans- och näringsutskottet var man beredd att skjuta upp mötet för att 
man inte fick den information och de rapporter som man ursprungligen 
bad om. Det satt hårt till för att finans- och näringsutskottet skulle få det 
material man ville ha. Något har gått allvarligt fel i hela hanteringen, här 
står vi idag. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, fru talman! Jag har inte varit med i finans- och näringsutskottets 
behandling den här gången, så de känner inte till. Det är bra om vi kan 
få en försonlig ton här och nu och se om vi kan hitta en väg som känns 
trygg för beslutsfattarna men även för de som väntar på ett besked. Jag 
har inte gett upp hoppet. Jag tror fortfarande att det finns en möjlighet 
att komma fram, att få mera fakta är vad vi behöver.  
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Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Sara Kemetter 

Tack, fru talman! Det har varit en lång debatt, när det gäller infrastruktur-
satsningar är det intressant att man debatterar i timtal, det märker vi även i 
Mariehamns stad. Ni som följer med på TV märker att det debatterats och 
debatterats när det gäller infrastruktur, vägar, hamnar och broar men de 
mjuka värdena klubbar man ganska snabbt igenom. Även det här ärendet har 
mjuka sidor, sådana ärenden man måste ta upp. 

Lita på experter är vad det är frågan om. Jag kan inte säga att jag vet vad 
som är bäst. Jag måste lita på den regering som har tagit fram materialet, på 
det bedömningar som har gjorts. På samma sätt som jag litar på den läkare 
som säger att jag måste operera mig. Ska politikerna i ÅHS styrelse säga nej, 
nej Sara det behövs inte alls det går lika bra att plåster om. Vi måste lita på 
det och den expertis de besitter. Ärendet har faktiskt utretts gång på gång, 
anser vi. Tycker man att fundamenten ytterligare ska undersökas, för att 
kunna gå vidare i projektet, är det eventuellt det som måste göras. 

Den bästa struktur av infrastruktur är faktiskt sådana former som garante-
rar att man lätt och säkert kan ta sig fram till närmaste tätort. Jag ser Vårdö 
som en del av fasta Åland. Vårdöborna behöver en infrastruktur för att kunna 
växa och frodas. Bron möjliggör att man lätt kan bo på Vårdö, jobba i Marie-
hamn och kringliggande regioner. Det är avgörande att bron är i skick och att 
den kan användas. Vi har familjer som ska föra sina barn till dagis, lärarna, vi 
vet t.ex. att det i Mariehamns stad blir bara en skola, det blir sex lärartjänster 
lediga. Är jag behörig lärare kanske jag hellre söker jobbet i Mariehamns stad, 
än pendlar till Vårdö. Det är viktigt att bron är i skick, att Vårdö kommun kan 
garanteras en bra skola, bra undervisning. Det är avgörande att man kan ta 
emot så tunga transporter att näringslivet på Vårdö kan växa. 

I debatten har det gång på gång kommit fram att det är en renovering eller 
en ny bro. Det är inte vad det har handlat om. Det har handlat om att utreda 
vidare eller en ny bro. I omröstningen var det moderaterna i landskapsrege-
ringen som lyfte fram argumentet att det var en renovering. Det är inte vad 
som har varit diskussion, åtminstone inte mellan regeringspartierna, utan att 
utreda vidare eller bygga en ny bro. Nu tyckte majoriteten att den bästa lös-
ningen, baserat på evidens, att ny bro är det som vi behöver ha. Det är kanske 
det vi borde gå på. Det är tråkigt att det blir så här tuff debatt.  

Liberalerna går ut i media, är med i debatten, egentligen bara vilseleder 
medborgarna tycker vi är tråkigt. Liberalerna har påstått att det är omöjligt 
att renovera, det stämmer inte. Omgående renovera, men samtidigt ska man 
utreda, hur ska det gå till? Man kan bygga, renovera på två års tid, påstår li-
beralerna. Det finns det inga bevis på. Man går ut med olika information för 
att vilseleda, vilket till slut gör att man inte vet vad diskussionen handlar om. 

Har liberalerna förändrat den skärgårdspolitik som de annars har varit en 
så stor garant för? Man har varit en stark motståndare för bl.a. tandvård i 
skärgården, nu är man motståndare för en ny bro som ska garantera infra-
strukturen. Liberalerna är inte mera en garant för det här, det tycker vi är trå-
kigt. Det är en förändring i den åländska politiken. 
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Liberalerna har alltid sagt att de lyssnar på evidens. Vi har experter, ansva-
riga tjänstemän och nu vill man inte lyssna på det, man har annan expertis 
man tar fram. Det är otrygg för norra Åland. 

Socialdemokraterna har baserat sitt ställningstagande på de fakta som har 
kommit fram. Jag har sagt det tidigare i debatten, ärendet hör inte till lag-
tinget för att debatteras, det är ett verkställande. Det är tråkigt att utskottet 
inte har hittat en lösning för att ha ett öppet hörande. Jag var personligen 
hemskt intresserad av att få ta del av det. Då skulle också experterna man 
hört fått ett ansikte att man skulle ha kunnat föra diskussionen på ett annat 
sätt. 

Jag vill kort diskutera ÅDA som jag ser som en verkligen stor framgång för 
regeringen. Ett nyskapat IT-bolag, ett icke vinstdrivande bolag som ska er-
bjuda IT-relaterade tjänster till den offentliga sektorn på Åland. En stor ge-
mensam IT-avdelning. Man ska inte konkurrera med näringslivet, utan sam-
ordna de stora enheterna Mariehamns stad, ÅHS och landskapsregeringen 
för att kunna få effektivare lösningar och kompetenshöjande verksamhet. Här 
igen kunde det inte gå utan strid. Liberalerna försökte igen sätta käppar i hju-
let för projektet med att säga nej i bl.a. Mariehamns stad. Det tyckte vi också 
var tråkigt. Varför vill man inte vara med på projektet ÅDA? Det är ändå 
fråga om en bolagisering, inte en socialisering. IT-branschen i dag expande-
rar, det är en stor brist på kunnande inom branschen, det kommer att finnas 
många arbeten och nya arbetsplatser inom området. 

Det här är en av de viktigaste reformerna och nu motarbetas det av oppo-
sitionen ute i kommunerna, utan att man egentligen har egna alternativ. Det 
är en tråkig oppositionspolitik. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Fru talman! Man får ha sina åsikter i Ålands lagting och i talarstolen. 
Det har framkommit flera gånger och jag hoppas att vi på något sätt kan 
låta bli att blanda ihop olika begrepp. Som jag sa i min tidigare replik-
växling med ltl Torbjörn Eliasson har utskottet fått ta del av papper som 
inte är till offentligt påseende. Ett öppet hörande skulle ha omöjliggjort 
att bekanta oss med förarbete och grundarbete till dessa expertutlåtan-
den. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Det är ett konstigt sätt att resonera. Det är fråga om 
skattepengar och våra gemensamma investeringar. Vi har fått ta del av 
landskapsregeringens expertiskunskap, jag kan inte förstå varför man 
inte kan få ta del av detta i ett öppet hörande? Om ltl Mika Nordberg är 
bestämd i åsikten och ni har diskuterat det i utskottet kan jag förstå det, 
fast jag tycker att det är tråkigt eftersom debatten har handlat om den 
okända expertiskunskapen. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Annette Holmberg-Jansson, replik 

Talman! Det finns inte fakta någonstans, varken hur länge det tar att 
bygga nytt eller hur länge det tar att renovera, det är bara antaganden. 
Det finns inte heller konkret fakta och hur mycket det kommer att kosta, 
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väldigt olika siffror. Det här är en kalkyl, det är först när man gett offer-
ten och skrivit på som man verkligen vet vad det blir att kosta. Det har 
inte tagits prov på hur botten ser ut, det är mycket saker som saknas. 
Vad bygger du dina antaganden på? 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Tack ltl Holmberg-Jansson. Jag bygger min åsikt på 
förtroende, förtroende för de expertkunskaper som kommit, förtroende 
på regeringen och de tjänstemän vi har. Jag har ingen expertiskunskap 
och hävdar inte heller att jag har det. Som lagtingsledamot måste jag lita 
på att man hittar den mest kostnadseffektiva lösningen. Däremot är jag 
övertygad om att liberalerna, Ålands Framtid och moderaterna anser att 
en annan lösning är bättre. Jag respekterar att ni är av en annan åsikt. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Liberalerna sköter sin egen politik. Ltl Kemetter ska bry sig om 
landskapsregeringens politik och den genomklappning vi ser här nu. So-
cialdemokraterna leder den landskapsregering som har kvalificerad ma-
joritet, för ett ärende till lagtinget som man inte vet hur det ska sluta. Vi 
ser vilket debacle det har blivit av hela ärendet. Ta ansvar, sköt egen po-
litik. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Tack ltl Sjögren för den komplimangen. Vi sköter vår 
politik riktigt bra därför lyfte jag fram det fantastiska framgångsexemp-
let som ÅDA verkligen är. Jag är jätteglad att Mariehamns stad valde att 
komma med trots att liberalerna inte valde att rösta och reserverade sig 
mot projektet. Jag är glad att vi är med och kan starta projektet och på 
det sättet kan spara pengar för staden och hela Åland. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Eftersom talmannen tillåter ett påhopp på mig måste jag få 
svara. Det jag hade begärt i stadsstyrelsen var en återremiss för att få en 
budget, för att få se på investeringar, organisationsstrukturen, serviceav-
tal för att se hur offentlighetsprincipen skulle uppfyllas. Något som har 
varit väldigt viktigt för socialdemokraterna förut. Helt flagrant kör man 
maktpolitik när man får minsta lilla tillfälle. Vi vet alla hur man vände 
och vred på frågan om bolagiseringen i hamnen, men här är det bara 
raka rör utan att ha det minsta lilla tillstymmelse till fakta. Flagrant. 

Talmannen 
Kommentaren har tillåtits och vi återgår till behandlingen i lagtinget. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! ÅDA är en av de viktigaste reformerna som pågår på 
Åland, det är vi glada för. Framför allt datasäkerheten som kommer att 
garanteras medborgarna. Vi har fått information om att det finns hur 
många servrar som helst ute i landskapet. Nu kommer man att kunna 
effektivera det, även ha ett skyddssystem för invånarna, t.ex. ÅHS med 
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alla journaler och hemlig information som ska skyddas enligt lagen. Vi 
är glada och stolta över första steget i arbetet, nästa hoppas vi blir kom-
munernas socialtjänst. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Göte Winé 

Fru talman! Först vill jag gå in på en mindre del i finans- och näringsutskot-
tets betänkande, nämligen arbetslösheten. I betänkandet står det, ”utskottet 
uppmanar landskapsregeringen att ha beredskap att vidta nya sysselsätt-
ningsfrämjande åtgärder, särskilt ungdomsarbetslösheten bör övervakas 
och på allt sätt stävjas”. Det är viktigt att man är uppmärksam i denna fråga, 
vilket jag också nämnde i remissdebatten och hoppats på mer text om denna 
fråga.  

Jag håller med utskottet om att man bör övervaka ungdomsarbetslösheten, 
göra mer än bara övervaka, det är ytterst viktigt med åtgärder. Den senaste 
månaden har man sett att allt fler blir arbetslösa, även fler som blir långtids-
arbetslösa. Här behöver man se på åtgärder för att underlätta, finans- och nä-
ringsutskottet var lite för snälla i skrivningarna i det här fallet.  

Fru talman! Till den stora frågan i tilläggsbudgetdebatten, jag skall vara 
kort så jag inte blir beskylld för att förlänga åtgärder för Vårdöbrons situat-
ion. Det verkar som det viktigaste för liberalerna är att sitta i opposition och 
bromsa än att se på ålänningarnas behov, debatten från liberalerna är som ett 
svek mot norra Åland. Det är viktigare att sitta i opposition och bromsa refor-
mer, utveckling än att se vad som är bra för Åland och dess befolkning. Ett 
svek mot Åland, det är många som känner sig svikna av liberalerna, som tidi-
gare varit ett parti för landsbygd och skärgård. 

Ltl Mats Perämaa nämnde i sitt anförande om två år för renovering, fem 
till sju år för ny bro. Renovera på två år vem har sagt det? Var kommer det 
fakta ifrån? Är det de hemliga papperen som finans- och näringsutskottet har 
fått ta del av? Är det samma expert som sagt man skall bygga på nätterna för 
att underlätta för trafiken, men att det inte skall kosta mer. Det är svag exper-
tis som liberalerna går på. Allt för att bromsa och se till att få misslyckanden 
för regeringen om för en oppositionspolitik, än vad som är bäst för invånarna. 
Det är partiets rättighet att jobba på sitt sätt. De andra renoveringspartierna 
har hänvisat, tolkar i alla fall namngivna experter och rapporter. 

Fru talman! Det har varit en vilseledande debatt och det är tråkigt. Ltl Petri 
Carlsson nämnde en pontonbro i Pargas, eftersom jag själv brukar vara i Par-
gas undrar jag var den pontonbron är? Visst ja, det är den ca 50 meter långa 
bron man har för att släppa igenom båtar in och ut från Pargas. Det går inte 
ens att jämföra med Vårdöbron. Man prata om att jämföra äpple och päron, 
det här är nog mera att jämföra vindruvor och vattenmeloner. 

Tryggheten är viktig, nämndes i debatten. Varför förespråkar man då en 
renovering med en pågående trafik? Är det fråga om en renovering förresten? 
Är inte det en ny bro på gamla fundament? Fundament, som vi inte riktigt vet 
i vilket skick de är. Den största risken, enligt riskanalysen som Destia gjorde, 
är att ha en pågående trafik. Men enligt liberalerna är det en politisk beställ-
ning. Var är den politiska beställningen?  Minister Veronica Thörnroos la 
fram förslagen för ny bro och vidare undersökningar, men det har röstats ner. 
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Vissa ledamöter kommenterade att vissas anförande och repliker var under 
all kritik. Att säga att det är någon som sagt att det är omöjligt att renovera, 
är under all kritik, det är att vilseleda. Ingen här i debatten har jag hört 
nämna att det skulle vara omöjligt, däremot har vi en åsikt om att en ny bro 
kan vara det bästa. Jag har även hört att det totalekonomiskt, på lång sikt är 
en ny bro ett bättre alternativ. Att det är en politisk beställning på en ny bro, 
ser jag som ett rent förtal, smutskastning som jag anser inte skall ske i denna 
sal utan det hör hemma någon helt annanstans. 

Vi har två förslag, ett med experter som är namngivna och har lång erfa-
renhet, ett med experter som man inte vill namnge. Man får tolka själv var 
den politiska styrningen är, vem som litar på landskapets tjänstemän som har 
jobbat med sakkunskap. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Ltl Göte Winé ska sluta bry sig om liberalernas politik, han 
kanske behöver ha grundläggande upplysning om hur parlamentar-
ismen funderar. Ltl Winé tillhör regeringsblocket och ska lägga fram för-
slag till lagtinget som har ett parlamentariskt stöd, så är icke fallet. 
Skuggan faller inte på liberalerna utan den faller på regeringen. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Ja, ltl Sjögren jag vet vad parlamentarism är. Det jag 
pratade om var att folk på norra Åland upplever ett svek av liberalerna. 
Liberalerna är ett parti med ett kraftigt stöd på landsbygden, framför allt 
på norra Åland. Jag jobbar och finns på norra Åland och känner ett an-
svar, det gör tyvärr inte liberalerna just nu. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Visst tar liberalerna sitt ansvar och har redogjort för vårt ställningsta-
gande, vad vi bygger det på. Jag kan lugna ltl Winé, vi fattar våra beslut 
utgående från tillgänglig fakta och fattar inga beslut för att försöka bli 
populära. Vi har en linje som väljarna kan lita på att vi fullföljer. 

Ltl Göte Winé, replik  

Min rekommendation till ordförande Sjögren är att ta det på ett med-
lemsmöte, för liberalerna på norra Åland känner sig svikna. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Fru talman! Resonemanget som ltl Göte Winé för angående ponton-
broar är intressant. Han sa, att han varit i Pargas och besökt pontonbron 
men knappt kom ihåg var den var. Förmodligen var den så bra och över-
farten så trygg att han knappt noterade att det var en pontonbro. Den är 
50 meter, i det här fallet behövs det en längre än 50 meter, då är det är 
flera olika pontonbroar som används för att uppnå den vägsträcka som 
man behöver uppnå. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Jag vet var den är nu och jag vet också att det går en 
parallellväg som kallas Skärgårdsvägen, som de flesta tar. Vintertid är 
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pontonbro inte något jag rekommenderar. Det drar upp en hel del snö 
och det är inte trevligt att köra, jag är inte heller van att köra under de 
förutsättningarna, därför väljer jag en annan väg. Som jag sa är det som 
att jämföra vindruvor och vattenmelon. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Englund, replik 

Det var ett mycket bra anförande från Göte Winé som satt sig in i frå-
gorna, jättebra trots att han inte varit medlem i finans- och näringsut-
skottet. Man kan ana den politiska diskussionen, schackspelet man för-
söker spela som också innefattar ännu mera än detta, även skärgårdstra-
fiken och vad gäller ändhamnar osv. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, ltl Englund. Man sätter sig in i det som man intresserad av och se-
dan väljer man vilken nivå man lägger det, men det ger öppning för tolk-
ningar. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Mika Nordberg 

Fru talman! Jag tänkte inte nämna så mycket om Vårdöbron, men det måste 
jag tyvärr göra. Före det vill jag nämna behandlingen av ÅDA i finansutskot-
tet.  

Jag var fundersam när vi behandlade ÅDA, över hela upplägget och allt 
som har debatterats i de tidigare replikskiftena och anförandet under debat-
ten. Generellt sett är det viktigt att det blir lyckat att det inte blir ett nytt Mise 
av ÅDA. Det är viktigare att vi får ÅDA att flyga och få luft under vingarna, än 
att skjutas i sank innan den överhuvudtaget har lättat. Jag ställde mig bakom 
utskottets majoritets uppfattning att det är av stor vikt att hela ÅDA kommer 
i gång och valde att önska dem lycka till. Det är viktigt att ta till sig de som 
har sagts under debatten för att det ska bli så bra som möjligt. 

Jag hade tänkt att det inte skulle behöva säga det jag kommer att säga nu, 
men p.g.a. alla repliker känner jag mig tvungen att ändå komma med ett klar-
görande. Under remissdebatten framkom att det fanns olika versioner av rap-
porten som kom från Destia, grunder till expertutlåtanden som de facto har 
hänvisats till. De dokument som finansutskottet kunde ta del av som 
dessvärre inte är offentliga, för de som undrar vilka hemliga papper det är. 
Övriga experter och höranden finns alla nämnda i finansutskottets betän-
kande med namn och titel. 

Gällande Vårdöbron är jag helt övertygad om att ett beslut i frågan, hur 
smärtsamt det än kan vara för samtliga inblandade, är ändå bättre än en fort-
satt osäkerhet. Det är bättre att fatta beslut både för Vårdöborna, för övriga 
ålänningar samt för det fortsatta arbete både inom regeringen och på trafi-
kavdelningen. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

En marginell sak som jag vill att ltl Mika Nordberg helst tar avstånd 
från, det är inte respektfullt att hänvisa till Mise i ett sådant pejorativt 
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syfte. Det har ingenting med debatten att göra, det är väldigt fel mot 
dem som jobbar där och de som tar politiskt ansvar. Mise fungerar fak-
tiskt rätt bra i dag, det borde ltl Mika Nordberg vara medveten om. Fat-
tar vi de beslut som majoriteten vill, kommer inte renovering att kunna 
påbörjas. Tvärtom, förlängs utredningsperioden och det är helt oklart 
vad det slutliga beslutet kommer att bli. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Tack för det. Det är ingen hemlighet för någon av åhörarna eller i lag-
tingssalen att när Mise grundades stöttes det på många problem, blev 
inte den bästa start ett kommunalförbund de facto kunde ha, det var vad 
jag åsyftade. Det är viktigt när vi startar en ny typ av kommunförbund, 
ÅDA som ska vara en samarbetsorganisation där kommuner ska kunna 
ansluta, Mariehamn stad, ÅHS och landskapsregeringen ansluter, då 
bör det bli lyckat från början. Man kan ta lärdom av tidigare misslyckan-
den. När det gäller Vårdöbrons fortsatta arbete förutsätter jag att trafi-
kavdelningen verkställer de beslut lagtinget, i demokratisk ordning, har 
fattat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Oberoende hur det var med deviser hur det grundades så framkom det 
inte i Mika Nordbergs anförande att det hade med det att göra. Det var 
en grov generalisering som många fortsätter med dag ut och dag in, utan 
att ha kunskap om situationen. Jag hoppas faktiska att det var sista 
gången vi hör den associationen. Verkställa vad då, utredningar? Inte 
har vi någon prislapp på en renovering. Ltl Mika Nordberg har själv sagt 
att man ska utreda cortenstålet, mellanverket och fundamenten. Inte går 
det att verkställa någonting. Vi går härifrån med ännu större osäkerhet 
än när ärendet började handlas i finansutskottet och det ska majoriteten 
ta ansvar för. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Fru talman! För att kunna fortsätta åtgärderna behövs det som utskottet 
konstaterar, ytterligare undersökningar precis som det har sagts tidigare 
i remissdebatten. Man har av det svenska företaget begärt att provtag-
ningar skulle tas av cortenstålet, dessa prover är inte tagna. Nu behöver 
alla sätta manken till och få proven tagna. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack talman! Jag vill komma med ett klargörande från regeringens sida 
hur arbetsprocessen går till på en avdelning, jag noterar att viceordfö-
rande i finans- och näringsutskottet kanske inte känner till det i detalj. 
När tjänstemännen begär olika utlåtanden är en normal process att man 
får utkast som sedan processas vidare av dem man har begärt dem av. 
Det är ingenting unikt att det finns flera olika upplagor av ett dokument. 
Likaledes som det finns flera olika dokument av ett utskottsbetänkande 
innan man slutligen i utskottet slår fast det. Jag ville komma med det 
förtydligandet. Jag skulle gärna ta del av viceordförande i finans- och 
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näringsutskottets uppfattning om diskussionen kring ett öppet hörande, 
eller ännu tydligare i min fråga hur viceordföranden ställde sig till det? 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Fru talman! Infrastrukturminister Veronica Thörnroos nämnde dessa 
rapporter. Det är innehållet i rapporterna som har legat till grund för ett 
intresse av en majoritet i finansutskottet. Innehållet är inte offentligt 
och därför är det inte heller möjligt att ha ett öppet hörande och delge 
icke offentliga handlingar. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack talman! Rapporten som tecknas till kännedom på avdelningen är 
ett offentligt dokument. De rapporter, blanketter, uträkningar, kalkyler 
som försegår och finns med i processen före man når en slutgiltig pro-
dukt ger inte en rättvisande bild, det är ett deldokument i en pågående 
process. Jag kan inte förstå varför det i så fall skulle vara så hemligt att 
finans- och näringsutskottet inte kan tillåta intressenter att ha ett öppet 
hörande kring den frågan. Jag upprepar min frågeställning hur viceord-
förande ställde sig till ett öppet hörande? Det kan knappast bero på att 
några arbetsdokument från trafikavdelningen som stoppade det. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Fru talman! Är det så att minister Veronica Thörnroos anser att dessa 
olika versioner av Destia rapporterna som finansutskottet har tagit del 
av ska offentliggöras och publiceras ser jag fram emot att infrastruktur-
ministern verkar för det i landskapsregeringen och ger ut dessa till all-
mänt påseende, så kanske det klarnar för samtliga. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Anders Englund 

Fru talman! Det skulle vara intressant att höra vicetalman Erikssons syn på 
brofrågan, som representerar liberalerna på norra Åland. Hur man har reso-
nerat i bygden, för hela samhället, näringslivet och hur det påverkar reg-
ionen? Jag föreslår bordläggning till måndagen den 17 november. Då har vi 
möjlighet att få svar på Brage Eklunds fråga, av minister Karlström som då 
borde vara hemma från resan, som han ställde tidigare om jordbrukspolitiken 
med anledning av Rysslands importstopp. 

Ltl Roger Slotte, replik 

Fru talman! Jag understöder bordläggningen till måndag. 

Talmannen 
Understöd ska göras i anförande. 

Ltl Brage Eklund 

Tack, fru talman! I mitt anförande aviserade jag att eventuellt lämna in en 
kläm, då var det väldigt oklart om man fick göra det. Då fanns oklarheter och 
jag tror att det är precis lika oklart ännu. Jag kommer att avisera klämmen 
och utgående från vad talmanskonferensen bestämmer, blir det en fortsatt 
behandling. I annat fall kommer klämmen att förfalla. 
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Klämmen lyder som följer, ”mot bakgrund av att lagtinget omfattade fi-
nans- och näringsutskottets betänkande utan ändringar, föreslår jag att 
lagtinget uppmanar landskapsregeringen att i brådskande ordning utföra 
kompletterande undersökningar för att säkerställa konditionen på Vårdö-
bron. Resultatet av undersökningarna ska offentliggöras inom första kvar-
talet 2015 så att projekteringen påbörjas omgående i syfte att göra byggti-
den så kort och effektivt som möjligt”. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, fru talman! Det är oklart i klämförslaget ”projektering påbörjas 
omgående”, ska projektering göras före man har gjort utredningarna? 
Omgående betyder enligt min uppfattning omedelbart. Ska man först 
börja projektera och sedan blir undersökningarna klara, är det så ni vill 
ha det, eller hur ska man läsa det? 

Ltl Brage Eklund, replik 

Jag måste väl förtydliga andemeningen i klämmen, eftersom ltl Sund-
back försöker bryta sönder tanken. Det är klart att undersökningarna 
ska göras först, när man fått resultatet av det påbörjas projekteringen. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, men bästa ledamot Eklund det står inte så. Då måste man skriva att 
projekteringarna kan göras efter att undersökningarna föreligger. Det 
här betyder att man går med rumpan före. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Jag hoppas det finns något sunt förnuft i tankegång-
arna, behandlingsgången när man tittar på detta. Att försöka bryta sön-
der klämmen för att vi vill ha projektering påbörjade före man har gjort 
undersökningarna får stå för ltl Barbro Sundback. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack talman! Vad jag funderar på i ltl Eklunds kläm är att undersök-
ningarna ska offentliggöras inom första kvartalet 2015. Jag har stor till-
tro till mina tjänstemän, men tämligen osäker på om det råder fullstän-
digt över vädrets makter. Eftersom det inte är möjligt att göra undersök-
ningarna ifall det blir så kallt att det lägger is. Därtill har vi en upphand-
ling som följer våra direktiv, det är fråga om minst en månad. Även i den 
bästa av världar, med god vilja och sunt förnuft kan jag svårligen lova att 
undersökningarna skall kunna levereras och presenteras inom första 
kvartalet 2015. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Vi har början av november nu och i samband med vårt 
hörande fick vi den informationen att ca fem veckor kan en undersök-
ning ta i tid. Det här handlar om första kvartalet 2015. Vi hinner med 
upphandlingar, undersökningar och vi hinner även få ett resultat. 
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Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack talman! Nu är marknaden för dylika provtagningar och analysinsti-
tut tämligen begränsad, det finns en risk att man hamnar att vänta 
kanske en månad eller två innan man får materialet analyserat. Det är 
marknad som inte vi kontrollerar utan gör en upphandling och hoppas 
naturligtvis på att vi ska få någon form av förtur. Men garantier för det 
finns inte. Här ser vi igen, om jag får vara lite kritisk, ytterligare ett sätt 
där man från lagtingets sida försöker styra den operativa verksamheten 
som inte går att styra enligt vissa tidsramar, därför att vi helt enkelt inte 
förfogar över dem. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Det här är precis en effekt av att man inte har tagit alla 
prover i samband med provtagningen. Skulle man ha gjort det, som jag 
sa i mitt anförande, hade vi inte behövt fundera på formuleringen i 
klämmen eller något annat. Vi hade haft underlag för att fatta ett beslut, 
nu måste man ta provtagningarna p.g.a. man inte har gjort det som man 
skulle göra. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Torsten Sundblom 

Tack, fru talman! Det är bra att regeringen är på plats så att jag kanske får ett 
svar direkt. I tilläggsbudgetens framställning nämndes extra anslag enligt § 
48 och utskottet har skrivit i sitt betänkande att ”utskottet betonar vikten av 
en dialog med riksmyndigheterna så att landskapsregeringen och riksmyn-
digheterna så långt möjligt är överens innan en anhållan om extra anslag 
behandlas i lagtinget”. Hur långt har det avancerat, har man haft kontakt 
osv., det kunde vara väsentligt eftersom det finns med i betänkandet? 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack talman! Jag kan informera ltl Torsten Sundblom om att det förbe-
redande arbetet har inletts. Vi bör komma ihåg att det slutgiltiga ställ-
ningstagandet inte kommer före lagtinget har sagt sitt. I processen har 
vi kommit så långt att det mesta grundmaterialet, som kommer från in-
frastrukturavdelningen är färdigt och därtill ska det kläs i lagframställ-
ningens dräkt. Beroende på hur arbetet utfaller på avdelningen, hur 
man har möjlighet att möta från finans och lagberedningen är det möjli-
gen i slutet av detta år, allra senast i början på nästa. Även kontakterna 
till Helsingfors har inletts. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Det är bra att höra att kontakten till Helsingfors har 
inletts. Det är viktigt att före lagframställningen kommer till lagtinget 
borde man mer eller mindre vara överens med riksmyndigheterna, det 
är det väsentligaste för att kunna tänka sig att det ska gå igenom. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack talman! Det är svårt att vara överens med riksmyndigheterna fullt 
ut eftersom vi har ett riksdagsval i april, en ny regering som tillträder. 
Vårt arbete är att se till att vi har en färdig lagframställning, en stark 
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konsensus i Ålands lagting och sedan processa det vidare. Däremot är 
det viktigt att de informella kontakterna har tagits eftersom vi de facto 
inte vet vem som kommer att leda Finlands regering efter valet. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Kännedom om anslagets storlek och att det kommer 
en anhållan om extra anslag från Ålands lagting bör man känna till vid 
regeringsbildningen i Helsingfors. Det är viktigt att man kommer så 
långt som möjligt, så snabbt som möjligt. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Vtm Roger Jansson 

Fru talman! Jag hade inte tänkt säga något i debatten om Vårdöbron ef-
tersom vi från vår grupp, moderat samling för Åland, har haft alldeles två ut-
omordentliga representanter som har klargjort våra diskussioner som pågått 
över ett år. Vår inställning i frågan om Vårdöbrons framtid har utskottets 
viceordförande Mika Nordberg och utskottsmedlemmen Annette Holmberg-
Jansson framfört synpunkterna på ett utomordentligt sätt. Jag tror inte att 
någon i sak har kunnat kritisera dem, annat än känslomässigt. 

Kort om klämförslaget som vi ska behandla på talmanskonferensen. Det 
har ifrågasatts huruvida man kan göra dessa undersökningar och hur mycket 
det kan kosta osv. Jag har tvångsvägen fått lära mig ganska mycket det sen-
aste året om undervattensundersökningar, borrprover och annat från Marie-
hamns stad, det är en värdefull kunskap jag har skaffat mig. Tyvärr togs bara 
fyra stycken borrprov på fundamenten och rimligen var betydligt flera be-
ställda av landskapsregeringen, det räcker inte till för en totalbedömning av 
de som finns under vattnet. Det har ifrågasatts huruvida man kan göra jobbet 
nu.  

Det finns en åländsk dykfirma med stor erfarenhet av detta, som med kort 
varsel kan hjälpa landskapsregeringen att få borrproven tagna, det är relativt 
enkelt. Man behöver inte heller riva något längst ner på fundamenten utan 
det går att borra igenom. Utan att vara någon broingenjör, som man vårdslöst 
han skämtat med att jag skulle vara, har jag tagit reda på den detaljen. 

Vad gäller analyserna spelar det ingen roll vilken månad på året det är när 
analyserna görs i ett laboratorium, sådan som ska göras utanför Åland. Jag 
har heller ingen uppfattning om priset för det, men det kan knappast vara 
särskilt högt. Det som efterlyses i klämförslaget, som har varit en självklarhet 
för oss i vårt arbete med ärendet är att man ska ta tillräckligt med prover, att 
man vet vad man baserar den nya bron på när man bygger den på de gamla 
fundamenten. Jag förstår inte varför landskapsregeringens majoritet har 
kämpat mer än ett halvår emot att göra sådana självklara saker. 

Vi står inför en omröstning i lagtinget. Det som utskottet föreslår och det 
som ligger en majoritet för i lagtinget med tre partier mot två partier är for-
muleringen som står i utskottets betänkande, ”utskottet föreslår således att 
anslaget används för en renovering av den befintliga bron och att någon 
helt ny bro inte byggs”. Det är formuleringen vi har att ta ställning till.  

Samtidigt har den hårda debatten, hårda ord, skrämsel för Vårdöborna för 
att den vägen skulle få oss som tycker annorlunda att vilja följa minoritetens 
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uppfattning om byggandet av en ny bro. Sådan fungerar inte i politiken hel-
ler, saklighet är den väg man ska vandra om man vill ha lösningar till stånd. 
Inte är det någon som kommer att riskera någon Vårdöbos eller något Vårdö-
företags säkerhet, eller Norra linjens säkerhet och trafik. Det är mycket fult 
att använda sig av en sådan metod. 

Det har även förekommit en olycklig nedvärdering av de som kommit till 
att renovering är det bästa alternativet. Nedvärdering har kommit trots det 
anförande som vår kollega Annette Holmberg-Jansson gjorde i måndags med 
en ypperligt saklig genomgång av vårt ställningstagande, utan att angripa nå-
gon annan. Varför ska ny-bro- byggarna vara så inställda på att angripa 
andra? Man kommer inte fram i politiken på det sättet, kanske kortsiktigt. Att 
skära sådana pipor i vassen är ingenting jag rekommenderar. Jag har nog 
också gjort det i ungdomlig iver i min politiska karriär, kanske även någon 
gång när jag fyllt 70 år men det kommer jag inte längre ihåg. 

Fru talman. Det finns samtidigt en spirande signal om någon form av kom-
promissvilja, om man kan kalla det så. Replikskiftet mellan ltl Gun-Mari 
Lindholm och minister Veronica Thörnroos andades en sådan. Även ltl Elias-
son hade den typen av balanserade tongångar. Jag hälsar dem välkomna, jag 
har väntat på dem i ett halvår och det har inte kommit. 

I juni framförde vår minister i landskapsregeringen, Johan Ehn följande 
förslag ”att landskapsregeringen skulle besluta att inleda förprojektering av 
såväl byggande av ny bro som renovering av befintlig bro mellan Töftö och 
Gersholm. I projekteringen ska ingå detaljerade kostnadskalkyler för de 
bägge alternativen. Efter att förprojekteringen har gjorts fattar landskaps-
regeringen slutligt beslut vilketdera alternativet som genomförs”. Synd att 
man inte i landskapsregeringen tog det ansvaret och gick inför det, då hade vi 
sluppit situationen vi nu är i. 

Det röstades ner, det fanns bara ett alternativ att bygga en ny bro, vad 
synd. Motiveringen som presenterades för landskapsregeringen lyder, ”vid 
tilläggsundersökningar bekräftades de tidigare undersökningsresultaten av 
betongen i brolocket, (hela brolocket är förstört) det framkom också att 
brons betong inte är frostbeständig samt att mellanstöden både över och 
under vattenytan har en kloridhalt som klart överstiger de rekommende-
rade gränsvärdena”. Det var i juni före man gjorde tilläggsutredningarna, 
där man kom till ett annat resultat.  

I de bägge utredningarna som nu gjorts konstateras att ”man med beak-
tande av de osäkerhetsfaktorer som finns vid renovering i första hand re-
kommenderar en nybyggnation, men att renovering tekniskt sett är möjlig. 
De kostnadskalkyler som gjorts är fortfarande enbart att betrakta som upp-
skattningar”. Det är det i denna dag som är. ”Någon projektering av endera 
alternativen har inte gjorts och då kan man inte göra hållbara kostnadsbe-
räkningar. Med beaktande av att investeringsbehovet i övrigt är stort, med 
bl.a. investeringar i kortruttssystem, så minskar driftskostnaderna och indi-
kationer på att prisskillnaden mellan alternativen fortfarande är betydande 
två till fyra miljoner euro bedömer landskapsregeringen det ändamålsenligt 
att det innan slutligt beslut tas, låta göra en förprojektering av de bägge al-
ternativen som med större exakthet kan visa på den faktiska prisskillnaden 
dem emellan”. 
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Lämnar man bort hjärtats signaler i sådana frågor och ser kallt på vad vi 
sysslar med är det klart att man skulle ha gjort det. Jag är den första att be-
klaga att landskapsregeringen inte gjorde på det sättet, kanske chansen finns 
ännu. 

Under behandlingen av ärendet i lagtinget och där jag delvis som ersättare 
i finans- och näringsutskottet har lyssnat på och kunnat ställa frågor till spe-
cialisterna, särskilt Destia och den svenska firman, men även andra. Jag har 
stärkts i uppfattningen att det samhällsekonomiskt, ltl Fogelström, mest för-
nuftiga är att bygga på de befintliga fundamenten. Där två delar, av de fem 
delar som bron består av, alltså brolocket helt och hållet byts ut och pelarna 
förstärks på ett sådant sätt att de nuvarande pelarna inte mera har någon 
funktion. Det har klart framkommit i utskottsbehandlingen att det är möjligt. 

Det finns många olika sätt att projektera och planera hur man gör det. Det 
kan vi inte ha så mycket synpunkter på här. Politikers uppgift till ingenjörer 
och andra kan vara att det här ska göras på ett säkert sätt. Slutresultatet ska 
bli precis det som utskottet skriver, den ska i framtiden klara en trafik på över 
76 tons laster. Om jag vore trafikminister skulle jag säga åt avdelningen, dess-
utom ska vi ha en bro på de gamla fundamenten som i princip håller lika 
länge som en ny bro. 

Fru talman, om landskapsregeringen med dess majoritet, med lantrådet i 
spetsen, önskar att eftersträva en politisk enighet i frågan om Vårdöbron så 
har lantrådet bollen. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack talman! Tack vicetalman Roger Jansson för ett klargörande anfö-
rande. Jag kan upplysa vicetalmannen om att trafikavdelningen kalkyle-
rar med fem veckors dykjobb, samt fem veckors analys av de prover som 
är tagna efter att vi gjort en upphandling som följer landskapsregering-
ens upphandlingsdirektiv. Vad gäller det som vicetalmannen citerar från 
landskapsregeringens protokoll måste jag anmäla avvikande åsikt. I de 
omröstningsprotokoll jag har framför mig, för övrigt den enda omröst-
ning som har varit i landskapsregeringen, står det, ”minister Johan 
Ehns förslag understödd av minister Fredrik Karlström att inleda pro-
jektering av en renovering av befintlig bro”. Man ville således där från 
moderaternas sida gå in för en renovering, det var inte fråga om några 
kompletterande analyser som står det i omröstningsprotokollet. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Vad gäller undervattensarbete, som är nödvändigt i sam-
manhanget, kan man göra en relativt enkel sak väldigt svår. Inte ökar 
mitt förtroende för trafikavdelningen ifall det skulle vara så som infra-
strukturministern säger, att de säger på det sättet, då ska man som poli-
tiker säga stopp och belägg, det här ska vi göra på det här sättet i stället, 
om de in begriper det själva. Men det tror jag det begriper, det är klokt 
folk. När det gäller landskapsregeringens protokoll justeras det inte som 
andra protokoll av ledamöterna eller protokolljusterarna utan det är den 
protokollförande personens formulering som blir i protokollet. Jag hade 

  173 



  

checkat upp det med minister Johan Ehn och har sagt att han har före-
lagt inför landskapsregeringen som ett förslag, det som jag just här i 
mitt anförande läste upp. Om ministern menar att han inte har gjort det 
så var vänlig och säg det. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack talman! Nej, det är väldigt tydligt i debatten och har varit i hela 
processen, att den kunskap mina tjänstemän har på avdelningen inte 
verkar vara mycket värt i mångas ögon här i salen. Det är jag den första 
att beklaga. Jag har en väldigt god tjänstemannastab och jag står bakom 
dem, bredvid dem, framför dem och jag litar på dem och jag litar även 
på de sakkunniga som man väljer från avdelningen sida att använda sig 
av. Vad minister Johan Ehn har sagt landskapsregeringen och vad han 
inte har sagt tillstår jag gärna att det har föregåtts olika diskussioner, 
olika förslag har funnits det finns det väldigt ofta även i landskapsrege-
ringen. Men det har bara varit en omröstning och i den omröstningen 
var det moderaternas förslag att man skulle gå in för en renovering. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Vi ser att minister Johan Ehn har begärt ordet och kommer 
säkert att redogöra för den saken. Jag har fått hans skriftliga underlag 
för behandlingen i landskapsregeringen och har ingen orsak att tvivla på 
det. Svaret från ministern var undflyende till den delen huruvida det 
hade framlagts eller inte, jag väljer att tro på min kollega minister Johan 
Ehn. Förhållandet till tjänstemännen på för trafikavdelningen vill jag 
påminna ministern om att repliken var riktad till mig. Vad andra even-
tuellt tycker om tjänstemännen är ointressant i det sammanhanget. Re-
pliken var riktad till mig. Jag har stor tro, det sade jag också som en del 
av mitt anförande, att kunskapen är hög. Men den är naturligtvis inte 
komplett på alla punkter, de kan också ha fel utan att på något sätt vara 
dåliga tjänstemän. Den typen av debatteknik betackar jag mig för. 

Talmannen 
Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, fru talman! Ltl Roger Jansson använder Vårdöborna på ett tvivel-
aktigt sätt i sitt anförande. De framställs som politiska brickor i det poli-
tiska spelet. Min uppfattning om Vårdöborna i den här frågan är full av 
respekt. I det möte jag deltog i med många andra den 16 oktober var 130 
personer närvarande, flera timmar hörde man på experter och ställde 
relevanta frågor. Därefter har en stor grupp av dessa människor skrivit 
en insändare där de konstaterar att de vill ha en egen bro. Den opinions-
yttringen ska man ta på allvar, jag känner inte att någon har negligerat 
den. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Vi är inte oeniga i frågan om 28 000 ålänningar och alla 
Vårdöbor, jag har full av respekt. Jag sade att man har anfört skrämsel 
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på Vårdö mot att bygden riskerar att dö. Det är naturligtvis överord av 
känslomässig art. Ett exempel är den reservation vi har i betänkandet 
från kollegorna Petterson och Fogelström där det skriver att en renove-
ring är äventyrlig, backar utvecklingen i regionen, skapar stora risker för 
egendom och människor. Jag kommer inte att förorda något alternativ 
som skulle innebära detta. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det är bra att vi får höra det, för då kommer det att ställa väldigt stora 
krav på renoveringen och en hel del tillägg måste göra som minsann har 
ett högt pris. Man ska ta oron på allvar som kom fram på mötet, speciellt 
med det förslag som jag förstår att ltl Roger Jansson också förespråkar, 
d.v.s. att det ska vara trafik på bron under byggnads- eller renoverings-
skedet. Att det eventuellt ska finnas något tillägg i form av pontonbro, 
som ingen vet hur den ska se ut och vad den egentligen innebär. Det är 
inte skrämselpropaganda, utan att ta folks oro på allvar. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Vad jag tycker om olika lösningar när det gäller renove-
ringen av Vårdöbron så ber jag att få framföra dem själv, inte misstolkas 
av kollegan Sundback det kan man lämnade därhän. Inte påstå någon-
ting, att jag har påstått något som jag inte har påstått. Däremot finns det 
flera alternativ för trafiken under både nybyggnation och under renove-
ringstiden. De alternativen är inte bara en och två utan flera. Det ska 
den landskapsregering som sitter då ta ansvaret för det. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Vtm Jansson nämnde att nybyggarna nedvärderar re-
noverarna, samtidigt nämnde han om det känslomässiga. Jag upplever 
inte att det har varit någon nedvärdering men däremot har expertisen 
ifrågasatts. Varifrån kommer expertisen? Tidigare i debatten kallade 
man det för ett namnlöst ansikte det är där expertisen finns. Nedvärde-
ring har inte funnits. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Det går bra att läsa i betänkandet vilken expertis finansut-
skottet har använt sig av. Jag ber att få läsa upp de personer som har ut-
talat sig om Vårdöbron. Veronica Thörnroos, Magnus Ahlskog, Ian Berg-
ström, Jarl Danielson, Anders Ekström, Bengt Eriksson, Fredrik Hans-
son, Mariusz Kalinowski, Pekka Koivula, Torsten Lunabba, Kari Pohjola, 
Magnus Sandberg och Yvonne Österlund. Där är de personer som har 
hörts i utskottet. Jag har hört en del av dessa och jag baserade min kun-
skap på vad de har sagt och vad som finns skrivet, särskilt i landskapsre-
geringens utredningar. Insinuera inte att det skulle vara hemliga sak-
kunniga, det finns inte några sådana. Vänligen sluta med den taktiken, 
den går inte hem. 
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Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Tack vtm Jansson. Jag kan läsa innantill och väljer 
min debatteknik. Vid ett flertal tillfällen i debatten har det nämnts att 
man inte får yppa vem som har sagt vad och på vilka grunder. Jag tar 
mig rättigheten att säga att det är ett övertramp av vtm Jansson att säga 
att det känslomässigt är fel och att man nedvärderar nybyggarna, det 
här är också en nedvärdering. Jag väljer att ifrågasätta och förklara var-
för jag tycker att man ifrågasätter. Jag behöver inte få den här uppläx-
ningen av vtm Jansson, som mest har suttit och nedvärderat folk från 
stolen genom känslomässiga uttryck. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Karl-Johan Fogelström, replik  

Fru talman! Jag vidhåller att det är samhällsekonomiskt klokaste att 
bygga en ny bro. Ingenstans i utredningarna, ingenstans under höran-
den har det framkommit att en renoverad bro skulle han en längre livs-
tid än 60 år. Fundamenten byggdes och blev klara 1980, att de skulle 
vara likvärdiga med en ny bro skulle betyda att fundamenten var di-
mensionerade för en livstid på 154 år. 35 år har gått sedan fundamenten 
byggdes, nu säger vtm Jansson att det ytterligare ska hålla i 120 år. Jag 
har inte sett någon utredning som skulle tyda på det, fantastiska funda-
ment om de ska överleva sig själva ett par gånger. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Vad ska man svara på det? Massor med betongkonstrukt-
ioner runt om i världen håller väldigt länge. Var kollegan Fogelström har 
fått den informationen att betongfundamenten bara hålla 60 eller 90 år 
det vet inte jag. Det är dessutom inte utrett hur starka fundamenten sist 
och slutligen är. Deras dimensioner och de fyra borrprover som är tagna 
anger att det är väldigt starka. Jag har inte sagt att en renoverad bro ska 
hålla i 120 år. Vad jag sa var, att om jag vore trafikminister och skulle 
hantera ärendet framöver skulle det vara min målsättning. 

Ltl Karl-Johan Fogelström, replik  

Nej, absolut inte. Vtm Jansson sa att det skulle vara likvärdigt med en 
ny bro, vilket innebär att det ska hålla i ytterligare 120 år. Gamla pyra-
miderna står ännu, men det finns inget sakligt belägg för det som vtm 
Jansson påstår. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Lika lite som det finns något sakligt belägg för det som Fo-
gelström säger, tyvärr. Jag kan komplettera med, vore jag lantråd eller 
trafikminister skulle jag eftersträva i den fortsatta processen att en ny-
byggd bro på de gamla fundamenten ska hålla lika länge som ltl Fogel-
ströms alternativ. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 
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Ltl Roger Slotte 

Fru talman! Jag meddelar att jag stöder Anders Englunds bordläggningsför-
slag till plenum måndagen den 17 november. 

Talmannen 
Ärendet kommer att bordläggas eftersom lagtingsledamot Anders Englund understödd 
av lagtingsledamot Roger Slotte har föreslagit att ärendet skall bordläggas till plenum 
den 17 november. Önskar någon uttala sig om bordläggningstiden? Ärendet bordläggs 
till den 17 november. 

Minister Johan Ehn 

Jag ska inte förlänga diskussionen med annat än att ge tilläggsinformation 
om det som nämnts kring mina förslag i landskapsregeringen. Det var inte 
helt oklart att landskapsregeringen var oenig i frågan, det har vi varit sedan 
de problem som kom upp i första undersökningen som gjordes av Vårdöbron. 

Jag har för moderat samlings del hela tiden velat se till att få fram tydliga 
och klara beslutsunderlag som ska ge mig en möjlighet att bedöma huruvida 
man ska bygga helt nytt, eller bygga en ny bro på befintliga fundament. Det 
har inte varit helt lätt, vi har även där varit oense i regeringen kring huruvida 
det behövdes mera material än det som har funnits. 

I juni när vi hade fått fram en s.k. second opinion förde jag fram två förslag 
till mina kolleger i landskapsregeringen. Det ena var att jag fortsättningsvis 
var övertygad om att bron kunde repareras. Med de skrivningar som bl.a. 
fanns i Destias första rapport, om att man skulle fatta beslut om renovering 
före man gjorde ytterligare utredningar var ett av förslagen att gå vidare med 
ett beslut om renovering och samtidigt se till att man fick fram det som be-
hövdes ytterligare för att slutligt kunna fatta beslutet. 

Eftersom jag är en politiker som tror på att försöka lyssna till vad andra 
säger, försöka hitta kompromisser, lade jag även fram ett annat förslag. Vtm 
Jansson lyfte fram det förslaget att båda alternativen skulle utredas vidare. Få 
fram en bättre siffra på en nybyggd bro, en bättre siffra och ett underlag på en 
ny brobana på de nuvarande fundamenten. 

Det var helt tydligt att det intresset inte fanns hos andra än hos minister 
Fredrik Karlström och mig från moderat samlings sida. Mitt minne säger mig 
att det var det som lades fram till omröstning. Protokollet, är som ni vet, for-
mulerat på ett annat sätt. Båda förslagen, det tror jag att mina kollegor kan 
intyga, har funnits på bordet men inte vunnit gehör hos majoriteten. 

Kan vi nu ta steget vidare och göra det, tycker jag det är bra. Då får vi ett 
underlag som gör att vi kan ta frågan vidare. Vi håller på hamnar i en situat-
ion där vi verkligen sätter de personer, som vi alla värnar om i det här sam-
manhanget, d.v.s. befolkningen i en situation där man inte vet vad som kom-
mer att hända. Det gäller att vi agerar framåt och ser till att vi hittar lös-
ningar. 

Jag har för moderat samling försökt hitta kompromisser i frågan, även om 
det inte är så lätt att kompromissa i en fråga som handlar om att bygga helt 
nytt eller reparera, men förslagen har funnits från vår och från min sida. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack talman! Tack ministerkollegan Johan Ehn för ett intressant, bely-
sande anförande. Jag kan understöda och säga att det är alldeles korrekt 
att det har funnits ett antal olika versioner under den tid som har varit 
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om hur man kommer vidare osv. Jag står gärna upp bakom det och sä-
ger att det är helt sant det som ministerkollegan sade, att man ville gå 
vidare med två spår. Det var vad en majoritet inte ansåg vara korrekt. 
Man måste också någon gång våga välja väg. En majoritet av landskaps-
regeringen ansåg att man hade tillräckligt mycket fakta för att kunna 
välja väg. Därför gick det till omröstning. 

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Jag delar också den bilden av det, d.v.s. den sidan som hade 
majoritet i landskapsregeringen ansåg att det inte fanns mer att belysa. 
Jag hörde till dem, som likt lagtingets majoritet för tillfället, ansåg att 
det fanns bitar som behövde belysas mer när det gällde renoveringsal-
ternativet, vilket också tydligt framgår i första rapporten från Destia, 
som bestyrktes i den andra rapporten. Skulle man gå in för en renove-
ring behövdes det ytterligare utredningar och det var också vad vi sade 
från vår sida. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! Om vi inte riktigt är ense om hur framtiden ska gestalta sig för 
Vårdöbron, har vi åtminstone ett historiskt perspektiv som samstämmer 
och det är alltid något att börja från, man får väl se det som ett funda-
ment. Jag vill ytterligare påtala att regeringssidan hade först Destias 
rapport. Därefter en second opinion från Projektengagemang som i sak 
stödde det som Destia hade kommit fram till, men av en annan anled-
ning därför man hittade flera fel. Vi är helt ense om historien och försö-
ker nu arbeta framåt så att vi hittar en gemensam framtid. 

Minister Johan Ehn, replik 

Till det senare håller jag helt och hållet med. Varför vi har hamnat i den 
situation som vi har gjort, när man kommit fram till att nybyggnation 
skulle vara det mest lönsamma, är för att man utgår ifrån att en ny bro 
ska hålla i 120 år. Jag har jag ställt stora frågetecken till om man ska an-
vända det som utgångspunkt för att räkna fram den ekonomiska bär-
kraften. Att vi ska få en bro som fungerar för att transportera folk till och 
från Vårdö där råder ingen tvekan om att vi alla haft samma syn. Jag 
välkomnar den inställning som minister Veronica Thörnroos har och tar 
det som en utsträckt hand.  

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. Ärendet bordläggs till plenum den 17 november 2014. 

Enda behandling 

5 Närings- och arbetsmarknadspolitik 
Landskapsregeringens svar (S 3/2013-2014-s) 
Ltl Anders Erikssons m.fl. spörsmål (S 3/2013-2014) 
Ärendet avförs från dagens lista och upptas till behandling 01.12.2014. 

Remiss  

6 Tillväxt- och hållbarhetsfond 
Ltl Mats Perämaas m.fl. åtgärdsmotion (MOT 2/2013-2014) 
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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.  

Ltl Mats Perämaa 

Fru talman! Med tanke på den sena timmen föreslår jag att ärendet bordläggs 
till den 24 november. 

Ltl Tony Asumaa 

Tack, fru talman! Jag stöder bordläggning av ärende nummer 6, tillväxt och 
hållbarhetsfond. 

Talmannen 
Ärendet kommer att bordläggas eftersom ltl Mats Perämaa understödd av ltl Tony 
Asumaa har föreslagit att ärendet ska bordläggas till plenum den 24 november 2014. 
Önskar någon uttala sig om bordläggningstiden? Ärendet är bordlagt till den 24 novem-
ber 2014. 

För kännedom 

7 Ändringar i skattelagstiftningen 2015 samt kompensation till kommunerna 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 1/2014-2015) 
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 17.11.2014. 

Plenum slutar 
Nästa plenum hålls 17.11.2014 klockan 13.00. Plenum är avslutat. 
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54 Lagstiftning om familjehem 
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Plenum börjar 
Närvaroregistrering. 29 ledamöter närvarande. 

Meddelande 

Talmanskonferensen har sammanträtt. När det gäller de närmaste plenidagarna så ar-
betar vi idag till cirka kl. 17.00. Tisdag 18. 11 är det en ändring. Vi börjar kl. 09.30 fram 
till cirka 19.00 vid behov, på onsdag 19.11. kl. 9.30 – slut.  

Herr landshövdingen 

Värderade fru talman! Jag ber att till lagtinget för behandling få överlämna 
republikens presidents framställning om regeringens proposition till riksda-
gen med förslag till lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland att 
behandlas i den ordning som anges 69 § självstyrelselagen.  

Talmannen 
Ärendena kommer att behandlas i vederbörlig ordning. 

Bordläggning 

1 Policy för Ålands demilitarisering och neutralisering 
Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande (SJPN 3/2013-2014) 
Landskapsregeringens meddelande (M 1/2013-2014) 
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 24.11.2014. Godkänt.  

För kännedom 
2 Förbud mot dumpning av toalettavfall 

Ltl Anders Erikssons m.fl. budgetmotion (BM 1/2014-2015) 

3 Kompetensregister över studerande 
Ltl Anders Erikssons m.fl. budgetmotion (BM 2/2014-2015) 

4 Minska offentlig sektor 
Ltl Anders Eriksson m.fl. budgetmotion (BM 3/2014-2015) 

5 Minskning av anslaget för landskapsregeringen 
Ltl Anders Erikssons m.fl. budgetmotion (BM 4/2014-2015) 

6 Underhåll av Skeppsviks brygga 
Ltl Brage Eklunds m.fl. budgetmotion (BM 5/2014-2015) 

7 Användningsplan för Ålands naturbruksskola 
Ltl Brage Eklunds m.fl. budgetmotion (BM 6/2014-2015) 

8 Hållbart Åland 
Ltl Brage Eklunds m.fl. budgetmotion (BM 7/2014-2015) 

9 Obligatorisk programmering i grundskolan 
Ltl Axel Jonssons m.fl. budgetmotion (BM 8/2014-2015) 

10 Synliggör Åland på de internationella arenorna 
Ltl Axel Jonssons m.fl. budgetmotion (BM 9/2014-2015) 

11 Konkreta åtgärder för mindre byråkrati 
Ltl Axel Jonssons m.fl. budgetmotion (BM 10/2014-2015) 
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12 Skatteavdrag för elbilar 
Ltl Axel Jonssons m.fl. budgetmotion (BM 11/2014-2015) 

13 Samordning av socialservicen 
Ltl Brage Eklunds m.fl. budgetmotion (BM 12/2014-2015) 

14 Biljettautomater för införande av passageraravgift 
Ltl Brage Eklunds m.fl. budgetmotion (BM 13/2014-2015) 

15 Reformering av jordförvärvslagstiftningen 
Ltl Gunnar Janssons m.fl. budgetmotion (BM 14/2014-2015) 

16 Reformering av näringsrättslagstiftningen 
Ltl Gunnar Janssons m.fl. budgetmotion (BM 15/2014-2015) 

17 Stabilitetssystem 
Ltl Gunnar Janssons m.fl. budgetmotion (BM 16/2014-2015) 

18 Reviderad offentlighetslagstiftning 
Ltl Katrin Sjögrens m.fl. budgetmotion (BM 17/2014-2015) 

19 En moderniserad grundskolelag 
Ltl Katrin Sjögrens m.fl. budgetmotion (BM 18/2014-2015) 

20 EU- och externpolitik 
Ltl Katrin Sjögrens m.fl. budgetmotion (BM 19/2014-2015) 

21 Operation giftfritt dagis 
Ltl Katrin Sjögrens m.fl. budgetmotion (BM 20/2014-2015) 

22 Barn och unga som lever i ekonomiskt utsatta familjer 
Ltl Katrin Sjögrens m.fl. budgetmotion (BM 21/2014-2015) 

23 Tandvårdens utveckling 
Ltl Katrin Sjögrens m.fl. budgetmotion (BM 22/2014-2015) 

24 Utvecklingsplan för Åland 
Ltl Katrin Sjögrens m.fl. budgetmotion (BM 23/2014-2015) 

25 Nya upphandlingsdirektiv 
Ltl Katrin Sjögrens m.fl. budgetmotion (BM 24/2014-2015) 

26 Social omsorg 
Ltl Katrin Sjögrens m.fl. budgetmotion (BM 25/2014-2015) 

27 Bomarsunds besökscentrum 
Vtm Viveka Erikssons m.fl. budgetmotion (BM 26/2014-2015) 

28 Samarbetsunderstöd 
Vtm Viveka Erikssons m.fl. budgetmotion (BM 27/2014-2015) 

29 Studerande med särskilda behov 
Vtm Viveka Erikssons m.fl. budgetmotion (BM 28/2014-2015) 

30 Trafiklösningar i Godby 
Vtm Viveka Erikssons m.fl. budgetmotion (BM 29/2014-2015) 

31 TV-licens 
Vtm Viveka Erikssons m.fl. budgetmotion (BM 30/2014-2015) 

32 Sjukdomskostnadsavdraget 
Ltl Mats Perämaas m.fl. budgetmotion (BM 31/2014-2015) 

33 Avräkningsgrunden 
Ltl Mats Perämaas m.fl. budgetmotion (BM 32/2014-2015) 
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34 Samordning av social service 
Ltl Mats Perämaas m.fl. budgetmotion (BM 33/2014-2015) 

35 Ringväg Vårdö-Lumparland 
Ltl Mats Perämaas m.fl. budgetmotion (BM 34/2014-2015) 

36 Minskning av anslag 
Ltl Mats Perämaas m.fl. budgetmotion (BM 35/2014-2015) 

37 Ansvarsfull avfallshantering 
Ltl Torsten Sundbloms m.fl. budgetmotion (BM 36/2014-2015) 

38 Reformering av skärgårdstrafikavgifterna 
Ltl Torsten Sundbloms m.fl. budgetmotion (BM 37/2014-2015) 

39 Infrastruktur, finansiering genom OPS 
Ltl Torsten Sundbloms m.fl. budgetmotion (BM 38/2014-2015) 

40 Kortrutt till Sottunga 
Ltl Torsten Sundbloms m.fl. budgetmotion (BM 39/2014-2015) 

41 Omstrukturering av förvaltningen, utlokalisering av arbetsplatser 
Ltl Torsten Sundbloms m.fl. budgetmotion (BM 40/2014-2015) 

42 Landskapsregeringens hemsida 
Ltl Tony Asumaas m.fl. budgetmotion (BM 41/2014-2015) 

43 Skolan i rörelse 
Ltl Tony Asumaas m.fl. budgetmotion (BM 42/2014-2015) 

44 Gång- och cykelväg Lemströms kanal - Söderby 
Ltl Tony Asumaas m.fl. budgetmotion (BM 43/2014-2015) 

45 Landskapets hyreskostnader hos ÅDA Ab 
Ltl Tony Asumaas m.fl. budgetmotion (BM 44/2014-2015) 

46 Landskapets överföring av budgetmedel till ÅDA Ab 
Ltl Tony Asumaas m.fl. budgetmotion (BM 45/2014-2015) 

47  Likviditetsanalys och ekonomiska nyckeltal 
Ltl Tony Asumaas m.fl. budgetmotion (BM 46/2014-2015) 

48 Rovdjurspremie på vildsvin 
Ltl Tony Asumaas m.fl. budgetmotion (BM 47/2014-2015) 

49 Ålands museum 
Ltl Tony Asumaas m.fl. budgetmotion (BM 48/2014-2015) 
Ärendena upptas till behandling i samband med ärende nr 51. 

Remiss 

50 Ändringar i skattelagstiftningen 2015 samt kompensation till kommunerna 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 1/2014-2015) 

Remiss 

51 Budget för landskapet Åland 2015 
Landskapsregeringen budgetförslag (BF 1/2014-2015)   
Budgetmotioner (BM 1-48/2014-2015) 
Talmannen föreslår att en gemensam diskussion om de båda ärendena tillåts i enlighet 
med arbetsordningen 61 § 4 mom.  

Talmannen föreslår vidare att ärendena remitteras till finans- och näringsutskottet. 

Diskussion.  
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Lantrådet Camilla Gunell 

Ärade lagting, ärade fru talman, ärade lyssnare! Landskapsregeringen 
presenterar idag sin budget för 2015. Det är mandatperiodens tredje budget. 
De här gången har processen varit extra lång och mer komplicerad än tidigare 
eftersom vi nu lägger om budgetstrukturen och anpassar den efter vår 
affärsbokföring.  

År 2015 blir när det gäller budget men också många andra frågor ett 
brytningsår när vi går från det gamla till det nya. Budgeten för 2014 var redan 
på väg mot omställning, år 2015 är systemet helt nytt och finputsning kan vi 
ännu göra till år 2016.  

Reform och förändring tar tid, men det här är en efterlängtad förändring 
som ska göra budgeten och landskapets ekonomi mer förståelig och mer 
tillgänglig för alla som önskar ta del av den.  

Detta är också den tredje budgetförslag som landskapsregeringen lägger, 
utan några omröstningar, vilket vi alla i regeringspartierna kan vara mycket 
stolta över eftersom vi snart går in i ett valår.  

Det är utan tvekan ibland både prövande och krävande att hitta enighet i 
många stora frågor, men det gjorts när man gång i konstruktiv och positiv 
anda. Tack ska ni ha alla för det, både ministrar i regeringen och alla 
medlemmar i regeringsblocket.  

Det är också ett budgetförslag som ligger i en svår ekonomisk tid, präglad 
av handelsbojkott och en svag ekonomisk utveckling globalt. Vi ser en värld 
där klyftorna ökar. De rika blir rikare, de fattiga fattigare och vi kämpar med 
en allt större klimathot. 

Vi har sett vårt ansvar i det läget att så gott det går – och genom de 
redskap vi har i vår makt för ålänningarnas del – bygga en bro över 
konjunktursvackan till en ljusare ekonomisk tid. Den bron bygger vi med en 
rekordsatsning på infrastruktur och investeringar – sådant som ska skapa 
sysselsättning och få folk i arbete. 

Vi skapar det också genom att ge så mycket köpkraft vi kan till 
befolkningen. Genom att ta på oss ersättningar för kommunala skatteavdrag 
så skapar vi inte från landskapets sida ett tryck på kommunerna att höja sina 
kommunalskatter. Hittills verkar det som de flesta kommuner som fattat sina 
beslut om skattöret också ser den möjligheten. I jämförelse med riket betalar 
ålänningarna 2 procent mindre i skatt. Det ger alla löntagare mer i 
plånboken.  

Vi sänker inte heller barnbidrag eller andra stöd som man gjort i riket, vi 
höjer inte heller avgifterna. 

Alldeles nyligen läste många med stor nyfikenhet skattetoppen. När jag 
läste den konstaterade jag att det minsann finns pengar kvar i det här 
samhället. Dagen efter fick vi i regeringen en presentation av den första delen 
av ÅSUBs uppföljning om social utsatthet och fattigdom. I den finns 
djupintervjuer av föräldrar och barn som lever med mycket små inkomster. 
De är djupt sorgliga, men viktiga vittnesmål om hur livet ter sig för dem som 
varje dag får vända på slantarna. Det synliggör också behovet av att välfärden 
kommer alla till del, att de med mindre inkomster får ett större stöd av 
samhället och att vi arbetar strukturellt och konsekvent med att förhindra att 
klyftorna ökar och att allt fler tvingas leva i marginalen. Att barn som går i 
skolan inte utsätts för situationer där man inte kan komma med på 
klassutflykten pga pengar, att barn inte kan vara med på klassfoto pga 
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pengar, att barn inte kan delta i fotboll och fritidsintressen pga pengar och att 
barn inte kan uppsöka hälso- och sjukvård pga pengar. Klyftorna finns också i 
vårt samhälle och de måste motarbetas så att alla, oavsett socioekonomiskt 
bakgrund inte förhindras att utvecklas på ett optimalt sätt.  

Längst bak i årets budget finns också en ÅSUB rapport om könsskillnader 
med rötter i barn- och ungdomsåren. Det är en viktig läsning. Vi kan 
konstatera att män och kvinnor, flickor och pojkar inte upplever livet på 
Åland på samma sätt. 

Det är otroligt viktigt att öka kännedom om genus i alla myndigheter, på 
kommunal nivå och landskapet för att kunna synliggöra och förstå. Att jobba 
mer med förebyggande insatser hellre än att reparera skador när den är 
skedd. Finns det elever med särskilda behov, då ska de också – så tidigt som 
möjligt i åldrarna – få särskilt stöd. Det tjänar alla på.  

Att få barn att vara trygga och ungdomsåren så fria som möjligt från 
droger, alkohol och tobak är också ett vuxenansvar som fler av oss måste ta – 
både som föräldrar och inom skola och fritid. Den drogliberala hållning som 
sprider sig bland unga är svår att hantera och vuxensamhället måste som en 
röst – och utan att darra på manchetten - sätta gränser och ange vad som är 
tillåtet. 

För att kunna föra en politik som är ansvarstagande för alla och där alla får 
hjälp, stöd och utveckling efter behov så krävs att landskapet och 
kommunerna har en stabil ekonomi. Om alla är med och bidrar efter sin 
förmåga och full sysselsättning råder då stärker det också den ekonomiska 
utvecklingen. 

Landskapsregeringens analys av den ekonomiska situationen är att 
problemen som måste lösas både kräver traditionell konjunkturpolitik som 
satsningar på investeringar, infrastruktur och på ökad köpkraft – men krisen 
är också strukturell och behöver därför lösas med förändringar, 
omställningar och moderniseringar både inom offentlig sektor och privat. 

2014 tog vi upp en del medel för förändringsarbete inom den offentliga 
sektorn. Nu ser vi vissa av dessa resultat i budgeten för 2015. Mycket av 
förändringsarbete pågår med full kraft. 

År 2015 tar vi upp medel för en satsning på näringslivet, för ökad 
modernisering, export, internationalisering och digital utveckling.  

Åland har också genom lagtingets beslut gått in för att Åland ska bli ett 
hållbart samhälle 2051. Det är en fråga om samhällsplanering och miljö. Det 
är också en social fråga men mest av allt kanske en ekonomisk fråga.Hur 
använder vi våra resurser optimalt för att tillgodose ålänningarnas behov av 
service? Hur kommer människor mest till sin rätt och kan utvecklas till fullo  
i skolan, på arbetsplatserna och i samhället? 

Vi menar att ett samhälle som är jämställt, där både män och kvinnor 
kommer till sin rätt, fullt ut, också tar tillvara begåvningarna och resurserna 
bäst. Landskapsregeringen satsar därför vid sidan av redan pågående 
jämställdhetsarbete, på ett treårigt utbildningsprojekt i syfte att främja 
jämställdhetsarbetet med målet att Åland ska bli ett jämställt samhälle så fort 
det bara är realistiskt möjligt. 

Ett hållbart näringsliv och hela hållbarhetsarbetet innefattar också att 
många parter bli delaktiga och att många aktörer i samhället kommer med 
och jobbar för ett gemensamt mål. I ett hållbart näringsliv finns det redan i 
dag företag som vill gå i bräschen och som inser att man måste vara modern, 
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konkurrenskraftig och attraktiv för att kunna rekrytera goda krafter och 
kompetenser. 

Landskapsregeringen driver idag en arbetsmarknadspolitik och 
näringspolitik som ytterligare ska förbättra och stärka möjligheterna för 
näringslivets utveckling.  

I en värld av oro och ekonomiskt svåra tider, har vi ändå – utan att behöva 
låna pengar som alla stater idag gör- lyckats ta fram en budget för 2015 där vi 
tillgodoser behoven inom hälso och sjukvården. Vi satsar framåt på de unga 
och på utvecklingen av arbetsmarknaden och ger de redskap som behövs för 
att människor ska hitta nya vägar. Vi satsar också framåt i hopp om att skapa 
fortsatt framtidstro, stabilitet och trygghet. Ett samhälle där vi tar hand om 
varandra och där vi med tillförsikt ser framåt mot nya mål och möjligheter. 

Jag vill avslutningsvis tacka alla goda krafter som jobbar i riktning mot 
modernisering och förändring i landskapets verksamheter och som vid sidan 
av sitt ordinarie arbete också bär  vidare allt det förändringsarbete som vi har 
igångsatt. Det känns bra när man har tjänstemän som också vågar och vill 
tänka nytt och som driver arbetet framåt. 

Jag vill också tacka alla ministrar i regeringen och lagtingsgrupperna för 
konstuktivitet och goda inspel under budgetprocessens gång. Jag ser mycket 
fram emot budgetdebatten som här ska följa. Finansministern kommer att 
presentera siffrorna mera i detalj och även ministrarna kommer att 
presentera sina politikområden. Tack, herr talman. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det lät fint när lantrådet tog upp problemen som finns i det åländska 
samhället när det gäller barn som lever i familjer som har knappa för-
hållanden. Som lantrådet vet så har jag lyft den frågan själv många 
gånger. Jag har dragit precis samma slutsatser som nämndes här; det 
finns barn som inte kan följa med på olika klassaktiviteter.  

Det låter bra men skillnaden mellan socialdemokraterna och Ålands 
Framtid är att vi faktiskt har försökt göra någonting konkret. Vi begärde 
först en utredning för att få reda på hur det förhöll sig. Svaret var då att 
man visste hur det var. Det behövdes åtgärder och inte mera fakta. I fjol 
kom vi tillbaka med en finansmotion om att man skulle fördubbla en-
samförsörjartillägget. Det röstade socialdemokraterna emot. Som sagt 
var, det låter bra när man tar upp det så här i allmänna ordalag. Det här 
bekymret finns på riktigt, lantrådet, då är det viktigt att man gör någon-
ting åt det. Vi hade ett förslag. Vilket förslag har socialdemokraterna? 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Tack, herr talman! Det är mycket riktigt att den första utredningen togs 
fram 2007. Den utredningen var säkert chockerande för många i vårt 
samhälle. Det var den första utredning som visade på statusen och hur 
människor trots allt på Åland levde under den relativa fattigdomsgrän-
sen.  

Det här är en uppföljning, den första delen har nu kommit och vi in-
väntar den andra delen. Jag tror att det är mycket viktigt att man får en 
helhetsbild. Den första utredningsdelen består av djupintervjuer med 
föräldrar och barn som lever i situationen. Man måste först lära känna 
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deras livsituation för att också kunna möta behoven på rätt sätt. Här gäl-
ler det att ta ett helhetsgrepp om hela läget. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det är riktigt, det är alltid bra att ha ett helhetsgrepp. Tittar man på de 
utredningar som lantrådet nämnde som chockerande och som kom re-
dan 2007 och tittar man på utredningar både i Sverige och i Finland så 
inte är ett mycket som skiljer här på Åland. Det är ofta i familjer med 
ensamstående mammor med utländsk bakgrund som det uppstår pro-
blem. Istället för att ytterligare hålla på fem-sex år framåt att utreda frå-
gan så tyckte vi att det var logiskt att föreslå en fördubbling av ensam-
försörjartillägget. Vi såg att det skulle göra skillnad. Vi konstaterar också 
att det åländska samhället ändå är så pass rikt, trots ekonomiska pro-
blem i samhällsekonomin, att det här måste vi kunna göra någonting åt. 
Vi lade ett konkret förslag men det föll inte på läppen. Vi skulle gärna 
stöda konkreta förslag. Vi måste sluta utreda. 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Ensamstående är helt klart en grupp som behöver särskild uppmärk-
samhet, vilket vi ser i våra siffror och i statistiken. Genom de här utred-
ningarna har vi också fått till kännedom om många andra saker som 
man även kan göra. Det är olika åtgärder i form av höjda hemvårdstöd 
och också andra mycket viktiga åtgärder för att få ett koncept för detta. 
Jag vet med säkerhet att minister Aaltonen närmare kommer att besk-
riva hur regeringen kommer att förfara i den här frågan. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, talman! Lantrådet uttryckte sin tillfredsställelse över mängden in-
vesteringar som finns med i budgeten. För en stund sen behandlade vi 
ett betänkande där utskottets skriver att de har noterat att investerings-
graden var lägre än förväntat. Vad säger lantrådet om detta? Investe-
ringsgraden är väldigt viktig om man tänker på sysselsättningen. 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Så är det absolut. För att gynna byggbranschen och att andra entrepre-
nörer hålls igång och har tillräckligt med arbete så har vi i den här bud-
geten satsningar för år 2015 på 24,5 miljoner inom landskapets verk-
samheter. Sedan har vi ytterligare våra underlydande bolag; PAF och 
Posten som också investerar sammantaget 25 miljoner. Nästan 50 miljo-
ner är aktualiserat för investeringar under 2015, vilket nog ska bedömas 
som en rekordsatsning. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, talman! Jag skulle vilja ha svaret i förhållande till att fram till in-
nevarande år har förverkligandegraden varit låg på investeringarna. Får 
vi en låg förverkligandegrad under kommande år då blir det inte samma 
värme åt sysselsättningen. Hur hög förverkligandegrad ska vi förvänta 
oss?  
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Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Jag undrar om det finns någon siffra på det där? Jag har tidigare hört att 
landskapets budget i regel brukar förverkligas till 97 procent. Om det 
handlar om förseningar så beror det på olika besvär i olika frågor. Vi har 
fått vänta, t.ex. när det gäller olika vägprojekt eller andra byggprojekt 
som har mött på hinder på vägen i förverkligandet. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Jag är också inne på samma tema som ltl Anders Eriksson, eko-
nomiskt utsatta barnfamiljer. Det finns en överlägsen åtgärd och det är 
lika lön för likvärdigt arbete. Man kan försöka plåstra med ensamförsör-
jartillägg och stöd för ekonomiskt utsatta pensionärer, men det finns en 
klart lysande åtgärd. Jag skulle också velat ha hört lite mera om hur man 
tänker stöda ekonomiskt utsatta barnfamiljer. När man läser budgeten 
så står att man ska titta vidare på fritidsaktiviteter och barns tillgång till 
detta. Jag skulle vilja ha lite mera konkretisering från lantrådet nu när 
lantrådet tog upp i det i sitt anförande. 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

När det gäller stöd till barnfamiljer så finns det flera olika sätt som man 
kan göra det på. Mycket handlar om att ha en vaksamhet över hur var-
dagen ser ut. Vilka situationer möter man i skolan, på daghem och på 
fritiden? Hur kan man stöda att alla barn har tillgång till fritidsaktivite-
ter och att den ekonomiska situationen i hemmet inte ska utgöra ett hin-
der? Det handlar också om kommunikationer och möjligheten att 
komma med buss till olika aktiviteter för att delta.   

Arbete pågår att göra en helhetsbedömning av situationen och att 
mycket konkret gå in för att kunna hjälpa till och eliminera detta som 
uppställer hinder i vardagen. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Vi väntar på åtgärdsförslag från landskapsregeringen. En grupp 
unga människor som man glömmer bort är de studerande på gymnasial-
stadiet. De har ingen avgiftsfri skola. Där kunde det vara skäl att titta på 
åtgärder som man kan göra. Studiematerialet på gymnasialstadiet är 
väldigt dyrt.  

Sedan skulle jag också vilja få ett klargörande från lantrådet när det 
gäller kommunernas socialtjänst. Vad jag förstår tuffar det på, vi kom-
mer att få lagstiftning i lagtingets sista klämtande mandattid. Hur tän-
ker landskapsregeringen gå vidare med förverkligande av det? Kommer 
landskapsregeringen att ha någon aktiv roll eller stiftar man en lag och 
sedan är det upp till kommunerna att leverera?  

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Det är lite svårt att svara på i en replik.  
Det som ltl Sjögren först nämnde om gymnasialstadiet håller jag med 

om. I djupintervjuerna har det också framkommit att många familjer 
upplever inköp av material på gymnasialstadiet som väldigt komplicerat 
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och dyrt. Även där krävs det nog en uppmärksamhet om man vill möta 
den problematik som finns bland barn och unga. 

När det gäller kommunernas socialtjänst så finns det medel för pro-
jektledning för 2015 upptaget här i budgeten. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Att PAF och posten planerar nybyggen är givetvis ett tecken på att verk-
samheten går ganska bra. De är i behov av större utrymme och vi kan 
gratulera oss själva till att vi har så goda företag och verksamheter på 
Åland. Det måste ju vara ett utslag av den nya budgettekniken att man 
säger att de satsningarna hör till landskapets satsningar. På det viset har 
man aldrig gjort tidigare eftersom deras ekonomi med satsningar inte är 
direkt kopplade till landskapets budgetekonomi. Vi får ju dividender och 
överföringar på ett annat sätt. Man kan förstås måla upp det så här om 
man vill. 

Vad gäller näringslivssatsningar så kan vi tydligt läsa i resultaträk-
ningen att överföringar till näringslivet minskar med dryga 2 miljoner 
euro. Ändå pratar landskapsregeringen om att den här budgeten skulle 
vara stimulerande i förhållande till näringslivet. 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Jag tror att den slutsatsen som ltl Perämaa drog är nog ett resultat av 
den nya budgettekniken. Jag vet att det finns ett svar på detta men jag 
ska överlåta det till näringsministern att klargöra detta.  

Däremot kan man konstatera att nu går den nya strukturfondspe-
rioden igång vilket betyder att det finns en mängd resurser också för nä-
ringslivsutveckling och kompetensutveckling osv. inom näringslivet, vil-
ket är positivt. Satsningar görs av exempelvis Posten och PAF. Land-
skapsregeringen har också visat på vilka andra satsningar som finns i 
samhället idag t.ex. fiskodlingsetablering på land i Eckerö och bagerier i 
skärgårdskommuner och där har landskapet spelat en roll för att detta 
ska förverkligas. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

De projekt som är igångsatta är bra. 
Då är det väl inte så bra med omläggning av budgettekniken om det 

som står här; ”att överföringar till näringslivet minskar” har en förkla-
ring som då kan tolkas av finansministern men inte av lagtinget. Tydli-
gen är vi inte i hamn med den tydliga budgetpresentation som vi alla 
önskar. För detta kan vi läsa just här och ingenting annat. Jag ber 
lantrådet ännu förklara varför lite drygt 2 miljoner mindre i överföringar 
till näringslivet uppenbarligen de facto betyder mera pengar?  

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Ltl Perämaa får gärna återkomma närmare med vad det är han avser. 
Det har sällan varit så mycket satsningar på överföringar till näringslivet 
som det finns nu genom de nya strukturfondsprogrammen och det nya 
LBU-programmet. Vi har även andra konkreta satsningar där land-
skapet under 2014 i våras levererade en särskild stimulansbudget där 
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man upptog medel för överföringar till näringslivet just för att få igång 
projekt som då stod och vägde; skulle man eller skulle man inte satsa? 
Genom den budgeten kunde vi ge det tillskott som behövdes för att de 
här satsningarna skulle gå igång och förverkligas. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Tack, herr talman! Ett hållbart Åland är till stor del en ekonomisk fråga, 
sade lantrådet i sitt anförande. Finans- och näringsutskottet uppmanade 
landskapsregeringen i samband med behandlingen av hållbarhetsmed-
delande att ta fram ett femte hållbarhetskriterium med tanke på en sta-
dig och jämn BNP, tillväxt. Varför har man inte tagit det i beaktande när 
man har skrivit budgeten? Tankarna kring det femte hållbarhetskriteriet 
verkar helt ha uteblivit. 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Landskapsregeringen kommer att ta upp hållbarhetsmeddelandet med 
finansutskottets betänkande i bakgrunden och titta över det innan det 
slutligen fastställs. Som bäst rekryteras en hållbarhetsstrateg och en 
samhällsplanerare som kommer att, så fort det är möjligt, dra igång ar-
betet mot ett hållbart Åland och jobba med att engagera och involvera så 
många aktörer som är möjligt. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Det låter bra. Tittar vi på den verklighet vi har i dagsläget och hållbar-
heten ur ett ekonomiskt perspektiv så trots löften i regeringsprogram-
met om en budget i balans under mandatperioden, trots löften 9 sep-
tember förra året om projekt 2015 som skulle bringa budgeten i balans 
2015 och trots att vi har haft en fortsatt utvecklad klumpsumman under 
de senaste åren så har det här budgetförslaget ett underskott på 8,8 mil-
joner. Vi närmar oss en sådan en likviditet att vi snart behöver gå till 
banken för att klara av driften med den kostnadsstruktur vi har idag. 
Det är ju inte nuvarande generationer som drabbas av det här utan det 
är just barnen och de kommande generationerna som kommer att belas-
tas i de fall vi behöver gå till banken så som det ser ut i dagsläget. Hur 
tänker landskapsregeringen göra för att undvika att vi behöver gå till 
banken och uppta externa lån för att finansiera vår verksamhet?  

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Likviditetsläget är hyggligt bra nu. Vi konstaterar att vi går in i 2015 med 
noll i lån och vi kommer att gå ut ur 2015 med noll i lån. Däremot ser vi 
framtida problem med att klara upp den här situationen, särskilt den 
dag när alla dessa stora investeringar rullar igång, exempelvis den geria-
triska kliniken som det är budgeterat ett ganska häftigt belopp för. Visst 
finns det en klar öppning där gällande likviditetsläget, men det är ingen-
ting man ändrar genom att göra som Ålands Framtid föreslår med fem-
procentiga nedskärningar på alla moment. En sådan metod prövades en 
gång i tiden, tror jag. Det var helt omöjligt att arbeta på det sättet. Man 
måste konsekvent och uthålligt arbeta med utgiftssidorna samtidigt som 
man reformerar och förändrar förvaltningen mot ökad en effektivitet. 
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Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Som alltid så svänger sig lantrådet med ord och begrepp som 
får det att låta. Det är brytningsår, bro över konjunkturklyftor, rekord-
satsningar och framtidstro upprepas många gånger i budgeten. Samti-
digt är det precis som lantrådet säger, klyftorna finns i vårt samhälle och 
de ökar. Människor står i kö till matbanken. Vilken framtidstro har de? 
Vad kan landskapsregeringens budget ingjuta för framtidstro? Männi-
skor i olika företag är satta under varsel och man kommer att dra ner. 
Vilken framtidstro har ungdomar som ligger utanför sysselsättning och 
utbildningsinsatser? 

Tehyiterna varslar idag om strejk därför att landskapsregeringen har 
misslyckats med arbetsvärdering. 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Det sista var nog lite magstarkt av ltl Viveka Eriksson som själv var med 
och stoppade hela arbetsvärderingsprojektet 2009, så det tror jag att vi 
kan lämna. 

Jag beklagar om det är störande att jag får det att låta, men jag vill att 
ålänningarna ska höra att vi har ett bra samhälle. Vi har en stark eko-
nomi där vi gör allt för att de ska ha det så bra som möjligt genom att se 
till att vi har en god hälso- och sjukvård och en bra som skola där kom-
munerna ändå har tillräckliga resurser för att skapa en god närservice 
för alla som bor där. Vi ska ha en arbetsmarknad som är flexibel och 
fungerar och där de unga garanteras en arbetsplats, praktikplats eller en 
studieplats. Det är viktiga saker vi gör. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Vi efterlyser från vårt håll att också orden ska följas upp av verkliga kon-
kreta åtgärder. Förra året stod vi här och lyssnade på lantrådets världs-
rekord i reformer. Konkretisering av alla dessa reformer har uteblivit 
under året. Nu hör vi det igen. Budskapet var också att kommunerna 
skulle vara vinnare i den här budgeten. Verkligheten är ju inte den, men 
kommunerna det här året är inte lika stora förlorare som de var i fjol. I 
verkligheten så får kommunerna mindre pengar idag, jämfört med när 
lagen om landskapsandelarna trädde ikraft 2008, trots den utveckling 
som har skett i vårt samhälle.  

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Om man jämför med andra kringliggande regioner så är kommunerna 
vinnarna. Framförallt är medborgarna i kommunerna vinnare så länge 
vi kan upprätthålla en ekonomisk tillvaro eftersom vi på Åland ändå be-
talar så pass mycket mindre i skatt än vad man gör i riket exempelvis. 
Kommunerna är också vinnarna om vi tillsammans här hjälps åt att se 
till att invånarna får en bra service, professionellt och gott barnskydd, 
professionell missbrukarvård och handikappservice, vilket vi försöker 
åstadkomma i våra reformer. Jag tror att det vore bra om också libera-
lerna var med och verkade för att de här reformerna kunde förverkligas 
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till förmån för utvecklingen och till förmån för vinnarna i våra kommu-
ner. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, herr talman! Tack för presentationen lantrådet. Jag har några på-
pekanden och preciseringar när det gäller rekordinvesteringar. Det 
stämmer nog att det är ett rekord under regeringen Gunells tid. Den 
högsta investeringen som den här regeringen gjorde tidigare, år 2012, 
var på 18,8 miljoner och nu är det 22,5 miljoner. År 2008 investerade 
landskapsregeringen 30,5 miljoner när det var dåliga tider. Det stämmer 
att det är rekordinvestering under regeringen Gunells tid. 

När det gäller kommunalpaketet säger man att kommunerna får extra 
pengar. Det är inte så. Lantrådet sade faktiskt här i tidigare replikskifte 
att det är kommuninvånarna som vinner på det. Kommunerna får inget 
extra utan de kompenseras bara för ett bortfall som inte kommunerna 
själv kan påverka. 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

År 2008 var jag också med och lade regeringens budget för 2008. Den 
budgeten hade rekord i mångt och mycket. Mycket av detta var kanske 
bra men mycket av detta är ouppnåeligt i dagens ekonomiska situation. 
Jag tror inte att det är någon idé att jämföra ett bakåtperspektiv. Idag 
behöver samhället satsningar i infrastruktur, att byggsektorn och andra 
hålls igång och att det finns arbete och sysselsättning. Det är mycket vik-
tigt i dagsläget, men också att vi reformerar och möter den kris som 
också finns där strukturellt. Företag behöver generationsväxlingar, kom-
petensutveckling och mycket annat som regeringen gärna vill hjälpa och 
bistå med. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Fru talman! Vi kanske inte ska jämföra det ekonomiska läget nu och då, 
men då investerade man 30,5 miljoner och fick 17 miljoner mindre i av-
räkningsbeloppet. Kanske det har någon liten generell påverkan. 

Kommunerna och deras kompensering, finansieringsprincipen mot 
kommunerna är att kommunerna inte ska behöva höja skatterna genom 
att staten eller landskapet inför ändringar i skatteunderlaget. Det är i 
princip ganska naturligt att landskapet kompenserar dem just för att 
kommunerna inte ska behöva sätta det på sina innevånare. Det här är 
helt normal praxis i riket där man kompenserar allt. Nu har man egent-
ligen också så småningom kommit till den principen här fast finansprin-
cipen har varit den hela tiden.  

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Jag tror att det är skäl att minnas det som jag nu har påpekat flera 
gånger; ålänningarna har trots allt en större köpkraft i det faktum att 
beskattningen för Åland ligger så pass mycket lägre än vad den gör i ri-
ket. Om det är naturligt eller inte men det här är förhandlingar som sker 
mellan landskapet och kommunerna. Vi på Åland har fortfarande avdrag 
som rikssidan inte har. Genom klumpsumman bär vi också kostnaderna 
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för hälso- och sjukvården och gymnasieskolan vilket inte är att för-
glömma eftersom det i dagsläget utgör mer än hälften av landskapets 
verksamhetsutgifter.  

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Vicelantrådet Roger Nordlund 

Herr talman! Ärade ledamöter, landskapsregeringen skriver i inledningen i 
allmänna motiveringen: Landskapsregeringen avger till lagtinget en budget, 
hösten 2014, i skuggan av en konjunktur som är fortsatt svag och som nu 
också konkret sätter sina spår i det åländska samhället. Mot denna bakgrund 
är det viktigt att landskapet fortsätter att ingjuta framtidstro och vara pådri-
vande till de strukturella förändringar som behöver ske inom offentlig sektors 
verksamhet och organisation samt också inom det privata näringslivet. 

Herr talman! Det är mot den bakgrunden och den miljön som vi har lagt 
budgetförslaget år 2015. Som lantrådet redan sade här så är det en budget 
som ska bära Åland igenom svåra tider mot fastare mark och skapa framtids-
tro i det åländska samhället. 

Före jag går in på utgifterna är det skäl att vi diskuterar inkomsterna för de 
kommer att bli allt viktigare för oss här i Ålands lagting. Det finns en uppfatt-
ning ibland om att vi här på Åland lever i någon sorts bubbla, att vi lever i en 
egen värld avskild från omgivningen. Till viss mån gör vi det. Vi har idag ser-
vicenivåer och en livskvalitet som nog är bättre än de omkringliggande reg-
ionerna. Det ändå väldigt viktigt att se att vi är beroende av klumpsumman i 
väldigt hög grad. Offentlig service på Åland, landskapets offentliga service är 
till 84 procent finansierad av denna klumpsumma. Vi bestämmer inte storle-
ken på klumpsumman. Det gör utvecklingen i landet Finland som helhet. Alla 
är välmedvetna om att landet Finland idag kämpar med väldigt stora ekono-
miska bekymmer; stor upplåning, strukturella svårigheter och en allt ökande 
arbetslöshet. Det är 0,45 procent på de skatteinkomsterna som skapas i Fin-
land som vi ska också ska leva av här på Åland de närmaste åren. 

Herr talman! Vi har en god ekonomisk situation tillsvidare, men vi har re-
lativt stora utmaningar framför oss. Det är väldigt viktigt att vi börjar fundera 
på vilka andra inkomstkällor vi kan skapa här på Åland som skapar en större 
trygghet för oss själva och som vi kan påverka här på Åland. Idag är situat-
ionen sådan att 84 procent av våra inkomster kommer från klumpsumman. 

Skattegottgörelsen, som vi får när vi är lite duktigare här på Åland, är idag 
bara 3 procent av våra inkomster, cirka 5-6 miljoner. Går vi tillbaka sju-åtta 
år i tiden så var det här en betydligt större inkomst. Vi måste absolut fokusera 
på hur vi kan hålla igång vårt eget näringsliv så att det är så framgångsrikt 
som möjligt så att skatter betalas och på det sättet får vi tillbaka det via 
skattegottgörelsen hit till Åland. Det är ett av de sätt vi kan påverka våra in-
komster här på Åland.  

Ett framgångsrikt näringsliv som betalar mycket skatter är bra för Åland 
och för den offentliga ekonomin på Åland, då får vi en större skattegottgö-
relse.  

En annan sak som är relativt stor idag är PAF. Idag står PAF för ungefär 12 
procent av landskapsinkomsten om vi räknar ihop det som vi tar till verksam-

  195 



  

hetsbidrag och det som vi får i lotteriskatt. Det är en relativt viktigt inkomst-
källa i dagens läge måste man medge. Det är väldigt viktigt att vi också agerar 
så att vi långsiktigt kan bevara den inkomstnivån. Om PAF:s inkomster skulle 
sjunka så påverkar det relativt starkt den tredje sektorn här på Åland.  

Fru talman! En inkomstkälla som jag hoppas att vi ska kunna utveckla, 
inte nästa år men kanske tre, fyra eller fem år framåt i tiden, är de facto Pos-
ten. Posten är ett sådant bolag som i grunden har lite samma verksamhetsför-
utsättningar som PAF. Idag har Posten gett sig ut på en internationell mark-
nad, visat framfötterna och är också framgångsrika. Investeringarna som 
man gör nu är relativt kostsamma. Om vi är framgångsrika, vilket jag utgår 
ifrån att vi ska vara, kommer vi att kunna räkna med en betydligt bättre av-
kastning från Posten efter tre till fem år. I likhet med PAF så kan Posten vara 
en betydande inkomstkälla för det offentliga Åland, både en inkomstkälla 
men också en mycket stor och god arbetsgivare.  

Förutom avräkningen så kan vi i viss mån själva påverka skattegottgörel-
sen. Vi ska skapa förutsättningar för att PAF ska fortsätta utvecklas. Vi ska 
också kunna vara pådrivande och ge fullmakt till Posten att erövra nya mark-
nader ute i Europa och i världen. På det sättet kan vi skapa mera inkomster. 

Jag vill föra in diskussionen på inkomstsidan därför att det är väldigt vik-
tigt. 

Det har sagt att vi har rekordstort avräkningsbelopp det här året. Verklig-
heten, fru talman, är den att vi nu 2015, med det budgetförslag som vi lägger, 
är tillbaka på 2007 års nivå. Då ska man tänka på att vi också har haft en 
kostnadsutveckling i det åländska samhället under dessa sju år. Jag tycker 
inte att det är orsak att ropa hej ännu, speciellt med tanke på vad vi har fram-
för oss. Den nivå som vi har kommit till, som vi har nu i budgetförslaget och 
som regeringen, riksdagen och Ålandsdelegationen har tagit beslut om, byg-
ger de facto på kortsiktiga åtgärder som staten har vidtagit för att någorlunda 
klara sin egen ekonomi. Man tar ut pengar ur pensionsfonder, man säljer bo-
lag osv. Det medför att vi får ungefär 7-8 miljoner extra i klumpsumma. Det 
gör att 2015 inkomstmässigt blir ett ganska hyfsat år för oss. Men 2016, 2017 
och 2018 kommer och det måste vi förbereda oss på. Därför är det livsviktigt 
att vi fortsätter att med kraft driva på de reformer som lantrådet lyfter fram 
här; den digitala agendan, KST, driftprivatisering av skärgårdstrafiken osv. 

Som en parentes, fru talman, så läste jag på nyheterna i morse att presi-
dent Niinistö är bekymrad över reformerna i landet som helhet, man pratar 
mycket om att de blir imaginära, som han uttryckte det. Det är väldigt viktigt 
att vi på Åland inte hamnar i samma situation så att de bara blir imaginära. 
Vi måste verkligen göra reformer så att vi kan dra nytta av självstyrelsen och 
våra egna möjligheter att skapa ett kostnadseffektivt servicesystem här på 
Åland som gör att vi har råd och har en långsiktig uthållighet i. Då krävs det 
att vi alla hjälps åt och inte försöker sätta krokben för varandra på alla ställen 
där vi kan.  

Det åländska samhället har, tack vare självstyrelsen, 16 kommuner, en väl-
dig massa olika organisationer; myndigheter, enheter och vill man krackla, 
vilket man märker att det finns en vilja ibland tyvärr, bara för kracklandets 
egen skull så kan man stoppa mycket god utveckling. Det är inte bra, fru tal-
man. Jag hoppas att alla är vaksamma och ser vilka som vill vara progressiva 
och driva det åländska samhället framåt och vilka som vill sätta hinder i 
vägen. 
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Fru talman! Sedan kommer jag över till hur dessa pengar fördelas. Vart går 
pengarna? Vi har nu ett nytt budgeteringssystem. Vi talar inte längre om kon-
sumtionsutgifter. Nu använder vi bedömningen verksamhetsutgifter, vilket är 
en mer korrekta benämning och det säger vad det handlar om. Vi har idag 
föreslagit 177 miljoner i verksamhetsutgifter för 2015. Av dessa verksamhets-
utgifter går 47 procent till Ålands hälso- och sjukvård, det är över 80 miljoner 
euro, mina vänner. Det är den absolut högst prioriterade verksamheten vi 
har. 

Andra stora verksamheter är Ålands gymnasium, dit går ungefär 9 procent. 
Sjötrafiken tar ungefär 11 procent. Högskolan och polisen tar 3 procent. Allt 
annat är bara småbitar i hela den här kakan. Ålands hälso- och sjukvård får 
47 procent av våra verksamhetsutgifter. Genom åren har ÅHS fått en ökande 
andel av kakan. Någonstans måste man naturligtvis jämna ut det här. Vi 
måste också ha råd med andra verksamheter. Vi måste ha råd med en grund-
skola och andra verksamheter som hör till det basala i ett modernt samhälle. 
Det var verksamhetsutgifterna. 

Tittar man på överföringsutgifterna för 2015 så är de 95 miljoner. Överfö-
ringsutgifterna är pengar som vi från landskapet ger till kommuner, organi-
sationer och företag. Av dessa 95 miljoner går 43 procent i landskapsandelar 
till kommunerna. Nästan hälften går direkt över till den kommunala sidan. 

Primärnäringarna får ungefär 11 procent. Vi betalar ungefär 4 procent i ar-
betslöshetsunderstöd och 8 procent går till studiestöd. 

Fru talman! Det har talats mycket om en budget i balans. Det är riktigt att 
vi inte har uppnått en budget i balans, inte heller den här gången har vi en 
budget i balans. Däremot, fru talman, vågar jag säga att vi har en ekonomi i 
balans. Tittar man på bokslutet för 2013 så visar det att vår ekonomi är i ba-
lans, utgifter och inkomster under året fungerar. År 2014, som vi ännu inte 
har sett slutet på, ser också bra ut. År 2014 kommer vi att landa där vi kan se 
att vi har en ekonomi i balans på Åland. Ingen skuldsättning, utgifter och in-
komster är ungefär i balans. År 2015 budgeterar vi enligt affärsbokföringen 
ett underskott på cirka 8,8 miljoner. 

Vis av erfarenheten kan jag säga att vi också 2015 kommer att landa i ba-
lans. Precis som lantrådet sade tidigare här, så ett budgetförslag förverkligas 
aldrig till hundra procent. Det händer alltid saker under resan som ingen vet 
om idag, olika besvär och olika hinder uppstår. Detta medför att landskapets 
ekonomi också kommer att ha en ungefärlig balans när 2015 är slut.  

Ser man det kortsiktigt; ingen skuldsättning och en balans i ekonomin så 
har vi en god situation.  

Fru talman! Utmaningarna är att modernisera det åländska samhället att 
bli så kostnadseffektivt som möjligt för att möta den utmaning som vi har när 
det gäller att kunna ta hand om den äldre befolkningen och våra barn. 

Med det nya budgeteringssystemet, affärsbokföring och resultaträkning, 
blir det väldigt viktigt att vi håller kontroll på vår likviditet. Ser vi hur likvidi-
teten har utvecklats de senaste fem-sex åren så har det varit en relativt brant 
nedförsbacke. Under de två senaste åren har vi kunnat få den backen att 
jämna ut sig. Tyvärr sluttar den sakta neråt fortfarande, men inte alls i 
samma takt som den gjorde tidigare tre, fyra och fem år tillbaka i tiden. 

Vi ligger nu någonstans mellan 40 och 50 miljoner i likviditet. Vi kommer 
också att ha en relativt god likviditet när vi går ut ur 2015, men vi måste ha 
den brasklappen att beroende på hur vi förverkligar våra investeringar så 
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kommer det också att påverka vår likviditet. Detta gör att vi måste ha en an-
nan vaksamhet och annan framförhållning när vi planerar och verkställer 
våra investeringar. Vi måste se till att vi har medel att ta till så att vi inte be-
höver gå till banken och låna pengar. Till saken hör, fru talman, att vi har kla-
rat den här perioden. Den ekonomi, som vi kommer att lämna över till nästa 
landskapsregering efter ett år, är också i sådant skick så att om man sköter 
den på ett skickligt sätt och utnyttjar de resurser som finns inom koncernen 
landskapet Åland så tror jag att vi kommer att klara oss relativt länge utan att 
behöva gå till något kreditinstitut. Dessutom måste vi se hur vi kan öka våra 
övriga inkomstkällor så att vi undviker upplåningssituationen som annars 
eventuellt kan uppstå någon gång. 

Idag har vi ingen skuldsättning och vi kommer inte att ha det när vi går ut 
ur 2015. Nästa regering kan börja med en relativt god kassa.  

Fru talman! En annan sak som ofta brukar lyftas fram i debatten är hur 
offentlig sektor ser ut, den ofantliga sektorn som bara växer hela tiden. Under 
den här perioden har vi de facto minskat offentlig sektor, landskapet, med 
147 tjänster. Från 2011 fram till år 2015, i det budgetförslag som vi nu bearbe-
tar, har antalet anställda minskat med 8 procent. Vi har gått ner 8 procent i 
antalet anställda. Det är inte så många andra organisationer i det åländska 
samhället idag som kan uppvisa en sådan förändring. 

Fru talman! Investeringarna är en väldigt viktig del i det här budgetförsla-
get. Som finansminister blir man nästan lite fundersam ibland om vi har för 
många investeringar på gång samtidigt i det åländska samhället idag. Vi har 
själva investeringar för 24,5 miljoner, Posten har investeringar för cirka 10 
miljoner och PAF ett cirka 15 miljoners projekt. Vi har även Övernäs skola på 
gång där man startar under våren-sommaren. Även inom privat sektor finns 
ett antal projekt. Vi har också fiskodlingsanstalten i Eckerö. Det är en risk att 
vi de facto har en liten överhettningssituation framför oss inom den här sek-
torn. Det gäller nog att vara lite varsam. Vi måste själva fundera på om vi 
eventuellt kan påverka starten i några av de här projekten så att vi inte skapar 
en alltför stark konjunktur där. Samtidigt skapar de här projekten en väldig 
aktivitet för övrigt i det åländska samhället och det behöver vi idag. Vi har 
sett en tendens att arbetslösheten de senaste månaderna har gått upp något, 
även om det är marginellt. Jag är relativt säker på att när vintern passerat och 
det blir vår så tror jag vi kommer att vara tillbaka på de väldigt låga arbetslös-
hetssiffrorna där vi har varit under tidigare år och som vi vant oss vid. Vi har 
så många satsningar i den så kallade pipeline som kommer att starta. De 
kringeffekterna kommer att medföra att vi antagligen nästan kommer att få 
svårt att hitta arbetskraft till allting.  

Fru talman! Var är stimulansen i det här budgetförslaget? Lantrådet var 
redan inne på att vi idag har cirka 2 procent lägre skatter på Åland än vad 
man har i riket. Den skillnaden kommer helt säkert att öka när vi går genom 
2015 och framåt. Det är helt riktigt, som ltl Asumaa påpekade här för en 
stund sedan, att finska staten kompenserar nog det som man ålägger kom-
munerna för det mesta varje fall. Men ltl Asumaa glömde att säga att istället 
så skär man generellt, riktigt rejält och ordentligt, i landskapsandelarna. 
Skulle vi här på Åland göra motsvarande åtgärder som man gör på rikssidan 
gentemot kommunerna så skulle det antagligen betyda någonstans mellan 
0,5-1 procent högre skatt. Det skulle kännas ganska ordentligt ute i det 
åländska samhället. Vi från landskapsregeringens sida har valt en annan 
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linje. Vi vill ge kommunerna möjligheter att klara sin basservice och att kom-
muninvånarna inte ska få högre skattebelastning än vad man tidigare har. På 
det sättet kan man hålla igång konsumtionen och vi kan ha en framtidstro i 
det åländska samhället. 

Näringsministern tar upp Team Åland här om en stund. Team Åland är ett 
väldigt viktigt projekt när det gäller att göra en kraftsamling för tillväxt och 
inflyttning till Åland och framförallt för att främja samarbetet mellan företag 
och mellan företag och offentlig sektor. Styrkan i ett litet samhälle är att om 
vi förstår att hjälpa varandra istället för att stjälpa så kommer vi väldigt långt 
och kan åstadkomma under om vi vill. 

Vi lyfter också fram digitaliseringen och internationaliseringen som två 
nyckelområden som vi tillsammans med näringslivet ska satsa på under det 
kommande året. Vi har reserverat 1 miljon i PAF-medel. Vi har 200 000 euro 
som en grundplåt i den här budgeten, men vi är beredda att satsa 1 miljon på 
de rätta projekten som är till nytta för det åländska samhället när det gäller 
tillväxt och skattekraft. 

Fru talman! Jag vill gärna nämna Ålands digitala agenda som är ett projekt 
som har krävt väldigt mycket arbete och energi från mina och flera andra 
tjänstemän. Under de senaste åren har de kämpat med svåra problem att lösa 
och också politisk motstånd från visst håll. Ändå känner jag mig stolt idag när 
jag kan konstatera att ÅDA är etablerad som juridisk person. Landskapet är 
med, Ålands hälso- och sjukvården är med och Ålands högskola är med. 
Ålands gymnasium kommer att gå med från 2016, Mariehamns stad är med, 
De Gamlas Hem har anmält intresse och Ålands kommunförbund har också 
köpt sin aktie. Vi har ett flertal kommuner som står på kö och vill komma 
med. Tack till alla goda krafter som har hjälpt till att detta har blivit möjligt! 
Det här kommer att skapa grunden för att offentlig sektor på Åland tillsam-
mans kan gå in i den digitala världen, göra det på ett kostnadseffektivt sätt 
och bli professionella. Alla kan vara med, landskapet som den största, Marie-
hamns stad som den näst största och även den minsta kommun och den 
minsta organisationen kan vara med och ta del av allt det som finns gemen-
samt. 

Fru talman! En viktig del är att vi kommer att föra en mera aktiv arbets-
marknadspolitik. Det gör vi utgående ifrån att vi har sett att siffrorna har för-
ändrats. Vi vill absolut se till att människor som har hamnat i arbetslöshet så 
snabbt som möjligt ska kunna komma tillbaka i arbete via omskolning eller 
via andra åtgärder som gör att man kan tjäna sitt uppehälle på ett normalt 
sätt. 

Vi satsar också på högskolan. När vi är på väg in i det digitala samhället 
och kunskapssamhället är det viktigt att vi också ger högskolan de resurser 
som behövs för att vi ska ha tillräckligt hög kompetens inom alla viktiga om-
råden.  

Fru talman! Vi satsar väldigt mycket arbete idag på energiomställning. Vi 
är stolta över de vindkraftsatsningar som har gjorts här på Åland, vilket gör 
att vi redan idag, relativt sett, har stor andel vindkraft i vårt samhälle. Det 
finns också projekt, om de blir förverkligade, som kommer att göra att vi näs-
tan blir världsledande på det här området. Infrastrukturminister Thörnroos, 
tillsammans med sina tjänstemän, gör ett gediget arbete för att vi ska komma 
in i feed-in systemet. Vi hoppas att vi snart ska kunna förelägga nödvändig 
lagstiftning för lagtinget så att vi kan komma igång med det projektet. Det är 
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väldigt viktigt inte bara för att vi ska få mera vindkraft och mera energi utan 
det är också viktigt att vi får producera energi som kan transporteras via den 
nya Finlandskabeln som är under byggnad. Utöver alla de stora investeringar 
som jag har nämnt här tidigare så ska vi komma ihåg att Finlandskabeln 
också är under förverkligande. Jag tror nog att vi med gott samvete kan tala 
om rekordinvesteringar under det kommande året och åren. Det är bra för 
det åländska samhället för det skapar arbetsplatser, ekonomisk aktivitet och 
förhoppningsvis också framtidstro för oss alla. 

Vi har också tagit upp extra PAF-pengar för jämställdheten, ett treårigt 
projekt. Jag är också stolt över att vi kan satsa extra resurser på det. 

Fru talman! Det är väl ganska naturligt att det blir en hel del siffror och 
ekonomi när man är finansminister. Jag vill understryka det som lantrådet 
lyfte fram. Det är viktigt att vi skapar ett tryggt samhälle för alla som bor här. 
Både barn, ungdomar och äldre ska kunna känna trygghet i det åländska 
samhället. Det är lite märkligt ibland, här på Åland kan vi visa upp ekono-
miska siffror och mätetal som är i världsklass inom de flesta områden, men 
medaljens baksida är att vi har alltför många barn och ungdomar i det 
åländska samhället som inte mår bra idag. Vad beror detta på? Vad kan vi till-
sammans göra? För mig är detta viktigare än om det står i resultaträkningen 
en siffra si eller så. En budget är siffror men det åländska samhället består av 
människor. Vi ska göra att det blir så bra som möjligt för människorna, vilket 
vi försöker med det här budgetförslaget. Tack, fru talman. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Tack, fru talman! Det är lätt att hålla med finansministern i hans slutord 
om att det är för barnen och kommande generationer vi borde arbeta. 
Den ekonomiska politiken är också viktig för vi lägger grunden för det 
samhället som de ska växa upp i framöver och de ramar vilka utifrån de 
kommande generationerna kommer att förverkliga sitt samhälle. 

Vi hörde också att finansministern resonerade kring intäkterna. Är 
det inte frustrerande för en finansminister att stå i den här talarstolen 
idag för hur offensiv näringspolitik man än bedriver, hur mycket stimu-
lanser man än skjuter till i det åländska samhället så är 84 procent av 
intäkterna i vår budget fortfarande mest relaterad till BNP-utvecklingen 
i Finland. Hur flitiga ålänningarna än är och hur mycket vi jobbar för att 
förbättra vår egen ekonomiska utveckling så påverkas intäkterna i 
största grad av den utveckling som sker på andra sidan om Skiftet. Är 
inte detta frustrerande? 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Det korta svaret är ja, naturligtvis. En normal finansmi-
nister hanterar både intäkterna och utgifterna. Det är det normala i en 
autonomi. Jag har också varit med så länge i det här arbetet så att jag vet 
att trots att vi har ett arbete som pågår i den kommitté som ltl Axel 
Jonsson sitter med i så dröjer det länge före vi har egen beskattning på 
Åland. Motståndet är väldigt hårt, det är väl det minsta man kan säga. 
Trots att våra tjänstemän idag gör ett bra jobb och förbereder arbetet i 
den ekonomiska sektionen så under en överskådlig framtid, åtminstone 
fram till 2022, kommer vi att ha ungefär det här systemet. Det är därför, 
fru talman, som det är viktigt att också peka på vilka andra intäkter som 
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vi kan öka på. Hur kan vi öka PAF-inkomsterna, hur kan vi öka Postens 
inkomster och vad kan vi göra för att skattegottgörelsen kan öka? De sa-
kerna kan vi påverka med dagens system. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

I grund och botten måste vi ändå inse att vi inte kan leva med ett system 
där Posten eller PAF ska skapa de intäkter vi behöver framöver för att 
klara samhällsutvecklingen. Det visar på vikten av att vi faktiskt får en 
åländsk beskattning i hamn framöver. Jag och mitt parti är övertygade 
om att det beroendet av den finska samhällsutvecklingen och samhällse-
konomin inte kommer att utveckla ett fortsatt blomstrande Åland om vi 
ska fortsätta att leva med det system vi har idag.  

Tar vi t.ex. PAF som utgör 12 procent av våra inkomster i dagsläget, 
som finansminister redogjorde för, så ska vi komma ihåg att mellan 
2008 och 2009 föll PAF:s vinst från 27,4 miljoner till 3,3 miljoner. I 
dagsläget utgör överföringarna från PAF 12 procent av våra intäkter. Att 
bygga samhällsekonomin på den här typen av lösa fundament är inte 
hållbart.  

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Vi ska inte bygga samhällsekonomin på lösa element. När 
det gäller PAF kan saker och ting hända naturligtvis. Nu har vi det så 
ställt att det finns pengar i reserv. Det åländska samhället klarar sig un-
der en relativt lång tid även om det värsta skulle hända med PAF, vilket 
jag inte vill tro. Jag vill tro och arbeta för att det ska gå så bra som möj-
ligt. 

Fru talman! Jag nämnde att vi har ett hårt motstånd från finansmi-
nisteriet och Finlands riksdag när det gäller hela skattebehörigheten. 
Jag tror nog, ltl Axel Jonsson, att vi har en lika stor utmaning på hem-
maplan att övertala det åländska näringslivet och ålänningarna om det 
fantastiska med egen beskattning. Det är väldigt långt en trovärdighets-
fråga. Jag har varit med så länge så att jag har sett när handelskamma-
ren ville dra projektet med egen beskattning och idag hör jag ingenting 
från det hållet. Det är tyst. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Finansminister och vicelantrådet Nordlund pratade om in-
komster och det vill jag också gärna göra. Jag skulle vilja ha lite mera 
kött på benen, konkretisering, när det gäller de reformer som är utlo-
vade och som liberalerna har tjatat om t.ex. landskapsandelssystemet. 
Nu finns det skrivningar. Vi vet att man har börjat hela reformen av 
landskapsandelssystemet. Vilken tidsplan finns? Hur tänker landskaps-
regeringen agera? 

Sedan vill jag också veta om skattelagstiftningen, den reformen som 
landskapsregeringen har sagt att de ska komma i hamn med. Var ligger 
den frågan? 

  201 



  

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Just nu pågår en utvärdering landskapsandelssystemet. Vi 
har en projektanställd. Inom de närmaste veckorna kommer det en in-
bjudan till alla åländska partier om att utse representanter till en parla-
mentarisk kommitté som ska få jobba vidare med landskapsandelssyste-
met och att göra det så väl anpassat som möjligt till de framtida utma-
ningarna här på Åland. 

När det gäller fastighetsskatten har vi gjort ett förberedande arbete. 
Vi har inte funnit någon lämplig lösning ännu kan jag ärligt säga. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Både en modern fastighetsskattelagstiftning och ett reviderat 
landskapsandelssystem är väsentligt för kommunernas ekonomi. Det 
skulle verkligen vara angeläget. Kan jag tolka det här som att vi inte 
kommer att få varken en ny landskapsandelslagstiftning eller fastighets-
skattelagstiftningen under den tid av mandatperioden som är kvar? 

Sedan en liten passus, Mariehamns stad har från 2010 till 2014 mins-
kat sin personal med 10 procent. Det är hårda bandage också ute i kom-
munerna. 10 procent motsvarar nästan 80 tjänster utan att man har 
sparkat någon. Det har varit naturlig avgång. Det är nog hårda bandage 
ute i kommunerna också. 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Det är bra att det pågår kostnadseffektiviseringar också ute 
i kommunerna. Det behövs inom offentlig sektor för att skattebetalarna i 
det privata näringslivet ska orkar bära det åländska samhället. Klump-
summan är basen i landskapets offentliga sektor. Minskar klumpsum-
man så måste vi också se till att vi har en kostym som är någorlunda an-
passad till den klumpsumman.  

När det gäller landskapsandelssystemet så kommer det att bero på 
den politiska enigheten i den parlamentariska kommittén. Hittar vi 
snabba lösningar så kommer det att finnas en lagstiftning på lagtingets 
bord. Blir det svårigheter så blir det svårare. När det gäller landskapsan-
delslagstiftningen så är det viktigare att man hittar lösningar och har en 
bred politisk uppslutning än i vilken månad lagstiftningen kommer. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Vicelantrådet och finansministern berättade att vi har 
en ekonomi i balans. Jag tror att han är den enda finansministern i 
Europa som vågar göra det när man ser på resultatet. Att ha en ekonomi 
i balans är att kunna täcka de löpande kostnaderna med de löpande in-
komsterna. Just nu verkar det inte riktigt vara så när man ser på budge-
ten för 2015. Det här är i princip finansministerns testamente. I budge-
ten för 2015 finns ett rekordunderskott på 8,8 miljoner och samtidigt 
har man ett rekordbelopp i klumpsumma. Man har 26 miljoner euro 
mera till sitt förfogande än när man började sin period i regeringen. Hur 
ser finansministern på denna gula bok som kan anses som hans testa-
mente när siffrorna visar på detta sätt? 
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Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Ltl Asumaa har rätt. Den som är finansminister i Europa 
har nog en ganska unik situation idag mot när man är finansminister på 
Åland. Därför att vi har noll i skuldsättning. Vi kommer att ha noll i 
skuldsättning också när vi går ut ur 2015. Det är få länder förunnat att 
ha en så god ekonomisk situation, undantaget Norge som har sin olja. 
Åland är unikt. Jag tycker att det är bra att ltl Asumaa hjälper till att 
lyfta fram den situationen. Vi gemensamt, den här regeringen, tidigare 
regeringar och lagting har faktiskt skött vår ekonomi på ett sådant sätt 
på Åland att vi har den här situationen. Det är en styrka när vi går in i 
framtiden. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Jag kan också hjälpa till med att berätta för finansmi-
nistern och för ålänningarna att finansministern har lyckats bränna 50,5 
miljoner euro under sin tid. Det är värre. Kassan har varit full. I testa-
mentet som finansministern kommer att överlåta till nästa regering och 
finansminister så ligger kassan troligtvis på ungefär 30 miljoner, kanske 
inte ens det. Utan extra PAF-medel så hade kassan varit noll i slutet av 
det här året. 50,5 miljoner har bränts under den här tiden, man har öst 
på och det är ju inte heller så roliga siffror att konstatera.  

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Det är viktigt att konstatera att budgeten är en sak och bok-
slutet är en annan sak. Bokslutet är verkligheten. Budgeten är det som 
man önskar eller tänker att det ska bli framåt. Bokslutet visar hur det 
blev. Bokslutet för 2013 visar att vi har en ekonomi i balans när det gäl-
ler utgifterna och inkomsterna. Bokslutet för 2014 kommer högst sanno-
likt också att visa på ungefär samma sak. År 2015 kommer också att vara 
väldigt nära men det är lite svårare förutspå beroende på vad som hän-
der i världsekonomin och runt omkring oss. 

När man kritiserar den åländska ekonomin så känns det på något sätt 
som om man blundar för verkligheten. Vi sitter i en väldigt bra situation 
här på Åland. Den här regeringen har skött ekonomin bra, tidigare rege-
ringar har skött ekonomin bra och därför är vi skuldfria på Åland idag. 
Vi ska utnyttja den situationen, våga satsa framåt och skapa framtidstro 
tillsammans. Det är det viktigaste. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Finansministern tog upp inkomsterna. Överföringarna från ri-
ket till Åland är rekordstora idag om man jämför med några år tillbaka i 
tiden, även om vi 2007-2008 också var uppe på en ganska hög nivå. 
Bara för fyra år sedan fick vi 60 miljoner i mindre inkomster när det gäl-
ler överföringar. Det har alltså varit ett problem. Det är som ministern 
säger, vi kan inte luta oss tillbaka och räkna med att det här ska stå sig. 
Vi vet hur hjulen rullar allt långsammare. I det åländska samhället finns 
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det dessvärre också tendenser att hjulen rullar allt långsammare. Refor-
mer är då viktiga att komma vidare med och konkretisera olika reformer 
för att dra ned på utgifterna. 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Jag kan egentligen bara hålla med vtm Eriksson i exakt det 
hon sade. Vi försöker jobba för det. Det är väldigt viktigt att vi hjälps åt i 
de olika forumen där vi har säte och stämma. Vi måste försöka skapa en 
sådan miljö som gör att vi hjälper varandra, hjälper alla de tjänstemän 
som kämpar och skapar bra, effektiv och modern offentlig sektor och att 
det går framåt. Vi måste skapa den andan i det åländska samhället. 

Satsningen Team Åland lanserar vi för Ålands näringsliv. Vi borde 
nog ha lite mera Team Åland i den åländska politiken också. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det är ju regeringens ansvar att få folk med i arbetet. 
När det gäller kommunernas socialtjänst har man haft olika möten, 

men man har ändå inte lyssnat tillräckligt på vad kommunerna säger. 
Man tänker bara köra igenom det. Det är ingen bra metod för att komma 
fram med olika projekt och olika reformer. Man måste ha människorna 
och kommunerna med i arbetet. Här har man inte lyckats. Det finns jät-
temycket synpunkter där som man inte har lyssnat på.  

I tidigare replik pratades det om landskapsandelsreform. Det är vik-
tigt att man har kommunerna med i det arbetet och ser till att det här 
verkställs. Kommunerna har under hela mandatperioden frågat efter 
den här reformen. Nu verkar det som om vi heller inte får reformen un-
der den här mandatperioden. 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Vtm Eriksson är lite pessimistisk när det gäller kommu-
nerna socialtjänst. Vi har gjort och det görs ett gediget förberedande ar-
bete när det gäller lagstiftning och den ekonomiska biten. Senast i morse 
hade vi ett möte kring denna fråga. Nu har vi snart ett sådant material så 
att vi kan inleda en diskussion med kommunerna, kommunförbundet 
och Mariehamns stad. Det är precis så som vtm Eriksson säger, om vi 
inte får kommunerna med oss så blir det ingenting. Jag är ganska säker 
på att vi ska kunna hitta ett sådant paket som innehåller både ekonomi 
och verkställighet och som kommunerna tycker att är bra. Vi måste 
komma ihåg att KST inte är till för kommunerna. KST är till för ålän-
ningarna och de ålänningar som är i behov av handikappservice, barn-
omsorg och omsorg för de svagaste i vårt samhälle. Det är vår skyldighet 
som politiker att faktiskt hitta sådana lösningar så att vi kan ge trygghet. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Först om den nya budgetstrukturen. Det är ganska intres-
sant att höra på vicelantrådet, finansministern. För ett år sedan förde vi 
en livlig diskussion om huruvida budgetuppföljning som system är bra 
och om det ackumulerade underskottet. Då sade landskapsregeringen 
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att det är ett förlegat sätt att redovisa ekonomi på, nu går vi in för affärs-
bokföring eller resultaträkning istället.  

Nu presenteras en budget med minus 8,8 miljoner i underskott. Nu är 
inte det heller det riktiga säger finansministern. I verkligheten kommer 
nog ekonomin att vara i balans i alla fall. Nu har vi ändrat budgetstruk-
turen, men ändå presenteras en budget som uppenbarligen skiljer näs-
tan 10 miljoner i verkligt resultat. Kanske vi nu så småningom skulle få 
det rätta verktyget för att också i budgetsammanhang kunna presentera 
hur ekonomin ligger till? 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Jag tycker att den här nya budgetstrukturen är väldigt bra. 
Den tydliggör vad som är verksamhetsutgifter, överföringar och investe-
ringar. Vi får avskrivningar på samma sätt som kommuner och företag 
har. På det sättet är det för vanliga läsare lättare att ta till sig. 

Underskottet, i affärsbokföringen i det här budgetförslaget, bygger på 
att vi har lämnat en buffert för Ålands hälso- och sjukvård för att klara 
olika upp- och nedgångar. Man vet aldrig vad som händer.  

Vi har också lämnat pengar till högskolan för att de ska kunna göra 
nödvändiga investeringar i framtiden mot bildningar.  

Vi har också ändrat på procenten när det gäller pensionerna. Vi 
kunde ta ut ungefär 3 miljoner till, men vi har varit försiktiga och haft 
försiktighetsprincipen. Vi kunde ha lagt mycket snyggare siffror om det 
bara är siffrorna som är det viktiga. Men, fru talman, siffrorna är en sak, 
människorna och verkligheten är en annan sak. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Människorna är viktiga och siffrorna är inte lika viktiga. 
Men vad är det här för en budget att ta ställning till när vicelantrådet 
säger att det här rekordstora underskottet som nu presenterats, trenden 
är klart negativ, betyder egentligen ingenting? I verkligheten har vi en 
ekonomi som är mycket bättre. Varför diskuterar vi det här förslaget 
som uppenbarligen inte överensstämmer med den verkliga driften av 
landskapsverksamheter? Det bli fullständigt meningslöst. 

Sedan kopplar detta ihop även med det som vicelantrådet sade om 
investeringar. Det sades att vi har rekordinvesteringar och vi stimulerar. 
Samtidigt ska vi vara försiktiga med investeringar eftersom vi kommer 
att få problem med likviditeten om vi investerar så som planerat. Vad 
gäller egentligen? Ska vi investera som ni föreslår eller ska vi inte inve-
stera för att behålla likviditeten? 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Jag tycker att ltl Perämaa verkar lite stressad över den här 
situationen. Jag har varit väldigt tydlig med innehållet i den här budge-
ten. Jag har öppet meddelat att det finns en liten buffert för att ÅHS ska 
kunna klara oförutsedda händelser, eftersom de har begärt att få det. 
Det finns en liten buffert för högskolan. I motsats till när ltl Perämaa var 
finansminister och tog ut väldigt mycket av pensionstagarna så har vi 

  205 



  

minskat på det för vi tar ett långsiktigt ansvar. Istället presenterar vi en 
lite sämre siffra här i resultaträkningen. Det är vårt sätt att ta ansvar och 
ett långsiktigt ansvar, ltl Perämaa. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Tack, fru talman! Jag noterade att finansminister Nordlund hänvisade 
till president Niinistö och hans ganska uppmärksammade uttalande om 
att den finska regeringen egentligen sedan 2007 har haft någon sorts 
imagespel, som han uttryckte sig. I lördagens Huvudstadsblad spädde 
Esko Aho på kritiken. Esko Aho är en person som Nordlund och jag kän-
ner sedan tidigare. Esko Aho menade att den förda politiken totalt har 
stagnerat.  

Jag förstår att finansminister Nordlund hade förståelse för vad Niini-
stö sade. Jag tycker mig se ganska tydligt att på finsk sida har man effek-
tiviserat den offentliga förvaltningen på ett helt annat sätt än vad man 
de facto har gjort här på Åland. Jag ska återkomma till det mera i detalj i 
mitt anförande. Betyder det att den åländska i regeringen under åren 
har drivit ett ännu större imagespel? Eller hur ska man ha förståelse för 
det Niinistö sade?  

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Den åländska regeringen har verkligen inte bedrivit något 
imagespel. Se på driftsprivatiseringarna i skärgårdstrafiken! Jag tror 
inte det är någon image. Det är en verklighet där ute i skärgården och 
ombord på fartygen. Det är en annan drift idag. 

Se på Ålands digitala agenda! Trots hårt motstånd har vi i stort sett 
hela den offentliga sektorn med oss i det arbetet snart.  

Det har gjorts ett jättebra förarbete när det gäller KST. Nu krävs det 
väldigt mycket förtroendeskapande åtgärder och ekonomiska lösnings-
modeller gentemot kommunerna. Jag tror att vi kommer att få det pro-
jektet också att landa ganska bra.  

Sedan har vi också hela tiden fokus på att göra kostnadseffektivise-
ringar i offentlig sektor. Därför kan vi presentera en budget för 2015 
som har 147 färre tjänster än 2011. Procentuellt klarar vi oss ganska bra 
med finska staten. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Nu är vi framme vid den intressanta frågan; ska vi diskutera människor, 
147, eller ska vi diskutera siffror? Tittar vi på siffrorna, finansministern 
Nordlund, så minskar de inte. Tvärtom, verksamhetskostnaderna ökar 
fortfarande. Jag tror att det i siffran 147 finns ganska mycket av drifts-
privatiseringen, eller hur finansminister Nordlund? Tittar vi på verkliga 
tjänster, dvs. tjänster som inte har varit vakanta, som har dragits in och 
som de facto inte har kostat någonting hittills, så är det ganska få verk-
liga tjänster som vi stöter på. Jag tror att det bara är landskapsveterinä-
ren som jag har hittat när jag har gått ganska noga igenom det här. 

Jag ska återkomma till hur utvecklingen har varit för offentlig sektor 
sedan Roger Nordlund började aktivt i politiken och hur politiken är 
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idag. Jag ska jämföra hur utvecklingen har varit i Sverige och Finland. 
Då ska vi höra om vi pratar om människor eller siffror. Jag ber att få 
återkomma. 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Det ska bli en intressant jämförelse eftersom ltl Eriksson och jag började 
ganska samtidigt i politiken.  

Fru talman! Det kan vara skäl att lyfta fram ökningarna för verksam-
hetsutgifterna. Pensionspremieprocenten är 875 000 euro. Avtalsenliga 
löneförhöjningar är 790 000 euro. Inflationsökningar är 900 000 euro. 
Arbetslöshetsersättningarna har ökat till 600 000 euro. Förändrade 
kompensationer till kommunerna är 1,1 miljoner euro. Så här kan jag 
fortsätta en stund till. Där det finns ökningar finns det också naturliga 
förklaringar.  

Jag ska med glädje ta del av den utredning som ltl Eriksson ska pre-
sentera. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, talman! Lika som i fjol återkommer finansministern till behovet av 
sammanhållning. Det är en god målsättning. Finansministern manar till 
att man inte ska sätta krokben för varandra för att använda en idrotts-
term. För att skapa sammanhållning måste man ha strukturer i vilka 
man utövar det. Jag finner det därför lite haltande när finansministern 
samtidigt säger att näringslivet och den ekonomiska aktiviteten ska bä-
ras fram av projekt. Projekt är väl huvudsakligen punktinsatser. Med det 
menar jag att sammanhållning är bra men då måste man ha strukturer 
som kan utövas. Var är det ekonomiska rådet som är en strukturell in-
sats och inte något projekt? Inget ont om projekten, men de räcker inte 
till, enligt min mening.  

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Jag ska villigt medge att jag också var en god vän av det 
ekonomiska rådet. I våra regeringsförhandlingar skapades istället ett 
tillväxtråd. Tillväxtrådet har ansvar över den strukturella övergripande 
planeringen samt planen för att utveckla Åland.  

När det gäller projekt så är vi beredda att ställa upp med pengar till 
näringslivets organisationer och olika sammanslutningar. På det sättet 
kan vi kanalisera in PAF-pengar där det finns möjligheter att skapa till-
växt och förbättra möjligheter för export från Åland. Vi har en del resur-
ser och detta är vi beredda att göra i samarbete med näringslivet. Vi po-
litiker skapar inte tillväxt och ekonomi, det gör näringslivet och vi ska 
hjälpa till så gott vi kan. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, talman! Det var intressant upplysning. Det är beklagligt att finans-
ministerns intentioner inte nådde fram, men så är det i politiken. 

I en marknadsekonomi är det oerhört viktigt att aktörerna där - varav 
det offentliga är en del, inte särskilt stor, kanske lite större hos oss än på 
andra ställen - har fasta strukturer och platser där man möts. Det här 
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gäller framförallt de som skapar jobb och de som deltar i arbetet dvs. 
branschernas organisationer. De bör nödvändigtvis under organiserade 
strukturella former kunna enas och mötas och därmed minska på krok-
ben. Överhuvudtaget bör vi få ordning på det hela. Vi behöver bara titta 
lite omkring oss så ser vi hur det är satt i system och fungerar hyfsat bra. 
Jag efterlyser fortfarande bättre tag härifrån. Den här typen av projekt 
räcker inte till. Tro mig! 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Jag måste medge att jag under min politiska karriär har fått 
göra större kompromisser än att släppa det ekonomiska rådet och istäl-
let acceptera tillväxtrådet. Det kanske t.o.m. är ett bättre forum, om man 
ska vara riktigt ärlig. Det är ändå med sikte på framtiden och tillväxten 
som vi ska arbeta. 

Jag upplever att näringsministern har väldigt aktiva och bra kontak-
ter med näringslivsorganisationerna på Åland.  

Förutom de formella strukturerna som ltl Jansson lyfte fram så är det 
också väldigt viktigt, speciellt i ett litet samhälle som det åländska, att de 
informella strukturerna fungerar bra. Jag vågar påstå att den här land-
skapsregeringen har skapat väldigt goda informella strukturer till de 
större företagen och även till de mindre. På det sättet håller vi på att 
skapa en miljö som är framåtsyftande. Varje sådan träff har nog också 
faktiskt skapat verkliga projekt. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Det blir mycket siffror och jämförelser, jag tänker fort-
sätta med det. Jag roade mig med att prata med en person som är lite 
ekonomiskt lagd och jobbar delvis inom den branschen. Jag frågade hur 
han ser på landskapets ekonomi. Svaret som jag fick var; ”skulle jag vara 
företagsledare i ett privat företag och ha ett negativt eget kapital som 
landskapet har så skulle jag vara mäkta oroad.”  

Enligt bokslutet 2013 har vi 365 miljoner negativt kapital, det innefat-
tar pensionsskulden också. Vi har förändringar av finansiella tillgångar, 
exklusive kassan, från 2011 från 51 miljoner till 26 miljoner.  

Ytterligare säger man att likviditeten är bra. Det beror ofta på att man 
har icke-verkställa åtgärder. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Det var intressant att ltl Eklund tog upp negativt eget kapital. Orsaken 
till att vi har negativt eget kapital är att vi har den så kallade pensions-
ansvarsskulden med i vår balansräkning. Finska staten lyfter inte in 
pensionsansvarsskulden i sin balansräkning, för då skulle det se alldeles 
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bedrövligt ut.  Vi är egentligen bara halvvägs för vi har tagit upp kost-
nadssidan, pensionsansvarsskulden. Egentligen borde vi också ta upp 
den framtida fordran vi har på avräkningen för att det ska bli en balans i 
detta. Vi är inte riktigt färdiga med det projektet ännu. Det kommer att 
se annorlunda ut år 2016 eller 2017 när det finns tid att jobba mera med 
de här sakerna på finansavdelningen. Ltl Eklund ska inte oroa sig så 
mycket för de där sakerna. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Det får ligga på finansministerns bord att inte oroa sig just för det. Men 
det oaktat så vet vi att kassalikviditeten har minskat, man har förbrukat 
utjämningsfonden och alltihop. Det är ett noll streck där idag. Visst lever 
man över sina tillgångar, det är ofrånkomligt. 

Finansministern nämnde att man måste hitta andra inkomster. Det är 
mycket riktigt. Det som finansministern nämner är nästan bara land-
skapets egna företag och de lever sitt liv. Landskapsregeringen ska skapa 
förutsättningar för att de privata företagen ska kunna skapa inkomster. 
Man har minskat på stöden till näringslivet. 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Jag håller helt med ltl Eklund. Det viktigaste är att vi skapar 
bra förutsättningar för det åländska näringslivet att verka i. Det verkar 
som om det allena saliggörandet är hur mycket bidrag vi ger till det 
åländska näringslivet. Det är säkert en del av verkligheten. Det viktig-
aste är vilket utbildningssystem vi har, vilka lagar, vilka regler och vilken 
miljö vi har på Åland. Har vi en företagsvänlig miljö där vi stöder 
varandra och det är lätt att komma till beslut, så har det mycket större 
betydelse för hur det åländska näringslivet utvecklas och växer. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Vicelantrådet, finansministern talade om antalet 
minskade tjänster inom landskapsförvaltningen. Det är inte riktigt lätt 
att följa med detta i bilaga 2. Jag är glad om ministern också kan ut-
veckla resonemanget om hur många tjänster som vi nu upphandlar ge-
nom arrangemang? Vi har driftprivatiseringar och vi tar in konsulter. 
Det skulle vara intressant att få en förklaring till det. 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Jag kan inte säga den siffran. Jag återkommer gärna till det 
i utskottsbehandlingen. Vi kommer säkert att bli hörda i finans- och nä-
ringsutskottet och vi kan försöka utreda det lite närmare.  

Ltl Sundblom och alla andra borde ju vara glada när vi upphandlar, 
för pengarna går till privata företag och näringsidkare. Vi stöder det 
åländska näringslivet. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Ja, men samtidigt är det pengar som vi på ett annat vis går ut med istäl-
let. Därför skulle jag gärna vilja ha en jämförelse. Det är ganska väsent-
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ligt när man tänker på hur mycket antalet anställda minskar i land-
skapsförvaltningen och hur många av dessa arbeten som vi upphandlar. 
Det förhållandet är så viktigt, tycker jag. 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Precis som ltl Sundblom har jag också naturligtvis intresse av att få veta 
den saken. Vi är inne i en förändringsprocess just nu och vet inte precis 
hur det här kommer att landa. Offentlig sektor har minskat med 147 
tjänster, vilket vi kan se i budgeten. Vi upphandlar en hel del, det ska vi 
vara ärliga med. När vi får driftsprivatiseringen i hamn som helhet och 
när vi får Ålands digitala agenda att fungera över hela Åland då behövs 
färre tjänster och det är bra. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Finansministern hade ett intressant anförande. Jag för min 
del har kanske hållit mig till den skara som varit mest pessimist vad gäl-
ler landskapets ekonomi. Jag tror nog faktiskt att jag måste ändra mig 
lite och bli lite mera optimist. Det finns tecken på att man faktiskt håller 
på att lyckas svänga skutan ganska bra. Det nämndes att 2014 visar åt-
minstone ett nollresultat och kanske något bättre. Isolerat för nästa år är 
det minus 8,8 miljoner som kanske också balanseras. Jag är mera posi-
tiv idag än vad jag var tidigare. Om det inte händer alldeles för stora ne-
gativa saker i världen så kanske man kan se ett ljus i tunneln. 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Jag delar ltl Karlssons uppfattning. Det viktiga, för att vi ska 
kunna fortsätta att ha den goda utvecklingen, är att vi kan hålla syssel-
sättningen på en hög nivå. Folk måste ha arbete, kunna försörja sig, be-
tala skatter till kommunerna och reda sig. Då kommer det åländska 
samhället att klara sig. Det är det som är den stora skillnaden idag mel-
lan Åland och riket. Vi har en arbetslöshet på 4 procent medan man i 
Finland tyvärr snart har passerat 10 procent. Vi ska göra allt vi kan för 
att hålla igång sysselsättningen. Därför har vi stimulanspaketet och in-
vesteringarna med i budgeten och i våra bolag för att vi ska hålla hjulen 
rullande i det åländska samhället. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Arbetslösheten är ett fundament för att ha ett bra samhälle. Det är det. 
Att ha ett bra samhälle är också att värna om mjuka värden, barn och 
ungdomar, som finansministern värnade om. Det är lätt för en finansmi-
nister att bara se på kalla siffror. Det var bra att finansministern 
nämnde de mjuka värdena och reformerna som finansministern själv 
har åtagit sig. Jag tänker på ÅDA som kan hända var en omöjlig uppgift 
från början men nu verkar man också komma i land med det projektet.  

Finansministern har också KST på sina axlar. Jag tror att KST inom 
sinom tid kommer i hamn bara det får mogna något och man lite får 
fundera på alla på utlåtanden från kommunerna. Jag vill ge beröm åt 
finansministern för att han åtar sig de här omöjliga uppdragen som 
kanske blir möjliga. 
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Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Tack för det! Det kan behövas lite uppmuntrande ord. 
När det gäller den kommunala socialtjänsten så visst är det en utma-

ning. Det är samtidigt en väldigt viktig fråga. Det handlar om barnen, 
det handlar om folk som har problem på grund av missbruk och det 
handlar om omsorgen och omsorgsförbundet. Det handlar om de svag-
aste i samhället. Vilka är det vi ska kämpa och jobba för om det inte är 
för dem? Vi har ändå de facto en relativt god ekonomi i det åländska 
samhället. Vi måste också kunna ordna så att de får ungefär likvärdig 
service på Åland. Det ska inte vara någon skillnad om man bor i en liten 
eller stor kommun. Är man ålänning så är man ålänning och då ska man 
ha rätt till en viss basservice och det är jag beredd att kämpa för. Jag 
hoppas att jag får hjälp. Jag vet att det finns en del nyckelpersoner. Ltl 
Runar Karlsson är en sådan, ltl Asumaa är en annan nyckelperson och 
ltl Petri Carlsson är en tredje nyckelperson. Jag vill skapa en bra dis-
kussion med dem och så ska vi tillsammans sy ihop ett bra paket. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, fru talman! Jag tror inte att vicelantrådet, finansministern vän-
tade sig hyllningsord från oppositionen. Jag tycker personligen att vice-
lantrådet valde ett lämpligt tonläge, både allvar och ändå framtidsop-
timism. Det är en tuff utmaning vi har. Om vi höjer blicken ett ögonblick 
istället för att skälla på varandra av tradition så har vi obalans i nuva-
rande avräkningssystem. Vår befolkning har snabbt växt med 5 000 
ålänningar jämfört med 1993 när nuvarande system togs i bruk. Vi har 
fortfarande samma avräkningsgrund och där hittar vi naturligtvis en del 
av förklaringen till att vi har problem med vår samlade ekonomi.  

Kan vicelantrådet ge oss en lägesbedömning av möjligheterna att få 
en förändring av avräkningsgrunden via Ålandsdelegationen etc.? 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Det har varit en långdragen fråga. Jag tycker att vi har 
starka argument från åländsk sida. Ltl Jansson nämnde kanske det vik-
tigaste argumentet; befolkningstillväxten. Det är ett märkligt system, ju 
fler vi blir så får vi, relativt sett, mindre pengar till Åland. Antagligen 
kunde man inte tänka sig att det skulle bli en sådan här stor skillnad i 
befolkningstillväxten i Finland och på Åland när systemet skapades.  

Statusen just nu är att vi har lyckats få finansministeriet med på att 
föra frågan till Ålandsdelegationen för att där få ett juridiskt utlåtande 
och sedan komma vidare i processen. Det är en seg process men vi har 
kommit en bra bit på väg. Vi har fått en acceptans för att det är en fråga 
som ska diskuteras och den ska diskuteras separat i från den revisionen 
som Ålandskommittén jobbar med. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Vi har ett problem med tidsramen. Det stundar ett riksdagsval Helsing-
fors. Det betyder att det i värsta fall kommer att bli en förändrad politisk 
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miljö när det gäller åländska frågor. Om vi tänker på svenska folkparti-
ets regeringsmedverkan efter valet 19 april och om vi tänker på sannfin-
ländarna inmarsch i regeringen så kanske problemet för oss är tidsrym-
den. Hur ska vi hinna sjösätta en lag i riksdagen Helsingfors före den 19 
april? När det gäller den processen är det skäl till oro. Att uppmana att 
skynda på när man har att göra med finansministeriet är inte lätt, men 
det skulle krävas så att de förstår allvaret i situationen. 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Jag kan bara hålla med ltl Jansson. Det skulle vara bra om 
man under den här regeringsperioden kunde fullfölja det här, eftersom 
grunden lades redan under den förre statsministerns och finansmi-
nisterns tid. Naturligtvis är det en utmaning att få en sådan förändring 
genom riksdagen. Utmaningen att få det genom finansministeriet är 
minst lika stor. Finansministeriet byts tyvärr inte när det är riksdagsval 
utan det är samma människor som jobbar där.  

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade.  

Diskussionen avbryts här och fortsätter i morgon klockan 9.30. 

Första behandling 

52 Godkännande av vissa bestämmelser i konventionen mot tortyr 
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 2/2014-2015) 
Republikens presidents framställning (RP 13/2013-2014) 
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. 

Diskussion.  

Ltl Katrin Sjögren 

Talman! Bästa lagting, vi är i det sista kapitlet i det här komplicerade men 
ytterst självstyrelsepolitiskt intressanta ärende.  

Republikens presidents föreslår att lagtinget ger sitt bifall till konventionen 
mot tortyr till de delar det faller inom vår behörighet.  

Utskottet välkomnar presidentens framställning och föreslår att lagtinget 
ger det begärda bifallet. 

En kort och liten resumé. I mars 2013 begärde lagtinget in samtycke till det 
fakultativa protokollet till FN:s konvention mot tortyr. Konventionen trädde 
ikraft redan 1989, men konventionen godkändes aldrig av lagtinget, dåva-
rande landstinget. Bedömningen som gjordes då var att det inom konvent-
ionen inte fanns åländsk lagstiftningsbehörighet. 

I lag- och kulturutskottets betänkande nr 8/2013-2014 fördes ett resone-
mang kring behörighetsfrågan, dels att självstyrelselagen inte innehåller nå-
gon kvantifiering av behörigheten utan berörs behörigheten ska det åländska 
parlamentets ge sitt medgivande. Dels är det dessutom inte nödvändigt att 
landskapet nyttjar sin lagstiftningsbehörighet utan det räcker med att det 
finns en teoretisk behörighet. 

Till landskapets behörighet när det ankommer tortyrkonventionen hör all-
män ordning och säkerhet, socialvård, undervisningsväsendet och lagstift-
ning gällande landskapets och kommunernas tjänstemän. 
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Efter analys och ingående diskussioner inom både lag- och kulturutskottet 
och självstyrelsepolitiskt nämnden kom de fram till samma konklusion; att 
lagtinget inte skulle ge sitt bifall utan bör invänta en kompletterande presi-
dentframställning, så att lagtinget kunde ta ställning till konventionen i sin 
helhet. 

Här är vi idag. Det är konventionen som vi behandlar. 
Landskapsregeringen har också gett ett yttrande till grundkonventionen. 

Av landskapsregeringens yttrande framgår inte huruvida lagtingets bifall till 
konventionen innebär något behov av ändringar i landskapslagstiftningen 
eller något annat regelverk. 

Landskapsregeringen bör enligt utskottets mening försäkra sig om att så är 
fallet och om att bland annat sjukvårdspersonalen innehar tillräckliga kun-
skaper på området. 

Slutligen några ord om JO:s behörighet i landskapet. I samband med be-
handlingen av det fakultativa protokollet förde utskottet ett resonemang om 
JO:s behörighet i landskapet mot bakgrund av att JO utsågs till en nationell 
förebyggande mekanism mot tortyr. Det är JO som ska övervaka konvent-
ionen. 

Utskottet anser att det är angeläget att det även i landskapet finns en på lag 
grundad övervakningsmekanism till den viktiga konventionen som rör 
mänskliga rättigheter. Utskottet ansåg det således inte tillfredsställande att 
det råder oklarhet i fråga om vem som bär ansvaret för övervakningen av 
konventionen. Det skulle vara ändamålsenligt att JO skulle utses till en sådan 
nationell förebyggande mekanism mot tortyr som avses i protokollet även på 
de områden lagtinget har behörighet.  

Utskottet önskar här upprepa att övervakningsfrågan enligt utskottets me-
ning kan lösas genom en överenskommelseförordning. Utskottet uppmanar 
därför landskapsregeringen att i skyndsam ordning vidta åtgärder för att få 
till stånd en sådan förordning. 

Lag- och kulturutskottet förslår att lagtinget i skyndsam ordning ger det 
begärda bifallet. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, talman! Först vill jag uttrycka min tillfredsställelse över den raska 
behandlingen i utskottet. Det väntar många på. Det är också glädjande 
att principen om uppgradering av transformering härmed slås fast, vil-
ket självstyrelsepolitiska nämnden varmt tillstyrkte. I ljuset av det går 
jag till det sista stycket i det förtjänstfulla betänkandet. Är det känt i ut-
skottet hur långt på vägen en sådan här överenskommelseförordning 
kan tänkas vara? Den är ganska väsentlig egentligen. Att ta in en sådan 
här norm är ett nytt steg i självstyrelsesystematiken. Jag undrar om ut-
skottet har någon upplysning i det sammanhanget?  

Ltl Katrin Sjögren, replik 

Talman! Det ankommer på landskapsregeringen. Så vitt utskottet är in-
formerat har det väl inte rört på sig så där väldigt mycket i den här frå-
gan. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Harry Jansson 

Fru talman! Bästa kollegor, jag tänkte vara tyst i det här ärendet. I och med 
replikskiftet här mellan ltl Gunnar Jansson och utskottsordförande, vad gäl-
ler övervakningstillsynen av tortyrkonventionen kopplat till det fakultativa 
protokollet som vi har behandlat tidigare, så finns det anledning för självsty-
relsepolitiska nämnden att ånyo behandla frågan om JO:s och även JK:s möj-
ligheter att verka på Åland över åländsk behörighet.  

I de höranden som utskottet har förrättat har det visat sig att det finns 
olika uppfattningar i vilken mån man kan ifrågasätta JO:s och därmed JK:s 
rätt att agera på Åland.  

Från nämndens sida har vi flera repriser behandlat de övervakande myn-
digheternas rätt att agera på Åland och även i det sammanhanget efterlyst 
åtgärder för att vägleda hela apparaten. Tänker vi tillbaka på diskussionerna 
under 1980-talet om att Åland skulle behöva en egen JK, ett eget JK-ämbete, 
så visar det sig att det finns tveksamheter om vår rätt att göra på det viset.  

Det återstår endast att självstyrelsepolitiska nämnden ånyo tar en diskuss-
ion runt det här ärendet och hör förslagsvis landshövdingen. Sedan får vi 
återkomma till frågeställningen; går det att utverka en överenskommelseför-
ordning som grund för JK:s och JO:s övervakning på Åland?  

Tortyrkonventionen visar att det är hög tid att vi faktiskt åstadkommer en 
reglering av den här sidan. Personligen är jag helt fullt och fast övertygad om 
att i och med att vi via självstyrelselagen utövar makt och därmed också för-
valtning så krävs det en särskild reglering av JO:s och JK:s aktivitet på Åland, 
oavsett bestämmelserna i grundlagen. Det här är tydligen en fråga som vi 
måste fördjupa oss i än en gång. Tack. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, talman! Det är väsentligt att gränsdragningen klargörs, det är all-
deles riktigt. Jag instämmer i kollegan Janssons syn på den frågan. 

Fram till år 2000 när den nya den lagen trädde ikraft så hade man en 
doktrin i JK-JO-ämbetena som sade att av hävd har det ansetts att man 
kan göra si och så, även på områden under lagtingets behörighet.  

JK:s och JO:s laglighetsövervakning skärptes väsentligt med den nya 
grundlagen och där har den här diskussionen egentligen tystnat. Det är 
synd, den bör utan vidare återuppväckas i linje med vad vi nyss hörde av 
kollegan Harry Jansson och därvid mycket utifrån den nya grundlagens 
skrivningar som är helt annorlunda än den gamla regeringsformen. Det 
här är en mycket väsentlig fråga.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Även tidigare justitieombudsman Söderman anser att det här är en grå 
zon, dvs. hur åländsk övervakning ska gå till. Är det på det viset att en 
tidigare innehavare av ämbetet anser det, då finns det orsak för oss att i 
alla fall vara aktiva och försöka åstadkomma en reglering. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 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. 
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Fortsatt enda behandling efter bordläggning 

53 Förslag till andra tilläggsbudget för år 2014 
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 19/2013-2014)  
Landskapsregeringens budgetförslag (BF 4/2013-2014) 
Budgetmotionerna (BM 56-58/2013-2014) 
Ärendet bordlades vid plenum 12.11.2014 och kan bordläggas ytterligare en gång om 
lagtinget så besluter. 

Först tillåts fortsatt diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen. 

Ltl Göte Winé 

Fru talman! Debatten om Vårdöbron fortsätter och ovissheten finns fortsätt-
ningsvis kvar för Vårdöborna. I helgen under Godbymässan så märkte man 
att Vårdöbron är en fråga som berör främst Vårdöborna men även andra.  

Vi hade en gallup där vi lät besökare i vår monter skriva ner vilket alterna-
tiv de var för, ny bro eller renovering. Det var 178 personer som svarade på 
den frågan. Resultatet blev 158 för en ny bro och 17 för en renovering. Så det 
var en klar majoritet för en ny bro. Kommentarerna som nämndes rörde sig 
om osäkerheten att ta sig över bron och för då främst barnen. Hur ska man 
där kunna garantera att barnen fortsättningsvis ska kunna ta sig över på ett 
bra och ändamålsenligt sätt med en renovering där man bygger ett helt nytt 
brolock? Det var en av frågorna. Det nämndes i debatten i onsdags att de som 
talar för ny bro kör med skrämselpropaganda. Nå, inte är det så heller. Vi 
lyssnar på de boendes oro i denna fråga. De har tagit del av riskanalysen och 
är oroliga över hur det nu blir när det gäller främst liberalernas och modera-
ternas alternativ. 

Sedan en intressant sak som jag hörde i morse i radion. Ltl Gun-Mari Lind-
holm hävdade att fakta som tillkommit så talar för renovering, om jag uppfat-
tade det rätt i morse. Nå, det får stå för ledamoten själv. Men för mig person-
ligen så desto längre tid och desto mer information jag får, så är för mig ny 
bro det enda alternativet. 

Trafikavdelningen hade en insändare som nog ger saklig och bra informat-
ion och den informationen talar nog mer för en ny bro än för en renovering. 

Fru talman!  Vårdöborna vill nu ha ett besked. Här finns det två alternativ.  
Vi som jobbat enligt tjänstemännens beredning och litar på deras uppgifter. 
Vi har också lyssna på folket, lyssnat på experterna. Det är folket som berörs 
och det är experterna som har kunskapen.  

Nu ifrågasätter en majoritet sakkunskapen och dels vill undersöka vidare 
men skriver vidare i sitt betänkande: ”Utskottet föreslår således att anslaget 
används för en renovering av den befintliga bron och att någon ny bro inte 
byggs”. Ändå vill majoriteten inleda med en undersökning trots att man re-
dan nu gått in för en renovering.  

Det som jag upplevt för Vårdöborna är ovissheten och de vill ha ett beslut 
och veta vad det innebär för dem. Låt inte de alla som rör sig på bron vara 
brickor i ett politiskt maktspel som man vill ha detta till. Vi måste komma 
framåt nu för ovissheten är jobbig för de som rör sig på bron. Tack. 

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Som man frågar får man svar när det gäller socialdemokrater-
nas enkät på Godbymässan. Om man inte har fakta som bakgrund så är 
det lätt att svara på det ena eller andra sättet.  
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Vi har alltid hävdat att man behöver mera fakta, man behöver göra 
mera undersökningar för att man ska ta vara på det restvärdet som finns 
i nuvarande konstruktion, om det är så att det faktiskt går att använda. 
Jag har uppfattat här i salen att det intresset har varit stort i den här frå-
gan. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Som man ropar får man svar nämnde ltl Lindholm. 
Tyck till om Vårdöbron! Vad har du för åsikt? Jag tycker jag är ganska 
öppen.  

Däremot visar enkäten att den här frågan berör. Skulle frågan inte 
beröra så skulle man heller inte fylla i enkäten. Enkäten visar vad folket 
vill. 

Vidare nämnde ltl Lindholm att alla inte har fakta. Men vi går på 
fakta, vi går på sakkunskapen. Vi har verkligen lyssnat. I mitt anförande 
tog jag upp att desto mera jag lyssnar så talar det för en ny bro. Jag har 
lyssnat på en oberoende sakkunskap. 

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Jag för min del tycker att det är bra att människor engagerar sig i frågor 
som berör dem. Det är positivt och det ska vi också uppskatta. 

Att det finns uttömmande fakta i det här ärendet håller jag inte med 
om. Det är ett prov särskilt som är analyserat från fundamenten. Det är 
inte tillräckligt. Det är inte på basen av det provet som vi kan göra den 
slutsatsen som man gör i det här ärendet.  

Det allra bästa vore att stanna på samma station i det här ärendet och 
faktiskt utreda det här ordentligt. Jag kan inte se att någon människa, 
som har någon form av ekonomiskt tänkande, kan bortse ifrån det rest-
värde som eventuellt finns i den nuvarande bron.  

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Orsaken till att jag gick upp och höll det här anföran-
det idag beror mycket på osäkerhet och att människor vill få reda på vad 
som händer.  

Ltl Lindholm nämnde att ett prov inte är tillräckligt. Samtidigt skrivs i 
en insändare att om man sätter ett nytt brolock så måste det förstärkas 
så pass kraftigt så att kostnaderna stiger upp mot det som en ny bro kos-
tar. Vad vinner vi på detta? Fortsättningsvis behöver vi ge människor 
information. Ltl Lindholm säger att moderaterna vill ha mera undersök-
ningar men ändå säger man i betänkande att bron ska renoveras. Det 
viktiga är nu att vi kommer framåt och att vi kan ge Vårdöborna ett be-
sked som de väntar på. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jörgen Pettersson 

Tack, talman! Jag har nu lyssnat på debatten i tvenne dagar, men jag kan inte 
säga att jag har nåtts av nya insikter som skulle skilja sig mot den sakkunskap 
och den expertis som vi tidigare har hört i finans- och näringsutskottet. 

Även om jag tycker att det är ett formidabelt betänkande till allra största 
delar så finns det avsnitt som jag inte riktigt kan hålla med om. Det handlar 
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om Vårdöbron. Jag aviserar att jag tar reservationen till omröstning när så 
blir aktuellt. Jag berörde kort reservationen i min huvudsakliga presentation 
av betänkandet. 

Reservationen går ut på att jag och vi anser att det är ekonomiskt oklokt 
och äventyrligt för hela Åland att bygga en ny bro. Det bidrar inte till att 
skapa trygghet i samhället. Grundbulten i allt civilisationsbygge handlar om 
att man ska ha infrastruktur som fungerar och att man ska försöka vara så 
jämställda över hela Åland som någonsin är möjligt. 

När det gäller betong så är det en vetenskap som jag tyvärr inte behärskar 
lika bra som många andra här i salen, kanske. Jag har stött mig mycket på 
den sakkunskap som vi har hört. Sakkunskapen säger att de prover som har 
tagits är tillräckliga för att man ska kunna fatta beslut om att det inte är eko-
nomiskt hållbart att försöka sig på en reparation av den gamla bron. Detta 
stöder jag mig mycket på.  

På basen av rekommendationerna från sakkunniga så stöder jag land-
skapsregeringens resonemang och den framställan som regeringen har kom-
mit med och ett äskande om att man ska inleda bygget av en ny Vårdöbron 
parallellt bredvid den gamla. 

Mot den bakgrunden föreslår jag och vi att anslaget under moment 
48.30.79 samt det till anslaget hörande detaljmotiveringen ska förbli i kraft. 
Tack. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Ltl Pettersson nämnde sakkunskapen som vi har hört i 
utskottet. Jag vet inte om Pettersson och jag har hört olika. Det är ingen 
som har sagt att det inte går att bygga på Vårdöbron. Experter har också 
sagt att mera undersökningar behöver göras för att säkerställa detta. Jag 
vet inte vem ltl Pettersson har lyssnat på. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Det är en bra fråga, talman. När det handlar om saker som cements håll-
fasthet och restvärde i eventuella fundament så når jag inte samma höj-
der som kanske ltl Eklund. Jag har stött mig på den expertis som har 
menat; ja, allt går att renovera. Tidigare i debatten har jag sagt att man 
säkert även kan renovera Bomarsunds fästning om man så vill och har 
tillräckligt mycket pengar. I det här fallet har sakkunskapen vägt renove-
ring mot en ny bro och kommit till att en ny bro är ekonomiskt mer håll-
bart och bättre för hela samhället. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Ltl Pettersson vidhåller fortfarande då att expertisen 
har bedömt att man inte kan renovera bron? Jag vidhåller att expertisen 
säger att man kan renovera bron men man måste göra mera provtag-
ningar. Vi majoriteten i utskottet frågar efter att man ska ta mera prover 
innan man går vidare eftersom trafikavdelningen inte tog fler prover när 
de tog de andra proverna. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Trafikavdelningen och dess utbildade ingenjörer har an-
sett att man har tillräckligt med underlag för att fatta ett beslut som går 
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ut på att en ny bro är det ekonomiskt hållbara i jämförelse med en reno-
verad bro. 

Jag märker dock att när lekmän lyssnar på experter så blir det lätt så 
att man får lite olika saker för sig. Bland annat därför var det kanske 
synd att det aldrig blev ett öppet hörande kring detta. Eventuellt borde 
jag kanske ha tagit ett sådant beslut till omröstning men det blev aldrig 
aktuellt då. Det kändes ganska tydligt vart vindarna blåste och att man 
inte var intresserad av ett öppet hörande. Öppet hörande kunde möjli-
gen ha bidragit till kunskaperna på ett bättre sätt. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Roger Jansson 

Fru talman! I debatten om Vårdöbron har inte kontinuerligt rim och reson 
fått råda. Det har varit mycket starka känslor och påstående från alla håll om 
hur det är och inte är. Varför det? Ltl Winé trodde att det berodde på ett poli-
tiskt maktspel. Den analysen gör inte jag. Det här är inte en fråga om något 
politiskt maktspel. Det är frågan om en stor osäkerhet och brist på utred-
ningar om vad som är fakta. 

I finans- och näringsutskottets behandling av ärendet har det klart fram-
kommit att så är fallet. Av experter, av Destia och av den svenska firman, som 
landskapsregeringen använt sig av, har det just framkommit att allt är inte 
utrett ännu. Ska man göra en renovering så måste man göra tilläggsutred-
ningar. 

Maktspelet kunde i så fall basera sig på att man inte hörsammar den här 
texten och de här synpunkterna från de sakkunniga, att man måste få veta 
mera före man fattar beslut om en renovering. Det är lätt för ingenjörer och 
det är lätt för oss politiker att ta den lätta breda vägen och säga; ”nej, det går 
inte, vi måste bygga nytt”. 

Avdelningschefen på trafikavdelningen Yvonne Österlund har gjort en all-
deles riktigt analys och redogörelse för det resonemang som trafikavdel-
ningen har haft. Det är rimligt att torgföra de synpunkterna, men det är också 
synpunkter. Till exempel uppgiften om att avdelningen har omfördelat 
pengar så att man har råd med det här stämmer ju inte. Den enda som kan ge 
pengar för nybygge eller renovering av Vårdöbron är Ålands lagting. Några 
sådana medel har ännu inte beviljats. Man kan inte omfördela pengar som 
man inte har. Däremot kan man omfördela prioriteringar om man skulle få 
pengar, men inte heller alla investeringar går att omfördela. Om man för 
kortrutten anslår 10 miljoner så ska de användas för kortrutten. Anslår man 
medel för ett antal broar så ska de användas för de broarna. Det finns en del 
oklarheter i detta. 

Att det skulle finnas sakunderlag, utredning eller kalkyl för vad en ny bro 
på de gamla fundamenten skulle kosta finns ju inte. Därför kanske man får 
vara lite försiktig när man uttalar sig i de frågorna. 

Grundfundamenten är inte alls tillräckligt utredda. Det är frågan om minst 
60 procent av konstruktionen. Det finns en djupanalys och den okejar materi-
alet. Den säger att det inte är anfrätt på ett sådant sätt att det skulle vara be-
kymmersamt. 
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Stålpackverket under körbanan är inte heller tillräckligt utredd. Det är inte 
klart i vilket skick de tre meter höga balkarna är. Att ytrostningen på corten 
har fortsatt överraskande länge är däremot utrett.  

Fru talman! Onsdagens debatt avslutades med frågor om hur lagtinget må-
hända kunde enas kring någon form av kompromiss. Ltl Brage Eklund har 
lagt klämförslag som ger ganska långtgående direktiv för hur den verkstäl-
lande makten, Ålands landskapsregering, ska förfara. Vi förstår att det kan 
finnas ett motstånd mot en sådan detaljstyrning från lagtingets sida av land-
skapsregeringens arbete. 

Under veckoslutet har det gjorts försök inom regeringsblocket att uppnå 
någon form av bredare enighet. Lantrådet Camilla Gunell har försökt, vi från 
moderat samling på Åland har försökt och försöken fortgår fortfarande. Min 
fråga är huruvida vi ännu har orsak att överlägga? Behövs det mera tid för att 
nå en bredare enighet eller en mjukare enighet kring den här frågan som in-
nehåller mångahanda frågetecken ännu? Det är Ålands behov vi talar om. Det 
är Ålands pengar vi talar om. Det är alltså möjligheterna att förfara varsamt 
och ansvarsfullt med dessa miljoner vi talar om. Kan vi hitta lösningar som är 
fullt hållbara för det här projektet och den här regionen så borde vi inte låta 
bli att allvarligt diskutera och undersöka. Tack. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Tack vtm Roger Jansson för det anförandet. Jag vill bara 
komma med ett klargörande vad gäller insändaren från avdelningsche-
fen på trafikavdelningen. Jag har förstått att intentionen med insända-
ren var att komma med ett klargörande baserat på fakta och bedöm-
ningar som avdelningen har gjort. Jag tycker att man har den rättig-
heten, man kanske t.o.m. har den skyldigheten som avdelningschef att 
komma med klargörande. Jag vill också vara tydlig med att det ställ-
ningstagandet som en majoritet av landskapsregeringen har gjort base-
rar sig på den fackkunskap som finns på avdelningen och på de externa 
sakkunniga. 

Jag sade redan i mitt inledningsanförande och jag kan säga det igen: 
Resonemanget här i salen är inte frågan om en renovering eller en ny 
bro, resonemanget här i salen gäller frågan om en ny bro eller komplet-
terande undersökningar. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! I våra anföranden från moderat samling på Åland har det 
klart framkommit att det är det väsentliga. Om fundamenten mot för-
modan skulle vara i ett sådant uselt skick som vissa tror, och kommer 
man fram till att cortenstålbalkarna, inklusive det tillhörande fackver-
ket, är irreparabelt så inte hör vi då till den dumma delen av världens 
befolkning som tycker att man kan göra någonting åt det. Vi vet alltså 
inte ens huruvida det föreligger en fara för att det inte skulle vara håll-
bart. Då är det lite besvärligt när man ska tvinga oss att säga; ”ja, men vi 
vet, tro på oss.”  

Jag var tydlig med att säga att avdelningschefen har full rätt att gå ut 
och redogöra för avdelningens synpunkter i sammanhanget.  
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Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, talman! Den väsentliga frågan är om fundamenten och cortenstål-
balkarna är i uselt skick. Moderaternas starka man, tillika vtm Roger 
Jansson, säger ungefär att om de verkligen är i så uselt skick som vi 
andra låter framföra så är man villig att ompröva sitt ställningstagande, 
dvs. från det som står i utskottets betänkande. Jag tolkar mera in att 
bron absolut ska renoveras. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Här i lagtinget och från ministrarnas sida så är jag inte mo-
deraternas starka man. Jag är korrekt vicetalman och mycket annat. 
Den typen av påstående som har kommit några gånger här i lagtinget 
om brobyggnadsingenjör och annat så tar jag starkt avstånd ifrån.  

När det gäller vår hantering av den här frågan så är det förnuftet som 
måste regera i vårt arbete i landskapsregeringen. När vi har svart på vitt 
på att saker och ting är som de påstås vara då tror vi på det, men inte 
före det, minister Thörnroos. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Göte Winé, replik 

Tack, fru talman! Vtm Roger Jansson sade i sitt anförande att han upp-
levde att det kan vara ett maktspel att man inte vill ta del av skrivning-
arna och den information som har kommit nu.  

Utskottet skriver: ”Utskottet föreslår således att anslaget används 
för en renovering av den befintliga bron och att någon helt ny inte 
byggs.” Vi har inte tittat på pelarnas skick. Vi är oroliga för det som jag 
läste upp här nyligen och att det är detta förslag som vinner om vi rös-
tar. Där känner jag en oro, för det vill jag inte. Vi behöver ha saklig och 
bra kunskap som vi kan ge till dem som ska röra sig på bron så att de vet 
hur det är. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Om landskapsregeringen på basen av sakkunnig komplette-
rande utredningar, av de frågetecken som finns, kommer fram till att det 
inte är möjligt att genomföra lagtingets beslut, så kommer landskapsre-
geringen tillbaka till lagtinget och informerar om detta och ber om en ny 
fullmakt. Det är bra att känna till hur det fungerar i sådana fall. Därför 
ska man inte läsa in mera än vad det står i finans- och näringsutskottets 
text. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Bästa vtm Jansson, jag läser i texten att man vill se en 
renovering framom en ny bro. Man behöver hitta fakta i undersökningar 
och sedan ta ett beslut. Jag upplever att skrivningen är för otydlig. Man 
behöver hitta någon sorts lösning. 

En fråga vtm Jansson: Står hela moderata lagtingsgruppen bakom att 
det ska göras kompletterande undersökningar och att det sedan innan 
beslut tas om renovering eller ny bro kommer till lagtinget? 
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Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Jag är något förvånad över frågan. Den politiken har vi dri-
vit hela tiden i landskapsregeringens behandling av detta ärende. Vi vill 
ha kompletterande undersökningar. Det är till och med så att landskaps-
regeringen har fattat beslut om att beställa sådana kompletterande ut-
redningar, men i utskottsbehandlingen framkom att de inte har levere-
rats. Vad är mera naturligt då än att vi här i lagtinget tycker att de här 
tilläggsutredningarna kompletteras så att vi vet vad vi pratar om. Land-
skapsregeringens majoritet har sagt nej till det. Socialdemokraterna och 
centern är beredda att här i lagtinget säga nej till det. Jag förstår inte 
det. I vårt politiska arbete måste förnuftet råda. Även när det gäller vårt 
arbete i landskapsregeringen, om det kommer fram att det här är en 
omöjlig teknisk lösning vilket inte har kommit fram, så får man göra på 
ett annat sätt.  

Ltl Anders Eriksson 

Fru talman! Det är mycket som man skulle vilja kommentera i ltl Winés anfö-
rande. Men istället för argumentera emot ska jag ta fasta på det som jag hål-
ler med om. Ltl Winé säger att Vårdöborna inte borde få bli brickor i ett poli-
tiskt spel. Det håller jag absolut med om. Detta börjar bekymra mig och det 
börjar också bekymra Ålands Framtid. Jag hoppas att vi inte behandlar ett 
ärende som är på väg att bli väldigt prestigebundet. För när prestigen går in 
så går förståndet ut. Alla säger ifrån olika synvinklar att man vill ha mera 
fakta på bordet. Det är detta som det här handlar om. 

Jag sade personligen till Vårdö kommunstyrelseordförande, Jarl Daniels-
son, att åtminstone jag och Ålands Framtid inte vill spela hasard med Vårdö-
borna, men vi vill också ta vara på de möjligheter som finns att spara på sam-
hällets pengar för det behövs. 

Tittar vi lite på ärendets bakgrund så orsaken till att vi står där vi står är att 
vi i sedvanlig ordning fick ett väldigt dåligt underlag. Landskapsregeringen 
tog ett beslut på rätt lösa boliner. Det visade sig att det också fanns direkta 
felaktigheter, vilket ministern i och för sig medgav senare när man pratade 
om att kloridhalterna var klart över gränsvärdena. Ett enda prov har tagits 
och det provet var väldigt bra, men detta är för lite för att kunna gå vidare på. 

Vi vet också att de flesta kalkyler som tagits fram har spruckit. Det är mera 
regel än undantag. Vi behöver bara gå över vägen och titta på Ålands museum 
och se hur det kan bära iväg.  

För en ny bro talas det nu om 9,7 miljoner. Jämför man med de brobyggen 
som har gjorts hittills så saknas det 2-3 miljoner. Vi läser i insändare att det 
är bara att såga ner den gamla bron och transportera bort den hur enkelt som 
helst. Det är inte alls på det sättet. Vi har inte klarlagt om det behövs en MKB 
eller inte. Vi har inte heller klarlagt vilket tidsspannet är för en nybyggnation 
jämfört med en renovering. Vi kanske står här om 6-7 år och inte har en ny-
byggd Vårdöbro klar. Det är inte försvarbart. 

Tittar vi på vårt ställningstagande och den budgetmotion som faktiskt lig-
ger till grund för finans- och näringsutskottets betänkande så var det två 
grundkriterier som var viktiga. Jag minns att finansministern Nordlund och 
jag debatterade de här båda grundkriterierna redan i september.  
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Det var för det första; ”att Vårdöbron renoveras till sådan standard att 
färdig bro uppfyller de EU-krav som gäller bland annat maxvikter”. Det 
måste vi få klarlagt. 

För det andra; ”att 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”. 
Detta är två grundkrav som ganska långt omfattades av finans- och närings-
utskottet. Finansutskottet skriver; ”trafiken ska i huvudsak ledas över befint-
lig bro under renoveringen. I den situation stundtals detta inte är möjligt 
ska främst tyngre trafik ledas över en pontonbro.” Jag är personligen ganska 
tveksam till det här men vi har alla stått bakom den här kompromissen som 
går ut på att man faktiskt ska försöka ta vara på möjligheten att spara på sam-
hällets medel där det går.  

Det som vi inte vet idag är det som landskapsregeringen själv efterlyste för 
snart ett år sedan, den 20 december 2013. Ålands landskapsregering beslöt 
då beställa en undersökning av Vårdöbrons stålbalkar och mellanstöd samt 
utlåtande om brons tillstånd. Jag var inte här i onsdags men jag förstod att 
landskapsregeringen sade att de inte vill ha svar på de här frågorna. Varför 
man begär att få detta utrett men inte vill ha svaret är fortfarande oklart för 
mig. 

Skulle landskapsregeringen ha fortsatt enligt det man då tänkte, då hade vi 
haft det som ltl Torbjörn Eliasson efterlyste. Man skulle ha vetat vad det kos-
tar att renovera bron, vad det kostar att bygga en ny bro och hur länge det tar. 
Det här är ett bekymmer. Det gör det till ett väldigt svårt ärende att man inte 
kan få ordentligt fakta på bordet. Av någon outgrundlig anledning har trafi-
kavdelningen och trafikministern bestämt sig för att det ska vara en ny bro 
punkt slut. 

Det är klart att det kan vara som vtm Roger Jansson sade, att den kläm 
som delades ut innehåller onödigt mycket detaljstyrning. Det handlar sist och 
slutligen om en rädsla för att vi har en förvaltning, i det här fallet trafikavdel-
ningen, som faktiskt inte följer upp de beslut som landskapsregeringen tar. 
Det handlar ganska långt om ett informellt misstroende. Ett misstroende som 
jag tror att både liberalerna, Ålands Framtid och även moderaterna ganska 
långt står bakom. 

Den kläm som min kollega Eklund delade ut lyder: ”Mot bakgrund av att 
lagtinget omfattade finans- och näringsutskottets betänkande utan änd-
ringar föreslår jag att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att i 
brådskande ordning utföra kompletterande undersökningar för att säker-
ställa konditionen på Vårdöbron. Resultatet av undersökningarna ska of-
fentliggöras inom första kvartalet 2015, så att projekteringen påbörjas om-
gående i syfte att göra byggtiden så kort och effektiv som möjligt.” 

Nu är det väldigt hög tid att få fram svar på de frågor som landskapsrege-
ringen ställde för snart ett år sedan. 

Jag vill avrunda med att säga att det här är ett väldigt ärende. Ltl Winé, jag 
håller med, Vårdöborna får inte bli brickor i ett politiskt spel. Från Ålands 
Framtids sida vågar jag åtminstone säga att vi inte lägger någon prestige i det 
här ärendet. Om vi får svar på frågorna om mellanbalkarna, precis det som 
landskapsregeringen själv ville ha svar på, och ser vi att det inte går att reno-
vera bron och leda trafiken över på ett säkert och ändamålsenligt sätt samti-
digt då är vi beredda att byta spår. 
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Jag är faktiskt rädd att säga det här, men vi har en förvaltning som inte 
förutsättningslöst kan syna två alternativ. Det kanske handlar om mer än 5 
miljoner, det kan handla om 7-8 miljoner. Vi har inte sett slutnotan på det 
här. 

Avslutningsvis, det är hög tid för beslut. Bron är redan idag så dålig. Jag 
har förstått att folk är rädda att färdas över den. Den blir inte bättre av att 
den är i obalans just nu. 

Jag hoppas, om det blir en majoritet för det här, att trafikavdelningen och 
landskapsregeringen förutsättningslöst respekterar de beslut lagtinget tar och 
levererar det material som landskapsregeringen så sent som för ett år sedan 
ville ha. Tack. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, talman! Tack ltl Anders Eriksson. Jag noterade redan i inled-
ningen av ert anförande att det kanske skulle ha varit klokt att i större 
utsträckning försökt ta del av den debatt som har varit. Mycket som 
klargjordes här tidigare har nu inte nått ltl Anders Erikssons öron, t.ex. 
vad gäller miljökonsekvensbedömning etc. 

Jag tycker att det är anmärkningsvärt att ledamoten i så kraftig ut-
sträckning, på ett ganska fult sätt, angriper en avdelning vid landskaps-
regeringen genom att säga det finns ett informellt misstroende mot tra-
fikavdelningen. Ska jag tolka att det finns ett informellt misstroende mot 
ministern som är ansvarig för avdelningen? Det är en retorisk fråga som 
jag hoppas att ni kan svara på. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det här är för viktigt ärende för att vi ska ironisera. När det gäller miss-
troende eller inte misstroende mot ministern så är jag så pass välinfor-
merad, trots att jag inte var här senaste onsdag, så att jag har förstått att 
ministern avgår om hon inte får som hon vill. Det bekymrar inte mig så 
mycket. Det bekymrar mig betydligt mera om det här ärendet fortsätt-
ningsvis dras i långbänk. Det går inte. 

När det gäller miljökonsekvensbedömning så tittar man på lagstift-
ningen så kan man med skohorn komma runt det, enligt mitt synsätt. 
Ingen privat företagare, ingen annan än landskapsregeringen själv 
skulle kunna slippa undan MKB. Tittar man på förordningen så är den 
ganska tydlig. Jag tror det är bra om minister Thörnroos i klartext kan 
klargöra på vilka grunder man skulle kunna kringgå en MKB på ett lag-
ligt sätt? Här handlar det ändå kanske om två till när det gäller en ny-
byggnation. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, talman! Landskapsregeringen tog i december beslut om att gå vi-
dare med undersökningar av cortenstålet och mellanstöden. Vi fick se-
dermera efter att de fyra proverna var tagna av mellanstöden informat-
ion av sakkunniga. De sakkunnigas bedömning var att det inte längre 
vara nödvändigt att gå vidare med undersökningar för att kunna fast-
ställa brons status. Redan då ansåg man att bron var i ett sådant skick 
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att det inte längre var ekonomiskt försvarbart att renovera den. Det är 
ganska viktigt för mig att återigen få lyfta det här. 

Jag vill ytterligare igen poängtera att kritik bör riktas till mig, inte till 
landskapets tjänstemän som inte har möjlighet att försvara sig här. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Vi står igen utan svar på en av många, många väsentliga frågor. På vilket 
sätt tänker landskapsregeringen på ett lagligt sätt ta sig runt kravet på 
MKB? Vi pratar i värsta fall om en två års process. Det har tagit ännu 
längre för privata företagare och privata projekt. Vi fick inget svar på 
detta den här gången. Det är en av orsakerna till att vi har tittat på reno-
veringsalternativet. Pratar vi om 6-7 år, vilket är fullt realistiskt med 
upphandling, MKB osv. så tror jag att vi helt plötsligt har ställt till det på 
ett sådant sätt att Vårdöborna överhuvudtaget inte har någon bro att 
färdas över. Då, värderade kollegor, har vi nog ställt till det på ett sådant 
sätt som inte riktigt hedrar åländsk politik. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, fru talman! Ltl Anders Eriksson går väldigt hårt ut mot trafikav-
delningens tjänstemän och underkänner deras kompetens. På vilka 
grunder?  

Jag kom att tänka på en klassisk gåta som lyder så här: Det var en 
man från Kreta som berättade att alla män på Kreta ljuger. Talade han 
sant, ltl Anders Eriksson?  

Jag vill få en förklaring när det gäller undersökningarna. De ska göras 
före den 1 mars 2015. På vilka fakta och vilka grunder vet ltl Anders Er-
iksson att de går att genomföra på den här tiden? På vilka fakta och 
grunder? 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Först vill jag tacka ltl Anders Eriksson som sätter 
Vårdöbornas behov och situation framom prestige. Det tycker jag att är 
bra och det tackar jag för. 

Jag tycker att det var lite väl hårt att kritisera trafikavdelningen som 
ltl Anders Eriksson gjorde.  

Att man skulle jobba politiskt bara med alternativet en ny bro, så upp-
lever jag varken Destias rapport eller motiveringarna från landskapets 
tjänstemän kring denna fråga.  

I avdelningschefens insändare står det: ”En ny bro är enligt vår och 
våra konsulters mening teknisk, ekonomiskt och riskmässigt det fördel-
aktigaste alternativet.” Det är det som de har jobbat efter. 

Ltl Göte Winé, replik  

Kollegan Winé och jag hade olika åsikter. Jag valde att inte gå in på det 
som vi hade olika åsikter om den här gången. Jag tror faktiskt att alla 
går in i det här prestigelöst, åtminstone hoppas jag det. Jag kan försäkra 
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att vi gör det. Jag tycker inte att vi går speciellt hårt ut mot avdelningen 
när man kan konstatera att det inte ges ett objektivt faktaunderlag. Om 
man ser Destias rapport och de rapporter som kom förra hösten så pra-
tades det ganska mycket om renovering av bron. Men så småningom, så 
småningom, så småningom så kantrade det över att bli näst intill omöj-
ligt. Man kan ha olika åsikter om vad det beror på. 

Orsaken till att vi står här är att det inte finns ett objektivt och bra un-
derlag att jämföra de här båda alternativen mot varandra. Det är oan-
svarigt från regeringens sida. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Angående att det gick mer och mer mot en ny bro, så 
det som man först fick ta del av var en mellanrapport, sedan gjorde man 
mera undersökning och då konstaterade man att det var ännu mera ska-
dor. Då var det så pass svårt att det var lika bra att gå in för en ny bro.  

På det öppna mötet i Vårdö konstaterades att om reparationskostna-
derna överstiger 50 procent av kostnaderna för en ny bro så då rekom-
menderade konsulterna att man ska gå in för en ny bro. Det blir sedan 
merkostnader. En ny bro är det bästa alternativet helt enkelt. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag var tyvärr förhindrad att vara med på det mötet. Men visst är det så, 
så är det i alla sammanhang, att så småningom lönar det sig inte att re-
parera mera. 

Tittar man på tidsaxeln så också här har landskapsregeringen haft 
bristfälliga underlag för att komma fram till när det lönar sig och inte 
lönar sig och man kan ha ganska olika åsikter om det. Det är ett par ra-
der som ryms på en A4-sida, det är en synnerligen teoretisk kalkyl som 
man har använt sig av, men det kan man ha olika åsikter om, kollegan 
Winé. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Anders Englund 

Tack, fru talman! Nu har vi diskuterat den här tilläggsbudgeten och dess be-
tänkande från finans- och näringsutskottet. Vi är inne på tredje dagen. Det 
kanske börjar bli lite för länge egentligen.  

Jag tyckte att finans- och näringsutskotts ordförande höll ett bra anfö-
rande. Jag stöder givetvis den gemensamma reservationen som ltl Pettersson 
och ltl Karl-Johan Fogelström har lämnat in. 

Jag har lyssnat på debatten. När vtm Roger Jansson var uppe och höll ett 
anförande så förstod jag lite på de tankegångarna att man kanske var lite öp-
pen för att diskutera denna fråga ytterligare för att hitta en lösning på den här 
situationen. Jag är öppen för det förslaget om moderaterna också kan tänka 
sig att diskutera det här i fortsättningen så att vi kan hitta gemensam lösning 
på det här problemet. 

Jag föreslår att lagtinget ajourneras tio minuter så att man mellan partile-
darna kan diskutera en kläm före vi tar beslut. Vi ska se om vi kan formulera 
en gemensam kläm. Tack. 
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Ltl Karl-Johan Fogelström 

Fru talman! Under debatten i onsdags sade jag flera gånger att det samhällse-
konomiskt överlägset bästa alternativet är att bygga en ny bro. Livslängden 
för en ny bro är dubbelt längre än för en renoverad bro. 

De nuvarande fundamenten är 34 år. Lägger man 120 år till det så ska de 
gamla fundamenten hålla 154 år om det ska vara likvärdigt med en ny bro vad 
beträffar livslängden. Det finns ingen som helst utredning som skulle stöda 
ett sådant påstående. 

Det är möjligt att det går att förstärka de nuvarande fundamenten så att de 
skulle fylla samma standard som helt nya fundament, med det blir jättedyrt. 
Vi är överens om att 60 procent av kostnaderna för Vårdöbron ligger just på 
fundamenten. Hur blir det då när man jämför de här alternativen?  

Det står i betänkandet att någon helt ny bro inte byggs. Vtm Roger Jansson 
säger nu att byggandet av en ny bro inte kan uteslutas eftersom man ska göra 
vidare undersökningar som kan visa att det är det enda alternativet. Ska vi 
rösta om detta så är det tvärtemot betänkandet. 

Utskottsordförande Jörgen Pettersson och undertecknad reserverade oss 
mot majoriteten i utskottet. Jag stöder det som Jörgen Pettersson framförde i 
sitt anförande. Tack. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Återigen säger ltl Fogelström att det är ekonomiskt 
mest fördelaktigt med en ny bro, baserat på den sakkunskap som har 
förts fram. Det står fortfarande i Destias rapport att de inte har gjort 
några lönsamhetsberäkningar på detta. 

Jag tänkte fråga ltl Fogelström, som sitter i finans- och näringsutskot-
tet; om man har gjort några bottenundersökningar för en ny bro? När 
det gäller MKB var det lite oklart. Det kan ju skilja miljonbelopp bero-
ende på hur det ser ut när man ska bygga en ny bro. Alla sådana här sa-
ker bör framgå i en ekonomisk kalkyl om man ska säga att det ena är 
mer fördelaktigt än det andra. 

Ltl Karl-Johan Fogelström, replik  

Jag tror att det har sagts flera gånger från olika håll att det behövs till-
äggsundersökningar. Det är saker som ska göras ytterligare före man 
sätter igång med en ny bro. Även vtm Roger Jansson säger att det inte 
räcker med ett djupanalyserat borrhål.  

När det gäller kalkylmetoder så finns det en redovisning, kostnads-
jämförelser mellan ny bro och renoverad bro. Jag känner inte till hur 
kalkylmetoderna ser ut. Jag sade i debatten att det också tillåtet att an-
vända sunt förnuft när man tittar på det här.  

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Ltl Fogelström bekräftade att det behöver göras flera 
undersökningar för att befästa vilket som totalt sett är det mest ekono-
miskt hållbara alternativet eftersom inte underlaget är tillräckligt och 
det inte finns tillräckligt bra kalkyler som någon oberoende ekonomisk 
expertis har tittat på. Ingen av oss har sett det. 
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Ltl Karl-Johan Fogelström, replik  

Detta sade ltl Petri Carlsson. Jag har inte sagt det, men jag har läst och 
jag har suttit med på utskottsmötena och hörandena. Jag har erfarit att 
det krävs mera undersökningar också före man sätter igång en ny bro. 
Det står tydligt i pappren. 

När det gäller renoveringsalternativet så är det långt ifrån utrett om 
det överhuvudtaget är ett alternativ. 

Jag hänvisade till att om man ingenting gör åt de ursprungliga funda-
menten så ska de vara 154 år. Jag tror inte att det var specifikationerna 
när Vårdöbron byggdes. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Ltl Fogelström pratade nu och i tidigare anföranden 
om livslängden på 120 år för den nya bron. Går vi 120 år bakåt i tiden 
kommer vi till 1895. Var på Åland hittar vi en bro idag från 1895? Vem 
garanterar en bro för 120 år, även fast en ny byggs? Det skulle jag gärna 
vilja veta. Resonemanget verkar ändå vara rätt så teoretiskt. När man 
sätter 120 år och avskriver så givetvis får man bron billigare. Varför inte 
då sätta 150 år så blir det ännu billigare? Det verkar ändå bara ligga på 
ett teoretiskt plan. Några riktiga exempel på broar från 1895 eller garan-
tier på 120 år finns ju inte någonstans. 

Ltl Karl-Johan Fogelström, replik  

Jag tror det finns en bro i Bjärström som nog är äldre. Jag brukar se den 
bron när jag kör förbi med bilen. 

Ltl Asumaa, ingen människa kan säkert uttala sig om framtiden. Man 
anlitar folk som har detta som yrke, experter. Mig veterligen finns det 
inte någonting annat att luta sig på. Man skulle bli helt paralyserad om 
man skulle kräva full visshet om vad som händer framåt före man gör 
någonting. Det skulle resultera i att man inte gör någonting. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Det betyder att det inte finns några garantier för 120 
år, så är detta klarlagt. 

Det finns en bro, Replotbron, som byggdes 1997 och renoverades efter 
4 år och efter det har bron reparerats vartannat år på grund av kon-
struktionsfel. Där var garanti för den bron. 

Fogelström syftade troligtvis på den teoretiska delen av kalkylen. Det 
finns inte några praktiska exempel och man pratar om 120 år. Vi kom-
mer just att behandla en budget där man har gått över till affärsbokfö-
ring. Den maximala avskrivningstiden i landskapet för investeringar vad 
gäller vägar och broar är 85 år. Det står i bokslutet. Hur ska man över-
huvudtaget kunna skriva av i 120 år? Den kalkylen faller också. Den 
maximala och rent teoretiska avskrivningen är 85 år enligt avskrivnings-
principen. 
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Ltl Karl-Johan Fogelström, replik  

Under hörandena och i dokumentationen finns det ingen som har ga-
ranterat någon livslängd. Däremot har experter, som sysslar med bro-
konstruktioner, fört fram de här uppgifterna. Det är inte jag som sagt 
det utan jag har läst det och hört det. 

Angående garantier, att renovera en gammal bro är som att köpa en 
begagnad bil. Du får lika mycket garantier, dvs. du får inga garantier. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Ltl Fogelström är lite bevandrad i ekonomi. Jag är fak-
tiskt lite förvånad att han använder den här typen av kalkyler när han 
förlitar sig så mycket på den långsiktiga kalkylen som är gjord. Vi ska 
tänka på att man har använt en kalkylränta på 1 procent. I förra replik-
skiftet pratades det om avskrivningstider på 85 år och brons livslängd 
ska vara 120 år. Det är för lång avskrivningstid, vilket är bevisat med nu-
varande bro. Hur blir lönsamhetskalkylen då när man minskar ner av-
skrivningstiden och ändrar kalkylräntan till 4-5 procent som kanske är 
verkligheten på lång sikt och inte 1 procent?  

Ltl Karl-Johan Fogelström, replik  

Kanske vi diskuterar avskrivningssystemet någon annan gång. Det vä-
sentliga är hur länge en bro rent fysiskt håller och vad den är kalkylerad 
för. Det som den här bron är kalkylerad för, det är det som vi har hört i 
utskottet och läst och ingenting som jag har hittat på. Jag tror inte att 
kopplingen finns mellan fysisk livslängd och avskrivningstid. Det kom-
mer en hel del annat in i bilden vill jag minnas från mina ekonomiska 
studier. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Hela livslängdsdebatten är ganska teoretisk. Om man 
tittar tillbaka på både Färjsundsbron, Vårdöbron och alla broar så har 
man gjort grundliga renoveringar under den tiden. Inte någon bro har 
uppnått den teoretiska livslängden på 120 åren ännu. Att använda den 
här 120 årsmodellen som någon sorts avgörande faktor när vi överhu-
vudtaget inte vet hur världen ser ut om 120 år. Självstyrelsen har inte 
levt 120 år ännu så det är ganska långt fram i tiden. Jag tycker att man 
skulle hålla sig till ett litet kortare tidsspann när man räknar. Som sagt 
var, det här är teori och inte någon verklighet. 

Ltl Karl-Johan Fogelström, replik  

Jag skulle väl också kunna hålla mig till annat. Nu råkar det vara så att 
det är brokonstruktörer och expertisen som framför det här, de som job-
bar med det här och har det som yrke. De gör sina kalkyler på basen av 
vilka man ska fatta beslut om. Man måste ju ha någon sorts linje. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 
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Ltl Gun-Mari Lindholm 

Talman! Det är inte alla dagar vi fattar beslut om en ny bro. Det märks att det 
tar lite tid innan vi kommer till skott. Jag vill verkligen ge en eloge till alla er 
som har kommit för att lyssna på debatten. Ni har varit uthålliga. Jag förstår 
att det också är av ert eget intresse. 

Ingen är väl så dum att man bygger någonting nytt på någonting gammalt 
och dåligt. Ingen är väl heller så dum att man inte använder det som går att 
använda utan istället bygger någonting nytt bredvid. 

Jag skulle önska, efter tre dagars möjlighet att diskutera den här frågan, att 
vi skulle komma någorlunda eniga ut ur den här debatten. Jag tror inte att 
det varken gynnar oss, Vårdöbor eller ålänningar sin helhet att vi ska ha olika 
åsikter i något som jag ändå upplever att vi är eniga om; att det ska vara en 
rimlig framkomlig väg för alla som passerar det här sundet. 

Jag vet inte om det finns behov av understöd av förslaget om ajournering. 
Jag vill i alla fall understöda ajournering. Jag som gruppledare för modera-
terna är beredd att diskutera om vi kan hitta en gemensam bro över det här 
ärendet. Tack. 

Ltl Barbro Sundback 

Tack, fru talman! Jag understöder förslaget om ajournering. Jag vill också 
visa mitt stöd för ltl Gun-Mari Lindholms försök att nu hitta en lösning där vi 
skulle se mera försoning, åtminstone inom majoritetsblocket.  

Det har under den senaste tiden cirkulerat en rad klämförslag, men vi har 
ännu inte kommit fram till en gemensam hållning. Det förefaller som om för-
soningens timme just nu är inne. Kanske vi genom lite kortare överläggningar 
kan komma fram till någonting.  

Olyckligt i det här förslaget har varit att finansutskottet så kategoriskt sä-
ger att det inte ska byggas någon ny bro. Nu hör vi i debatten att det finns en 
mer försonlig ton, man ska också utreda möjligheterna till renovering. Man 
får ett till projekt egentligen. Det redan i sig kan man uppfatta som misstro 
mot regeringen, men det är faktiskt inte så effektivt att hålla på utreda många 
förslag. Det är därför som vi har expertis för att i ett tidigt skede kunna be-
stämma oss för hur vi ska gå vidare i väldigt specialiserade frågor.  

Tänk om vi skulle börja resonera så här om sjukvården: Vilken typ av oper-
ationer ska vi ha och på vilket sätt de ska göras? Tänk att detta skulle ligga i 
lagtingets hand. I det här fallet tycker jag att minister Veronica Thörnroos 
förtjänar respekt. Hon har hela tiden framhållit expertisens rätt och skyldig-
het att redovisa det som vi har begärt. Vi som är för en ny bro tycker att vi har 
fått det underlag vi behöver för att kunna ta beslut i den här frågan. 

Det visade sig sedan att det krävs fortsatta diskussioner. Det här kommer 
inte att gå snabbt, det måste vi vara beredda på och jag beklagar den här 
vändningen till alla dem som är berörda av bron. Om det här är ett sätt att 
komma fram så får vi väl ta det näst bästa i den här diskussionen. Tack, fru 
talman. 

Ltl Mats Perämaa 

Fru talman! När debatten inleddes höll vi i vanlig ordning ett gruppanförande 
i den här frågan. Vi valde att göra det med en politisk ton istället för att gå in 
så mycket på tekniska detaljer eftersom vi är lekmän och ska vara lekmän, vi 
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ska höra på experter. Vi betonade att vi så snabbt som möjligt måste skapa en 
situation där Vårdöborna får en bra bro att ta sig fram på.  

Utgående ifrån det underlag vi hade fått oss till del ville vi skapa en så god 
trafik som möjligt under övergångstiden, under själva renoveringen. Vi sade 
väldigt tydligt att vi ville att man skulle slutföra de undersökningar som vi 
faktiskt trodde att var på gång redan för ett år sedan. Vi trodde att landskaps-
regeringen höll på att ta fram de underlag som krävs för beslutet. Sedan har 
vi fått höra under debatten att det för ungefär 1/2 år sedan förekom olika 
åsikter i landskapsregeringen om de här frågorna. En majoritet i landskapsre-
geringen tog i ett tidigt skede ställning för nybyggnation utan att alla un-
derlag fanns och utan att alla undersökningar hade gjorts på det sätt som vi 
bedömer att de måste göras. 

Vi uppskattar ändå den ton av försoning som finns här. Vi hoppas att vi 
kan komma till en enighet. Det är bra om vi kan avsluta en sådan här diskuss-
ion med enighet, vi hoppas att vi kommer till det och vi stöder den tanken. Vi 
tycker att det är bra att vi får lite tid att diskutera ihop oss. 

Vi menar att vi bör komma till beslut idag. Det är tredje dagen idag, vi kan 
inte vänta till i morgon eller nästa vecka. Vi måste komma till beslut. 

Sedan en liten detaljfråga som kopplar till den diskussion vi hade här sen-
ast. Jag tror att det var finans- och näringsutskottets viceordförande som 
ställde en fråga till infrastrukturministern om huruvida ett internt arbets-
material, ett utkast till slutligt utlåtande från Destia, om det materialet är of-
fentligt eller inte. Jag skulle gärna få ett svar på den frågan. Det torde vara av 
allmänt intresse. Det här interna arbetsmaterialet är ett utlåtande som är da-
terat tio dagar före det slutliga utlåtandet. Där finns det en kostnadskalkyl 
uppgjord av utföraren Destia. Den kostnadskalkylen jämför nybyggnation 
med en renovering. Uppenbarligen är det en sådan situation just nu att jag 
inte kan säga mera om det. Det skulle vara intressant att få reda på om man 
kan betrakta det här materialet som offentligt eller inte. Den frågan kan bara 
infrastrukturministern svara på. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, talman! För mitt vidkommande, som ansvarig minister, så ser jag 
inga problem i att materialet ges offentlighet.  

När man arbetar i en process så kommer det olika ställningstaganden 
och materialet går fram och tillbaka emellan. Jag ber ändå om möjlighet 
att få tala med min avdelningschef som har ansvaret för det förvalt-
ningstekniska, det åligger inte mig. Jag kan återkomma här under dagen 
i lagtinget på något sätt. Hur det låter sig göras vet jag inte riktigt ef-
tersom jag inte vet hur den här debatten fortsätter. Jag återkommer ef-
ter att jag har konsulterat henne. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. Diskussionen och plenum avbryts här och återupptas 20 minu-
ter, klockan 14.45. 

Talmannen 
Plenum fortsätter.  

Diskussion.  
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Ltl Gun-Mari Lindholm 

Talman! Jag föreslår att det till betänkandet fogas en kläm i enlighet med det 
klämförslag som delas ut. Klämförslaget lyder: ”Lagtinget uppmanar land-
skapsregeringen att i skyndsam ordning undersöka de bärande konstruktion-
ernas status i syfte att klargöra om en konstruktion som motsvarar en ny bro 
på de bärande konstruktionerna kan realiseras. Landskapsregeringen offent-
liggör de totalekonomiska slutsatserna samt klargör hur kommunikationerna 
säkras under byggtiden.” 

Ltl Brage Eklund 

Tack, fru talman! När vi senast hade debatt om tilläggsbudgeten och Vårdö-
bron så lade jag fram ett förslag till kläm. Jag vill återta den klämmen. Ålands 
Framtid omfattar det klämförslag som nyss lades av ltl Gun-Mari Lindholm. 
Klämmen går lite ut på samma sak, men den kanske förtydligar ytterligare 
lite. Det är inte några betänksamheter om viljeyttringen. Man kan också kon-
statera att man har förlorat ett år på grund av detta. Man skulle ha tagit pro-
ven som efterfrågats.  

Ltl Barbro Sundback 

Fru talman! Klämförslaget kommer ju att framföras efter att vi har röstat. 
Röstningen kommer att ge vi handen att vi fortfarande är delade i själva sak-
frågan om det ska vara en ny bro eller om man ska renovera.  

Klämmen har en väldigt viktig politisk funktion. Den ger oss en väg att lösa 
den här motsättningen som finns i lagtinget. Regeringen tar fram de utred-
ningar som behövs för de båda alternativen och sedan kommer man på nytt 
till lagtinget då frågan kan avgöras.   

Trots allt så kan vi politiker inte förvänta oss att utredningarna ska ge oss 
sanningen eller det enkla svaret. Vi måste sannolikt ändå var och en bilda oss 
en uppfattning om vilket alternativ som är det bästa, men förhoppningsvis 
har vi då ett bättre beslutsunderlag. 

Jag ber att få understöda ltl Gun-Mari Lindholms klämförslag. Jag gratule-
rar till att förslaget fick ett sådant stort stöd.  

Minister Veronica Thörnroos 

Tack, fru talman! Tack ledamöterna i lagtinget, speciellt tack till Gun-Mari 
Lindholm som nu har lagt ett klämförslag som vi alla kan leva med och som vi 
alla kan arbeta efter. Jag tycker det är glädjande att vi sist och slutligen har 
kunnat ena oss i ett förslag som kommer att läggas här senare. Jag personli-
gen och min avdelning har inga svårigheter att leva efter det här. Vi är fortfa-
rande starka i vår tro att det förslag som vi har lagt fram var det mest förnuf-
tiga, men vi är inte heller rädda för och kommer inte att arbetsvägra det som 
lagtinget oss ålägger. Självklart ska vi också utreda det här alternativet.  

Jag anser inte att avdelningen eller en majoritet av landskapsregeringen 
medvetet har gått in för att försinka det här projektet. Den majoritet i land-
skapsregeringen som lade förslag i juni, att vi skulle gå in för en nybyggnat-
ion, var förvissad om att det var det mest samhällsekonomiskt rätta.  

Nu finns det en majoritet här som vill göra ytterligare undersökningar att 
bringas till lagtingets klarhet och så ska vi också göra. Jag säger som i böck-
erna; ordern är uppfattad och ska verkställas. 
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Ltl Mats Perämaa 

Fru talman! Det är väldigt bra att vi förhoppningsvis når en enighet. Vi får se 
hur omröstningen går. Vi torde nå en enighet, åtminstone bra nära, i den här 
frågan. 

Klämförslaget lagt av moderat samlings ltl Gun-Mari Lindholm är bra. Det 
motsvarar de förväntningar vi hade inför behandlingen av tilläggsbudgeten, 
utgående från det vi hade erfarit av experter. Nu ska det göras, vilket har 
sagts här av infrastrukturministern. Vi har också fått det löftet av lantrådet 
att man kommer att ta tag i de här sakerna och se till att det verkställs. Det 
får vi givetvis förutsätta och det är bra.  

Med de här orden ger vi vårt stöd för detta förslag när vi så småningom 
kommer till omröstning.  

För klarhetens skull vill jag säkerställa att jag aviserade omröstning gäl-
lande motionen om importstoppet till Ryssland. 

Talmannen 
Begärs ordet? Diskussion är avslutad.  

Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs först utgifterna enligt avdel-
ning och kapitel jämte detaljmotiveringar. Där ändringsförslag inte aviserats föreläggs 
dock avdelningarna i deras helhet. Efter det föreläggs inkomsterna enligt avdelningar 
och kapitel jämte detaljmotiveringar om ändringsförslag aviserats och i övrigt i deras 
helhet. Sedan föreläggs betänkandets klämmar och slutligen dess allmänna motivering. 
Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. 

Först föreläggs utgifterna enligt avdelning jämte detaljmotiveringar. 

Föreläggs Avd. 43 i sin helhet. Godkänd. 

Föreläggs Avd. 44 i sin helhet. Godkänd. 

Föreläggs Avd. 45 i sin helhet. Godkänd. 

Föreläggs Avd. 46 i sin helhet. Godkänd. 

Föreläggs Avd. 47 kapitel för kapitel. 

Kap 03. Godkänt. 

Kap 15. Begärs ordet? 

Ltl Mats Perämaa 

Fru talman! Jag föreslår följande: Att anslaget under moment 47.15.44 inve-
steringsstöd till lantbruket ska vara desamma som i budgeten för år 2014 
samt att det andra stycket i detaljmotiveringen under momentet får följande 
lydelse: "Landskapsregeringen förbereder i samråd med jordbrukarorganisat-
ioner och livsmedelssektorn åtgärder för att lindra effekterna av importstop-
pet till Ryssland". 

Ltl Brage Eklund 

Tack, fru talman! Jag ber att få understöda ltl Perämaas förslag. 

Talmannen 
Ltl Mats Perämaa, understödd av ltl Brage Eklund, har föreslagit att anslaget under mo-
ment 47.15.44 investeringsstöd till lantbruket ska vara desamma som i budgeten för år 
2014 samt att det andra stycket i detaljmotiveringen under momentet får följande ly-
delse: "Landskapsregeringen förbereder i samråd med jordbrukarorganisationer och 
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livsmedelssektorn åtgärder för att lindra effekterna av importstoppet till Ryssland". 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 god-
kännas? Godkänd. 

Ltl Anders Eriksson 

Fru talman! Jag önskar öppen omröstning i det här ärendet.  

Ltl Mats Perämaa 

Fru talman! Jag understöder förslaget. 

Talmannen 
Öppen omröstning har begärts, understötts och kommer därför att verkställas. Jag ber 
lagtingsledamöterna Åke Mattson och Katrin Sjögren att biträda vid omröstningen.  

Upprop. 

Omröstningen har givit vid handen 21 ja-röster och 9 nej-röster. Lagtinget har godkänt 
utskottets betänkande. 

Kap 30. Godkänt. 

Kap 44. Godkänt. 

Föreläggs Avd. 48 kapitel för kapitel. 

Kap 05. Godkänt. 

Kap 30. Begärs ordet? 

Ltl Jörgen Pettersson 

Tack, talman! Jag påminner om den reservation som jag bifogade till betän-
kandet. Jag föreslår att anslaget under moment 48.30.79. samt den till ansla-
get hörande detaljmotiveringen ska vara desamma som i landskapsrege-
ringen förslag till tilläggsbudget. 

Ltl Karl-Johan Fogelström  

Jag understöder förslaget. 

Talmannen 
Ltl Jörgen Pettersson, understödd av ltl Karl-Johan Fogelström, har föreslagit att ansla-
get under moment 48.30.79. samt den till anslaget hörande detaljmotiveringen ska vara 
desamma som i landskapsregeringen förslag till tilläggsbudget. Är redogörelsen riktig? 
Riktig. 

Omröstning kommer därför att verkställas.  

Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande, röstar ja; den som omfat-
tar ltl Jörgen Petterssons ändringsförslag, röstar nej. Kan omröstningspropositionen 
godkännas? Godkänd. 

Ltl Harry Jansson 

Fru talman! Jag förslår öppen omröstning med tanke på historiebeskriv-
ningen av detta ärende. 

Ltl Barbro Sundback 

Fru talman! Jag ber att få stöda förslaget om öppen omröstning. 
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Talmannen 
Öppen omröstning har begärts, understötts och kommer därför att verkställas. Jag ber 
lagtingsledamöterna Mats Perämaa och Sara Kemetter att biträda vid omröstningen.  

Upprop. 

Omröstningen har givit vid handen 17 ja-röster och 13 nej-röster. Lagtinget har omfattat 
finans- och näringsutskottets förslag. 

Först föreläggs inkomsterna enligt avdelning jämte detaljmotiveringar. 

Föreläggs Avd. 34 i sin helhet. Godkänd. 

Föreläggs Avd. 35 i sin helhet. Godkänd. 

Föreläggs Avd. 36 i sin helhet. Godkänd. 

Föreläggs Avd. 37 i sin helhet. Godkänd. 

Föreläggs Avd. 39 i sin helhet. Godkänd. 

Föreläggs de till betänkandet fogade klämförslagen var för sig.  

Föreläggs det första klämförslaget. Godkänt. 

Föreläggs det andra klämförslaget. Godkänt. 

Begärs ytterligare ordet?  

Ltl Gun-Mari Lindholm 

Talman! Jag förslår att lagtinget antar den kläm som delats ut på ledamöter-
nas bord och som kallas för ltl Gun-Mari Lindholms klämförslag.  

Ltl Mats Perämaa 

Fru talman! Jag ber att få understöda förslaget.  

Ltl Barbro Sundback 

Också jag ber att få understöda ltl Gun-Mari Lindholms klämförslag.  

Talmannen 
Ltl Gun-Mari Lindholm, understödd av ltl Mats Perämaa och ltl Barbro Sundback, har 
föreslagit två klämmar med följande lydelse: ”Lagtinget uppmanar landskapsregeringen 
att i skyndsam ordning undersöka de bärande konstruktionernas status i syfte att klar-
göra om en konstruktion som motsvarar en ny bro på de bärande konstruktionerna kan 
realiseras. Landskapsregeringen offentliggör de totalekonomiska slutsatserna samt 
klargör hur kommunikationerna säkras under byggtiden”. Är redogörelsen riktig? Re-
dogörelsen är riktig. 

Kan lagtinget omfatta de båda klämförslagen? Förslagen är godkända. 

Klämmarna är därmed behandlade. 

Föreläggs slutligen betänkandets allmänna motivering. Motiveringen är godkänd. 

 

Eftersom lagtinget inte oförändrat godkänt finans- och näringsutskottets förslag, remit-
teras ärendet på nytt till finans- och näringsutskottet. Ärendets enda behandling av-
bryts i avvaktan på utskottets förnyade betänkande. 

För kännedom 

54 Lagstiftning om familjehem 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 2/2014-2015) 
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Ärendet upptas till behandling vid plenum 24.11 2014. 

Plenum slutar 
Nästa plenum hålls 18.11.2014 klockan 09.30. Plenum är avslutat. 
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Plenum börjar 
Närvaroregistrering. 30 ledamöter närvarande. 

Bordläggning 

1 Förslag till andra tilläggsbudget för år 2014 
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 19a/2013-2014) 
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 19/2013-2014) 
Landskapsregeringens budgetförslag (BF 4/2013-2014) 
Budgetmotionerna (BM 56-58/2013-2014) 
Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 19.11.2014. Godkänt.  

Remiss, fortsatt behandling 

2 Ändringar i skattelagstiftningen 2015 samt kompensation till kommunerna 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 1/2014-2015)  

Remiss, fortsatt behandling 

3 Budget för landskapet Åland 2015 
Landskapsregeringen budgetförslag (BF 1/2014-2015) 
Budgetmotioner (BM 1-48/2014-2015) 
Fortsatt diskussion. 

Ltl Gun-Mari Lindholm 

Talman! Hurdant samhälle vill vi ha? Vilka är våra visioner? Vad vill vi att 
våra medborgare ska erbjudas för service? Svaren på de frågorna ser lite olika 
ut beroende på vilka utsiktsplatser vi har. 

Moderat Samling har en ny utsiktsplats men har sitt ursprung från såväl 
obundens samlings som moderaternas. 

Vi vill att människor ska känna tilltro till de folkvalda, att vi helt enkelt gör 
ett bra jobb. Att vi ser till att besluten fattas i demokratisk ordning, i god 
anda, är jämlika och rättvisa. För oss är det viktigt att människor känner sig 
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trygga och ser positivt på framtiden, att det samhälle vi lever i är öppet och 
tolerant. En ledstjärna för oss är att inte skuldsätta framtida generationer. 

Vi vill erbjuda en valfrihet inom barnomsorg, där föräldrarna själva avgör 
vad som är bäst för dem och väljer vad som passar dem bäst just vid det till-
fället. 

 Vi vill att elever med olika kunskapsnivåer eller olika behov av inlärning 
skall få en gedigen grund att stå på. Vi vill att man ska uppmuntra unga att 
välja entreprenörens bana, att kvinnor och män ska ha likvärdiga förmåner 
och löner oavsett vilka banor och val de gör. Företagsamheten är en grund för 
välfärd, att du och jag får den service vi behöver när vi behöver den. 

Att vara frisk är en gåva större än livet självt, men då vi behöver sjukvård 
och omsorg är det viktigt att den är likvärdig, objektiv, kompetent och fram-
förallt mänsklig. 

Vi ser det som nödvändigt att se på strukturer, organisationer, kommuner, 
myndigheter med nya fräscha ögon. De gamla sätten är bra men ibland krävs 
det nyordningar för att kunna erbjuda det allra bästa. Kraven blir högre, vi 
blir fler och äldre vilket är en ynnest som vi med tacksamhet och klokskap ska 
förvalta. 

Nå, hur ser det ut då när vi blickar in i vår budget för 2015 utifrån vår egen 
utsiktsplats?  

Betydande revideringar av lagstiftningar såsom hembygdsrätt och jordför-
värvsrätt är planerade att implementeras under året. Arbetet i Ålandskom-
mittén leder förhoppningsvis till en modern, fjärde generationens självstyrel-
selag där vi ska ha mer valmöjligheter för lagtinget att själva besluta om. 

Inom kort kommer regeringen att överlämna en lag om hemvårdsstöd. 
Den innehåller flera valmöjligheter. I förslaget föreslås att hemvårdsstödet 
höjs till 500 euro per månad. Om vardera föräldern däremot är hemma 7 må-
nader var föreslås stödet vara 700 euro per månad för att sedan de resterande 
13 månader vara 500 euro. Det finns alltså valmöjlighet för familjen utifrån 
dess ekonomiska situation. Syskonförhöjningen ska vara kvar och förtydligas 
och tillämpas till barnfamiljernas fördel. Bra så! 

Under kapitlet Grundskoleväsendet anges att ”en översyn av läroplanens 
avsnitt om mål och målformuleringar samt timfördelning samt att inleda 
arbetet med att kartlägga behovet av förändringar i aktuell lagstiftning 
som rör grundskolans verksamhetsområde.” Det ser vi fram emot. 

Att införa entreprenörskap på skolschemat är bra men det krävs en kraft-
samling från såväl samhällets sida som från näringslivets sida för att skapa 
tillväxt. Tillväxten är avgörande för hur vårt samhälle kommer att utvecklas 
och i vilken mån vi kan behålla vår välfärd. Här kan ytterligare nämnas bety-
delsen av ett samhällskontrakt vad gäller hållbar utveckling, där vi politiskt 
ska bestämma oss för vilka typer av näringar vi vill stötta. 

Föra att alla i vårt samhälle ska känna stor tillit, få likvärdig service, få till-
gång till erfaren och kunnig personal och framförallt att vi ska kunna erbjuda 
service går arbetet med kommunernas socialtjänst vidare.  

Som ett värdefullt komplement påbörjas arbetet med en äldreomsorgslag. 
Förebyggande hälsoinsatser är viktiga för att vi ska hålla oss friska. PAF med-
len till olika föreningar som håller oss både glada och friska och ser till att vi 
får en rejäl och behövlig dos av kultur är något vi uppskattar och sätter värde 
på. 
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Vårt kulturarv måste bli bättre att leva sida vid sida med nya innovationer. 
Jag tänker på Eckerö post- och tullhus och Kastelholmsgård. Eckerö post- 
och tullhus är ett bra exempel med en entreprenör med god smak och in-
tresse för kulturhistoria och det är något vi ska värdera och uppmuntra.  Vi 
måste hitta sätt att kombinera dåtid, nutid med framtid, att människors 
drömmar kan uppfyllas i samklang med vårt kulturarv. Annars kan det lätt bli 
så att även historien förfaller i glömska i samma takt som byggnaderna. Hop-
pas att samarbete blir ett bärande perspektiv inom den nya fastighetsen-
heten. 

Vi välkomnar beslut beträffande en omstrukturering av skärgårdstrafiken, 
kortare transporter, annat tonnage och framförallt beslut om varifrån och 
vart färjorna ska gå. 

Det finns ärenden som väntar på beslut i regeringen. Vi kommer att delta i 
det arbetet ur det perspektivet vi ser i horisonten utgående från våra visioner 
om framtiden. 

Vi startade arbetet i regeringen utifrån fyra partier som i dag är tre partier. 
Det gäller att ha förmåga att kunna samarbeta, att vara tydlig med det man 
vill om man ska lyckas få igenom ärenden i den riktning man önskar. Alla kan 
känna sig nöjda med den här budgeten. Tillsammans har vi lyckats. Tack för 
det! 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Äldreomsorgslagen lyfte ltl Lindholm upp, vilken det alldeles 
tydligt och klart står om i regeringsprogrammet. Det finns skrivningar i 
årets budget att det arbetet tänker man lägga på is, vilket jag inte kan 
förstå. På rikssidan håller man på med en omfattande utveckling inom 
socialvården och den är vi beroende av, men där har man en äldre-
omsorgslagen redan. Hur tänker regeringen här?  

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Isen har definitivt inte lagt sig över eller under den här frågan. 
Det står i budgeten att man ska tillsätta en arbetsgrupp, det är synnerli-
gen på gång.  

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Vi kan väl anta då att en ny äldreomsorgslag inte hinner komma under 
den här mandatperioden, vad jag kan förstå.  

Min andra reflexion handlar om näringspolitiken. Ledamoten tog upp 
bra saker när det gäller entreprenörskap, framförallt Eckerö post- och 
tullhus. Jag tycker att det skulle finnas utrymme att lyfta fram kvinnligt 
företagande, vilket jag tycker att landskapsregeringen är lite dålig på. 
Näringspolitiken tenderar att bli lite ”grabbig”. 

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag tror att det är för tidigt att dra några växlar huruvida den 
här lagstiftningen kommer eller inte. Vi får se. 

Jag kan till vissa delar hålla med ltl Katrin Sjögrens uttalande om 
kvinnligt företagande. Det gäller också att man ser på att stödformerna 
faktiskt är likvärdiga. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag noterade att moderaternas gruppledare, Gun-Mari Lindholm, sade 
att arbetet i Ålandskommittén förhoppningsvis leder till en bra och mo-
dern ny självstyrelselag. Det vill ju alla. Om det inte skulle bli så, om den 
möter på alltför mycket motstånd ifrån de finska representanterna, då är 
det intressant att höra hur det största partiet i lagtinget ser på den här 
frågan. Ska vi hålla fast vid den gemensamma åländska linjen som vi 
mejslade ut i Gunnar Jansson kommittén eller ska vi kompromissa och i 
så fall hur långt? Det sades att projektet skulle ske ganska öppet, man 
skulle ha en transparens i den på ett helt annat sätt än i tidigare självsty-
relselagsrevisioner. Men den här frågan debatteras ganska lite. All prak-
tisk självstyrelseutveckling under den här regeringen har de facto stått 
stilla just i väntan på det stora som ska komma ut ur kommittéarbetet. 

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag tror att det är lite för tidigt att ta debatt om vad som kom-
mer att hända om detta inte blir som vi vill. Jag har tilltro till den grup-
pen som arbetar med de här frågorna, våra egna ledamöter men också 
Ålands Framtids representant i kommittén. Jag har stort förtroende för 
alla dem och jag lyckönskar dem ett bra resultat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag kan försäkra att för mitt vidkommande har jag synnerligen stort för-
troende för den representant som Ålands Framtid har i den här kommit-
tén och också för flera andra. Jag har förståelse för att det kan vara svårt 
att diskutera de här strategiska frågorna i nuvarande skede. Jag tror att 
det är bra om vi har en strategi vad som händer om det blir fullständig 
bakläxa. Därför ställer jag frågan igen; hur långt är moderaterna be-
redda att kompromissa eller står man fast vid Gunnar Janssons kom-
mittés linje?  

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag tror att den frågan kommer att bli föremål för interna och 
informella diskussioner när vi har sett ett resultat. Jag tror inte att nå-
gon har sett ett resultat ännu. När man ska skriva det så har vi säkert 
möjlighet att diskutera vidare. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Ltl Lindholm nämnde Eckerö post- och tullhus och 
hon var glad över att det finns en entreprenör som är engagerad, vilket 
jag också är. Det har varit lite svårt för Eckerö post- och tullhus att finna 
sina former. Det har verkat under en styrelse, det var förslag på att det 
skulle bli en stiftelse och nu är det föreslaget att det ska lyda under det 
nya affärsverket när det blir verkställt. Tror ltl Lindholm att det kommer 
att förbättra möjligheten till tillgängligheten? Jag har fått mig till känna 
att det kan vara vissa problem när man t.ex. ville ha en julmarknad där. 
Problemen resulterade i att man ställde in julmarknaden. 
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Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag delar oron för hur det har varit. Jag hoppas på att det ska 
bli bättre. Finns viljan att vi ska kunna använda oss av byggnaderna, 
öppna dem och ge dem en möjlighet för människor att vistas och att 
kunna utveckla sina olika företag i så hoppas jag verkligen att man kan 
göra, för det behöver vi. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Jag tror att viljan har funnits men man har inte hittat 
formerna för hur man ska sköta Eckerö post- och tullhus. Jag hoppas att 
det blir bättre för Eckerö post- och tullhus när kommer att lyda under 
affärsverket. Jag ser också att det kanske blir lite mera komplicerat att få 
det att fungera när det blir under en sådan stor myndighet. Det skulle 
vara roligt att veta hur det ska fungera i framtiden under ett affärsverk, 
så att tillgängligheten kan bli mer öppen och man kan utnyttja post- och 
tullhuset som man borde göra idag. 

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag håller med det som ltl Eklund säger. Jag hoppas att också 
den här diskussionen tas med vidare med in i de rum där det ska beslu-
tas om detta, för det som ltl Eklund säger är väldigt viktigt.  

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Runar Karlsson 

Fru talman! Landskapsregeringen har nu lagt fram sin budget för år 2015. 
Centern stöder givetvis budgeten. Regeringen har gjort ett gediget arbete. 
Nya reformer och ny struktur på budgeten har säkert tagit oerhört mycket tid, 
men man har ändå lyckats komma väl i hamn. 

Den här budgeten visar ett underskott på 8,8 miljoner. Tittar vi tillbaka till 
2008 har det funnits ett underskott i varje budget. Hur kan det fortgå? Boks-
luten kan se lite annorlunda än budgeten, lite positivare. Huvudsaken är att 
de tidigare regeringarna har lyckats spara. Från 1995 till 2007 har det sparats 
165 miljoner. Man har satt in 165 miljoner på bankkontot, tillgängliga vid en 
kommande lågkonjunktur. Precis som vi vill att man ska göra. 

Sedan 2008 hände något dramatiskt. Det blev en stor nedgång i världseko-
nomin som givetvis drabbade Åland och de sparade medlen sjönk från 2008 
till 2011 med ungefär 80 miljoner. År 2011 fanns det 80 miljoner kvar i spa-
rade medel. 

Den här regeringen har lyckats stävja det här. Idag finns det ungefär 50 
miljoner kvar på kontot. Man ser att kurvorna har planat ut.  

Om man läser dessa siffror rakt av kan man konstatera att landskapsrege-
ringen med finansminister Nordlund i spetsen har och håller på att lyckats 
vända den negativa spiralen.  

I ärlighetens namn så vidtog också den förra regeringen åtgärder för att 
dämpa det underskott som uppstod och det har man delvis kanske skördat 
under den här regeringen. Jag tycker att man har lyckats riktigt bra att vända 
det här, man är i alla fall på väg att vända det.  

Jag för min del har väl kanske varit en av dem i parlamentet som varit 
mest pessimistisk när det gäller ekonomin. Jag har blivit mera positiv. 
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I andra länder runt omkring oss är skuldsättningen massiv. Europas län-
ders medelskuldsättning ligger på cirka 80 procent av BNP vilket skulle mot-
svara en skuldsättning hos oss om cirka 900 miljoner euro om vi skulle ha 
samma skuldsättningsgrad som andra länder i Europa. 

Världens tredje största ekonomier, Japan, har den största skuldsättningen 
på otroliga 240 procent av sitt BNP, vilket omräknat för oss skulle betyda en 
skuld om hisnande 2600 miljoner euro. För mig är det helt obegripligt hur de 
här länderna ska klara sig ur det här utan att det uppstår en mer eller mindre 
krasch i världsekonomin. 

Åland är väl förberedd trots att de sparade medlen krymper. Man är på god 
väg att reda upp det här. Blir det en större krasch eller nedgång i världseko-
nomin så drabbas givetvis vi också. På något vis så tycker jag att regeringen 
har förberett sig väl så långt det bara är möjligt.  

Fru talman! Nu är det inte bara euro och cent som vi ska diskutera här 
utan vi ska diskutera samhället i stort. Ltl Gun-Mari Lindholm sade att det 
finns många andra värden än bara euro och cent. 

Jag tänker på närheten och tryggheten som vi har Åland. Jag tänker vidare 
på vår kommunstruktur som är ett framgångsrikt verktyg. Trots stagnationen 
i ekonomin så har de åländska kommunerna lyckats hålla äldreomsorg, barn-
dagvård och skolor vid den höga servicen som tidigare. Man har visat att man 
kan hålla i ekonomin på ett sådant sätt i mindre skala. Det är också mera dy-
namiskt med mindre enheter än större enheter, speciellt i svåra tider. 

Den åländska kommunstrukturen är unik och garanterar tillsammans med 
landskapsandelssystemet kommuninnevånarna överallt på Åland en bra när-
service till konkurrenskraftiga kostnader. Närservice som gäller en egen 
grundskola, en egen barndagvård och en egen äldreomsorg. Låt oss hoppas 
att det kan fortsätta så. 

För den skull är vi i centern öppna och med att vi ska göra vissa föränd-
ringar. Den så kallade Susannemodellen är vi positiva till, med vi tror att 
någonting måste justeras. Vi tror inte riktigt på detta med tvång. Vi kanske 
måste se på de kommuner som känner sig som förlorare. Vi tror både på KST 
och på den digitala agendan. 

Fru talman! Tiden går snabbt och det är mycket jag skulle vilja säga i ett 
gruppanförande. Jag går vidare till det kanske viktigaste området som vi har 
framför oss för och detta är jämställdhet.  

Jämnställdhet och trygghet är för många av oss en självklarhet, men för en 
del andra en svår uppnåelig rättighet. Jämnställdhet och trygghet för kvinnan 
som bli misshandlad både fysiskt och psykiskt är ett mycket större gissel än 
vad många vet. Exempelvis i Sverige dödas en kvinna var 16:e dag av sin part-
ner eller av sin expartner. 

De flesta kvinnomisshandelstillfällena sker inom hemmets väggar. I Sve-
rige polisanmäls 20 000 fall men endast 2 000 leder till fällande domar. Mör-
kertalet är enormt stort. Kriminologen Leif GW Persson har uppskattat att 
det förekommer 300 000 kvinnomisshandel per år i Sverige. 300 000 i Sve-
rige motsvarar 900 kvinnomisshandel på Åland årligen eller nästan 3 varje 
dag. 

I samma veva som kvinnan blir misshandlad så finns det också barn i när-
heten eller i samma rum. Enligt en dansk undersökning, som omfattar barn 
från misshandelshem, så visar att 85 procent av barn till den misshandlade 
modern vistas i samma rum som misshandeln sker. Vi har nog svårt att ta in 
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hur barnet upplever det grymma att se sin mamma bli misshandlad. Så här 
kan vi inte ha det. Det här är en tyst tragedi som dagligen förekommer på 
Åland. Jag är förvånad och också bestört att vi inte förmår göra mer.  

Fru talman! Visserligen har det gjorts en del. Kvinnofrid har inletts för ett 
antal år sedan och det görs mycket och det görs också mycket i framtiden.  

Hela samhället måste genomsyras mera av åtgärder för att motverka att 
fysisk och psykisk misshandel kan förekomma både i hemmet, arbetsplatsen 
eller på andra platser. 

Fru talman! Det är inte lätt att veta exakt vilka verktyg vi måste ha för att 
göra det här. Polisen är ett verktyg, en resurs, som vi tror att man mera måste 
styra över. Man kanske helt enkelt måste sluta med vissa verksamheter inom 
polisen, t.ex. inom trafikpolisen. Det kanske är mera viktigt att man försöker 
ge polisen mer resurser till att motverka misshandel och hjälpa de kvinnor 
som på olika sätt blir misshandlade.  

Senast i dagens Nya Åland läser vi vad som sker i vårt samhälle. Det här är 
helt orimligt.  

Vi måste förmå Finlands riksdag att se över och ändra straffbestämmel-
serna så att lagen medger att samhället kan ställa de ansvariga inför rätta 
utan den misshandlades anmälan. Det måste vara så att samhället kan gå in 
och ta tag i det här och lagföra de här personerna. Kanske tröskeln då blir 
mindre att bli dömd. Idag måste stora bevis till för att någon ska bli dömd för 
det här. 

Fru talman! Titta i budgetens bilaga, ÅSUB, sida 19. Ungdomar, framförallt 
kvinnor, upplever någon gång eller vid upprepade tillfällen sexuellt våld i 
våra skolor. Var tredje kvinna upplever det! Det här är absolut helt orimligt, 
det här kan vi inte acceptera! Vi måste göra någonting åt det här. Jag blir fak-
tiskt lite upprörd. 

Vi i centern anser att jämnställdhet och trygghet, framförallt för kvinnan, i 
samhället måste vara ett mera prioriterat område nästa år. Tack, fru talman.  

Ltl Axel Jonsson, replik  

Tack, fru talman! Centern gruppordförande ltl Runar Karlsson menade 
att han har blivit mera positiv till ekonomin de senaste åren. Det kanske 
ser ljusare ut än vad det har gjort tidigare. Regeringen hade en målsätt-
ning om budget i balans och det är fortsättningsvis inte uppfyllt. Vi har 
förbrukat långt över 140 miljoner sedan finanskrisen slog till. Vi närmar 
oss en likviditet på 30 miljoner enligt budgetförslaget. Detta trots att 
landskapet 2015 kommer att få den största intäkten någonsin på intäkts-
sidan. Den här intäkten har ju bara stigit sedan den här regeringen till-
trädde, trots det har man inte lyckats få ekonomin i balans. På vilket sätt 
menar ltl Karlsson att det här är någonting positivt? 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Som jag sade, jämför vi med andra regioner så är det oerhört mycket 
mer positivt. Det är klart att den internationella lågkonjunkturen har 
satt sina spår.  

Jag vill ta ett exempel. Kommunerna har sammanlagt en budget på 
160 miljoner, dubbelt mera än landskapet. Kommunerna har kassame-
del på 25 miljoner, lån på 60 miljoner och ett överskott på 3,2 miljoner 
år 2013. Vi säger alltid att vi aldrig ska låna, det här visar faktiskt att det 
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går att ta upp ett lån för vissa investeringar och ändå ha ett överskott, 
speciellt när räntan ligger på 1-2 procent. Vi från centern är inte så oer-
hört kategoriska längre med att man absolut inte ska ta upp lån. Det är 
kanske nödvändigt att ta upp likviditetslån för att få det geriatriska byg-
get, för att få Vårdöbron byggd eller för andra möjliga investeringar. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Det här är i så fall en kraftig förändring i regeringens ekonomiska poli-
tik. I regeringsprogrammet står det att man inte ska uppta lån för att 
säkra driften. Nu pratar ltl Runar Karlsson om investeringar här, men 
tidigare har vi kunnat investera även med de sparade medlen som vi har 
haft tack vare en förnuftig ekonomisk politik. Vi från Ålands Framtid 
tror inte att det är en sund förändring att vi nu går in för en politik där vi 
säger att vi kan låna till det mesta samtidigt som vi skjuter in PAF-medel 
i budgeten i allt större utsträckning för att klara verksamheter. Vi går då 
den väg som våra grannar med en stigande offentlig skuldsättning, som 
ltl Karlsson varnade för här. Trots dagens låga räntenivåer så kommer 
detta att ge negativa verkningar i framtida budgeter när räntekostnader 
stiger. Det är klart att det här är ett stort systemskifte i åländsk politik 
om det är den väg som ltl Karlsson förespråkar och som vi fortsättnings-
vis ska gå.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Nå, ltl Axel Jonsson överdriver förstås vad jag säger och det är naturligt. 
Jag tror att flera håller med mig om att till vissa investeringar måste vi 
antagligen i framtiden låna. Om vi ska bygga nytt eller delvis renovera 
också geriatriska för 20 miljoner, om vi ska bygga en ny bro till Vårdö 
eller renovera för 5-10 miljoner och om vi vill göra många reinveste-
ringar i det vi har redan, så är det klart att det blir likviditetsproblem. 
Det kan man lätt läsa här. Det är inte dramatiskt. Som jag sade så har 
kommunerna 60 miljoner i lån. Ser man på kommunernas BNP så 
kanske lånet motsvarar 7-8 procent när de europeiska kommunerna har 
80 procent och Japan har 240 procent. Det är ingen dramatik i det, men 
man måste hålla sig och man får inte låta det sväva ut. Det ansvaret 
måste vi ha.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Ltl Karlsson uttrycker sig helt kallt att landskapsrege-
ringen har lyckats stävja den nedåtgående trenden och spiralen. Han 
nämnde att 2011 fanns det 80 miljoner i kassan. Vi kan läsa på sidan 9 i 
budgeten att vid utgången av 2015 finns det 30 miljoner i kassan. Det 
betyder att kassan har minskat med 50 miljoner. På vilka grunder kan 
då ltl Karlsson säga att den negativa spiralen har brutits, att den skulle 
ha vänt uppåt? Jag förstår att skönheten finns i betraktarens ögon. Ser 
man rent siffermässigt så visar det något helt annat.  
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Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Bokslutet kommer förstås att visa andra siffror än den här 
budgeten i och med att man inte hinner göra allting, det har historien 
visat. 

Tittar man på kurvan med sparade medel från 2007-2008 och framåt 
så störtdök kurvan till 2011. Sedan har kurvan visserligen gått ner men 
den har planat ut. Så är det och förlänger man kurvan så kan man se att 
den börjar gå horisontellt. Men det kommer inte att bli lätt i och med att 
vi hela tiden får signaler; Japan går mot recession och tyskarna har pro-
blem och det kommer att smitta av sig till oss. Inte blir det lätt men nog 
har man gjort mer än man kanske har förväntat sig, tycker jag. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Det finns mycket fina texter i budgetförslaget. Jag 
hoppas också att ltl Runar Karlsson har läst sidan 171. Landskapsrege-
ringen skriver där: ”Beaktande detta extraordinära postar, korrektiv 
poster och balansposter innefattande investeringar, lån och övriga 
finansieringsinvesteringar beräknas behovet för att balansera kassa-
flödet uppgå till cirka 16 miljoner euro.” Jag råkar nu ha en sådan här 
kurva som ltl Karlsson säger att ha planat ut, den har faktiskt fått en rik-
tig dipp här år 2015. Jag vet inte vilken kurva ltl Karlsson har läst eller 
tittat på? När man läser fakta och sätter in det i tabeller och kurvor så 
visar det egentliga rakt ner. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Ja, kurvan ser ut så där om man jämför bokslut och budget. 
Om man har bokslut bakåt i tiden och sedan tar budget 2015 så då blir 
det en dipp. Man måste jämföra budget mot budget och bokslut mot 
bokslut då kan man se att kurvan inte ser ut så där.  

Jag har uttryckt mig mycket pessimistiskt här och var lite frustrerad 
och orolig för detta. Jag har delvis fått vissa kommentarer från mina 
egna om detta. Jag har svängt och jag känner en viss tillfredsställelse. 
Det är mycket jobb kvar som ska göras. På något vis visar alla tecken på 
att det ser bättre ut. Regeringen har tagit i många sakfrågor, skärgårds-
trafiken är en sak som kommer att visa att man kan spara, men det tar 
tid innan det syns. Det finns många andra saker som har effektiviserats 
och gjorts billigare. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! I varje budgetdebatt blir det kort replik mellan mig 
och ltl Karlsson om kommunstrukturen. Kommunstrukturen är bra sä-
ger ltl Karlsson. Vidare säger ltl Karlsson att verksamheten är bra i små 
enheter och att det fungerar bra. Det stämmer i vissa fall, men i andra 
fall är det inte så. Vi har allt fler kommuner som har det otroligt knapert, 
de har enskilda individärenden som tar ganska hårt på kommunerna. 
Hur tänker man på individerna i kommunerna? Invånarna får höra att 
det inte finns resurser till klassassistenter eller annan behövlig hjälp i 
kommunen. Här behöver vi också se på invånarnas behov mera än på 
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strukturen. Vi behöver se över hur det ser ut på Åland idag och vilken 
hjälp som invånarna i kommunerna får.  Vi ska inte bara ha kommu-
nerna kvar för att säga att vi har så bra kommunstrukturer.   

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Absolut inte, jag menar att dagens kommunstruktur är ett 
ypperligt verktyg för att kunna behålla den service vi har. Vi har oerhört 
mycket högre service på Åland i våra kommuner än i många andra reg-
ioner. Det är helt klart. Om någon kommun har det knapert så inte blir 
det totalt sett bättre att slå ihop dem, inte försvinner problemet och inte 
försvinner kostnaderna.  

Vad gäller KST-reformen så har vi varit överens om att i de specifika 
fallen borde man slå ihop kommunerna. Man borde ha ett samarbete i 
och med att det är ett så smalt område. Svängningarna är stora för kom-
munerna, till exempel om det sker en trafikolycka i en liten kommun så 
kan det krossa dess ekonomi, samt att anonymitet och annat spelar in. 
Till den delen ska man slå ihop men jag vill behålla både skolor, barn-
dagvård och äldreomsorg nära dem som berörs och det vill också ålän-
ningarna. 

Talmannen 
Tiden är ute!    

Ltl Göte Winé, replik 

Tack, fru talman! Ja, många ålänningar vill det, men många ålänningar 
ser också det sårbara i vårt system idag.  

Vi har en oerhört mycket bättre service, säger ltl Runar Karlsson. Ser-
vicen som man får på lilla Åland i kommunerna börjar bli ganska ojäm-
lik. Man har inte samma service i kommunerna längre. Det är bra tycker 
vissa, det att få vara lite konkurrens mellan kommunerna. Det beror på 
den kommunala ekonomin vilken service man ger. De mindre kommu-
nerna får det betydligt mer kämpigt eftersom det blir flera äldre och 
kommunerna blir mer sårbara. Här måste vi börja titta på hur vi ska 
göra för det här är inte hållbart längre. Vi har flera och fler mindre kom-
muner som börjar gå på knäna. Vi måste titta på hur vi kan hjälpa alla. 

Talmannen 
Tiden är ute!    

Ltl Runar Karlsson, replik 

Talman! Det finns också det precis motsatta. Geta till exempel har fått 
mycket bättre ekonomi. Det finns vissa kommuner som har det hårt. Re-
geringen ska se över vårt landskapsandelssystem. Det går bra att justera 
det. Geta hade det tufft för några år sedan. De flyttades upp i en annan 
bosättningsstrukturgrupp och fick det bättre och klarade av det. Vi ska 
ha hand om lagstiftningen. Vi pratade om en äldreomsorgslag vilket vi 
absolut ska ha och kräva vilken service det minst ska vara. Vi har en lag-
stiftning när det gäller skolorna och vi har en lagstiftning när det gäller 
barndagvården som anger kraven. Detta ska den här salen syssla med. 
Sedan ska kommunerna därute se till att det följs. Har man inte råd så 
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måste man höja skatten eller försöka förmå landskapet att ändra andels-
systemet så att man har råd. Det är sedan vårt ansvar, om vi lagstiftar så 
måste vi se till att kommunerna också har resurser. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det är bra att ltl Runar Karlsson lyfte upp våld mot kvinnor i 
nära relationer. Det är viktigt att peka på de maktstrukturer som leder 
fram till att alla kvinnor inte kan vara trygga i sitt hem. Samtidigt kan 
jag inte låta bli att säga att det är också väldigt bra att insikten infaller, 
att polletten faller ner, för ltl Runar Karlsson som har varit med så väl-
digt länge i politiken och har haft alla möjligheter att jobba med det här. 
Jag vill påstå att under många år har man jobbat på ett ganska intensivt 
och bra sätt här på Åland. Under förra perioden hade vi besök av 
Nyamko Saboni från Sverige som var jämställdhetsminister. Hon be-
römde oss för att vi jobbade bra med operation kvinnofrid. Men, det be-
höver göras ännu mera. Det är helt klart, det är definitivt så. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Mitt anförande om jämställdhet var inte kritik att någon 
inte har gjort någonting eller att någon har gjort för lite. Jag ville lyfta 
jämställdheten. Vi måste göra mera. Jag är själv en del av systemet som 
måste göra mera.  

Vtm Eriksson sade att jag hade fått insikt. Jag satt med i jämställd-
hetsdelegationen i fyra eller åtta år. Det var en bra delegation. Man lade 
ner den och det tycker jag att var synd. Egentligen borde man fundera 
på att återuppta den igen på något sätt eller ha någonting liknande. För 
oss politiker som satt där så gav det många insikter. Vi hörde poliserna, 
vi hörde ÅHS och akuten med flera. Den kunskapen kunde vi sprida ut. 

Jag har själv jobbat jättemycket med jämställdheten tack vare jag var 
med i jämställdhetsdelegationen och fick insikten hur det är ställt i sam-
hället. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Ltl Karlsson är också nöjd över arbetet med ekonomin. Det är 
självklart att Runar Karlsson som sitter i regeringspartierna ser det på 
det sättet. En balans i ekonomin beror ju på inkomster och utgifter. 
Verkligheten idag visar att man har ganska höga inkomster via avräk-
ningen och överföringarna. När vi satt i regeringen och skrev budget för 
2010 då hade vi 60 miljoner mindre i inkomster. Då var det lite svårare 
att få det att gå ihop.  

När det gäller kommunerna, ltl Runar Karlsson säger att man måste 
skriva om detta med kommunernas socialtjänst. Jag tar det som ett löfte 
från ltl Runar Karlsson att man faktiskt kommer att beakta kommuner-
nas synpunkter i den här frågan, att man lyssnar.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Jag håller med om det sista. Man är tvungen att höra kommunerna. Det 
går inte att köra över kommunerna, vilket vi såg i räddningslagen som 
togs 2007. Där beslöt man att kommunerna senast 2010-2011 måste 
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samarbeta inom det här området. Det här har kommunerna fullständigt 
struntat i. Nu har vi 2014 och de har ännu inte börjat samarbeta. Det här 
visar att man måste gå hand i hand med kommunerna. Kanske man 
måste ta bort tvånget. Man måste se kortsiktigt på kommunerna som är 
förlorare. Jag tror nog att kommunerna går med en dag.  

Det är som med alla andra reformer, det måste mogna, det måste ju-
steras och sedan kan jag nästan lova det här blir av. Men om det blir ex-
akt den 1 januari 2016 är jag kanske mera tveksam till. Det kanske tar ett 
år extra, men jag tror att det blir av. Det måste vara huvudmålet. Exakt 
vilken datum det blir av är mindre viktigt, det viktiga är att det blir av.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Också jag tycker att det är bra att ltl Runar Karlsson lyfter jäm-
ställdheten. Ska vi nå någon slags genombrott så behöver också män en-
gagera sig. Det handlar om mänskliga rättigheter, så är det. 

Jag tror dock inte på att förstärka resurserna hos polisen. Det handlar 
om att jobba förebyggande så som vi också har gjort under många år. Vi 
har jobbat med barnomsorg, skola och haft en klar och uttalad målsätt-
ning.  

Ser man historiskt så finns det genombrott för kvinnliga rättigheter, 
det var på 60–70-talet när p-pillren kom. Ett annat stort genombrott 
skulle faktiskt vara lika lön för likvärdigt arbete. Då kan man ha sin egen 
ekonomi, man kan sköta sig själv och man behöver inte stanna hos knö-
len som slår en. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! När det gäller polisen så var det en fundering som jag hade. 
Jag tror säkert också att man måste förstärka där. Utbildning är förstås i 
grunden det viktigaste och att det finns resurser ända från daghemmen 
till vuxen ålder. Det är viktigt med information. Det är framförallt viktigt 
att informera om siffrorna. Det är verkligen skrämmande att så många 
kvinnor och flickor blir utsatta. Jag trodde inte mina egna ögon före jag 
faktiskt läste den här statistiken. Sedan började jag googla på nätet och 
titta hur det är. Det är helt oacceptabelt. Vi måste alla hjälpas åt. Det är 
inte några lätta saker. Här gäller inte regering och opposition utan här 
gäller det att arbeta tillsammans. Det här arbetet borde vi slå ihop istäl-
let för kommunerna. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Så är det. Det är faktiskt inte några nya siffror. Så här har det 
sett ut längre. En kvinnas farligaste plats är faktiskt i hemmet, så är det 
och det är inga nya uppgifter. 

Det finns projekt som man kan sjösätta inom alla olika områden. Det 
handlar också om att komma tillrätta med könsmaktsordning och struk-
turer och dit hör att man ska få lika lön för likvärdigt arbete.  
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Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Ja, det är i hemmen som de största problemen finns. Sedan 
finns det också problem på arbetsplatserna. Kvinnor blir hotade på ar-
betsplatserna på ett sådant sätt som jag faktiskt själv har sett med egna 
ögon. Det är så lätt idag att sitta hemma och maila och hota kvinnor på 
arbetsplatserna. Det är också ett nytt fenomen. Egentligen borde man 
sluta med mail, för det är ett otyg till den delen. Jag har varit med om 
det i ett annat förvärv. Jag har försökt titta vilka möjligheter det finns i 
lagen. Lagen är egentligen tandlös. Idag kan man hota någon eller ens 
barn till livet utan att myndigheterna kan göra något för lagen är tand-
lös. Det här är en riksbehörighet som man också borde ta i och sänka 
tröskeln mera. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Man kan undra om det här budgetförslaget finns i flera 
olika versioner? Centerns gruppledare sade att kurvorna pekar åt rätt 
håll, att ekonomin håller på att plana ut. Det måste ju betyda att under-
skottet håller på att gå mot noll så att vi får en balans i ekonomin. Samti-
digt visar det här budgetförslaget tydligt att underskottet nu blir det 
högsta, såsom budgetförslaget ligger, under den här mandatperioden. 
Det är ett klart trendbrott mot någonting sämre. Vi har en ökning av det 
negativa kassaflödet. Om man fullföljer allt det som man säger i budget-
förslaget så går ekonomin 16 miljoner back i kassaflödet.  

Vi har satt ner de här siffrorna som finansministern presenterade i 
kurvor som pekar på att kurvan blir sämre. Jag måste be centern för-
klara sig. Vad i detta budgetförslag ger anledning att tro att det här bud-
getförslaget leder till kurvor och ekonomi som är bättre än förväntat? 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! För det första avslöjade finansministern lite här att bokslu-
tet för 2014 beräknas positivt. Han pratade om att det kanske skulle bli 
noll på sista raden. Jag har en känsla av att det kanske ser ännu lite 
bättre ut. Det är en sak, trots att budgeten för 2014 visar underskott. 
Samma sak är det med år 2015, det visar 8,8 minus, men jag har en 
stark känsla, och har också lite belägg för det, att det inte blir så i prakti-
ken. Det kan bli ganska nära noll. Detta tillsammans med noll skuldsätt-
ning och detta tillsammans med likviditeten, som fortfarande är hyfsad, 
gör att jag är positiv. De likvida medlen sjönk med 80 miljoner på två år, 
från 2009 till 2011, och nu har det planat ut och sjunker inte lika 
mycket. Det är klart att när kurvan har gått tvärt nedåt och sedan börjar 
plana ut så är det positivt. 

Talmannen 
Tiden är ute!    

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Det här blir lite märkligt. Vi har ett budgetförslag som pekar 
på ett trendbrott, budgetunderskottet ökar dramatiskt. Men samtidigt 
försöker centern, via både gruppanförande och finansministern, säga att 
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om man vet vad de vet så kommer ekonomin ändå att bli betydligt 
bättre. Det här budgetförslaget måste finnas i flera versioner. Det skulle 
vara bra om vi alla kunde ta del av samma version.  

Sedan mjuknar ltl Karlsson lite upp i anförandet när han pratade om 
förberedelser för behovet av likviditetslån. Det antyder att vi fortfarande 
har underskott och att vi måste låna pengar snart. Det är lite motsatt till 
det som finansminister sade igår, när han utlovade att vi inte kommer 
att behöva ta lån inom överskådlig framtid.  

Jag uppskattar ändå rakryggheten från centern när man nu avslöjar 
att det kommer att behövas lån. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Jag är medveten om att det kan bli en debatt runt det jag 
sade. Vi måste också vara lite ärliga. Finansministern sade ju att under 
den här perioden behöver vi inte låna och det håller jag helt med om. Så 
ärliga måste vara. Vi ska bygga geriatriska för 22 miljoner eller vad det 
kommer att kosta, byggstarten blir kanske 2016 inte tidigare på grund 
av besvär och sådant, och vi har även en bro som också kommer att 
byggas 2016. Säg att det måste vara en ny bro för 10 miljoner. Då har vi 
drygt 30 miljoner plus andra investeringar. Så ärliga måste vi vara mot 
varandra, har vi en likviditet på 45-50 miljoner och ska ut med 30 miljo-
ner om några år så det är klart att man börjar närma sig den gränsen att 
man måste låna till vissa investeringar. Lånen måste ju hålla sig inom en 
snäv ram, förstås. Det måste vara likviditetslån på några tiotals miljo-
ner, inte mera. 

Talmannen 
Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat.    

Ltl Igge Holmberg, replik 

Tack, fru talman! Först vill jag ge en eloge till ltl Runar Karlsson för 
hans starka stöd för jämställdhetsarbetet. Det ämnet kommer mitt anfö-
rande att handla om senare. 

Angående kommunernas socialtjänst, igår sade finansministern Ro-
ger Nordlund klart och tydligt att KST ska införas för medborgarnas 
skull inte för kommunernas. Nu vill ltl Runar Karlsson lyfta kommu-
nerna som huvudman igen. Jag skulle uppskatta ett rakt svar på var cen-
tern står i den här frågan. Kommer centerns ledamöter att rösta lite hur 
som helst igen?  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Hittills har arbetet gått ut på att det skulle vara ett kom-
munförbund som skulle ha hand om KST. Det har vi varit överens om i 
regeringen. Debatten har varit kring om det ska vara ÅHS eller någon 
annan som ska vara huvudman. Ska det vara en kommunal uppgift så är 
det ett kommunförbund, det finns inte någonting annat fast man försö-
ker leta med ljus och lykta. Sedan kan kommunförbundet göra på ett li-
tet annat sätt. Det blir det automatiskt om det blir en solidarisk finansie-
ring. Då köper inte kommunerna tjänster av kommunförbundet speci-
fikt för varje grej. Blir det en solidarisk finansiering så blir det på ett helt 
annat sätt.  
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När det gäller alla organisationer så om man sätter dit rätt folk som 
har tid och intresse av detta så blir det absolut bra. Sätter man dit folk 
som inte har så stort intresse och inte mycket tid så då blir det mindre 
bra förstås. Själva strukturen i sig är en sak. 

Ltl Igge Holmberg, replik 

Nu gällde det mera vem kommunernas socialtjänst skulle vara för? Igår 
sade finansminister Roger Nordlund att det skulle vara viktigast att se 
till att det blir bäst för medborgarna. Nu vill Runar Karlsson se till att 
alla kommuner får sina åsikter bäst tillgodosedda. Ibland stämmer det 
inte riktigt överens. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Jag tror att alla i den här salen har samma åsikter. Vi ska göra det som 
är bäst för medborgarna. Sedan kan vi ha olika åsikter om vilka verktyg 
som är bäst för medborgarna. Är det ett kommunförbundet eller är det 
ÅHS eller ska var och en sköta det själv som det är nu? Detta finns det 
olika åsikter om. Hittills har de flesta varit överens om att ett kommun-
förbund är den metod som man bör välja. Det är klart att det alltid ska 
vara bäst för invånarna. Har vi olika åsikter så måste vi försöka övertyga 
varandra om vad som är bäst för invånarna. Vi får köra det spåret sedan. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, fru talman! Jag vill också visa min uppskattning över ltl Karlssons 
starka engagemang för att förhindra hot om våld och våld mot kvinnor. 
Det är faktiskt absurt att detta fortgår år ut och år in i våra välfärdssam-
hällen med höga ambitioner om demokrati och mänskliga rättigheter. 
Det beror väl på traditionella könsroller och att det är ett mansproblem. 
Det är inte kvinnoproblem. Ju fler män som engagerar sig desto större 
hopp om att problemet kan lösas. Rent formellt är det en kommunal an-
gelägenhet. Jag vet ingen kommun på Åland som har lyckats med det 
här. Jag försöker ta upp det i socialnämnden men det blir dödstyst och 
ingen stöder det förutom min kollega Igge Holmberg, men vi är bara två. 

Talmannen 
Tiden är ute!    

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Tack för de orden. Jag håller med om att det här är i huvud-
sak en kommunal angelägenhet. Sedan finns det andra myndigheter och 
personer inblandade; polisen och akuten.  

KST är ett gemensamt verktyg som man måste få till stånd. Det måste 
ges mera resurser att jobba mot våldet, man ska förebygga och också ta 
tag i problemen när de uppstår. Inte kommer vi att kunna ändra detta 
dramatiskt över en natt. Människorna som råkar ut för detta måste fort-
farande plåstras om och hjälpas både mentalt och på annat sätt. KST är 
ett utmärkt instrument. Om det ska vara ett kommunförbund eller an-
nat är en mer underordnad betydelse bara man får KST till stånd.  

  251 



  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det är mycket möjligt att det är KST som kan göra en skillnad i den här 
frågan. Det är under allmänt åtal. Både jag, ltl Runar Karlsson och alla 
andra här är egentligen skyldiga att anmäla till polisen och man miss-
tänker att våld mot kvinnor eller barn förekommer i ens närmiljö. 

 Just nu delas en länk på Facebook som visar ett experiment där ett 
ungt par bråkar i en hiss. Mannen är väldigt hotfull mot den unga kvin-
nan. Det är säkert 10-11 personer som kommer in i hissen och ingen rea-
gerar förutom en enda kvinna. Ingen man reagerar. Då förstår vi att det 
inte går att lösa problemet om attityderna och normerna är sådana. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Ja, jag har också sett den här länken. Man blir bedrövad när 
man ser sådant här. Det är bra att vi belyser sådana här frågor här i bud-
getdebatten. Allt behöver inte bara vara euro och cent, broar, jakt och 
annat. Vi behöver också prata om de mjuka värdena. Jag skulle gärna 
vilja debattera vidare om sjukvården på Åland men tio minuter är för 
kort. Jag får väl återkomma i kommande anföranden. Sjukvården är 
också ett område som vi pratar alldeles för lite om här. Blir man sjuk så 
vill man bli frisk. Det är bra om vi kommer lite mera in på de mjuka vär-
dediskussionerna än bara de skarpa värdena. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack, talman! Jag vill också tacka ltl Runar Karlsson som belyste famil-
jevåldet som sker i det tysta. Jag anser, precis som ltl Karlsson, att vi be-
höver bli bättre på att ta hand om familjevåldet. Polisen måste hela tiden 
kontinuerligt utbildas på det här området, hela tiden! Det är stor skill-
nad på familjevåld och andra brott. I en familj är det så många som är 
inblandade. I många fall så lever familjen i ett passivt vakuum under hot 
och skräck och de måste hanteras med bomullshandskar. Det går inte 
att förhöra och behandla detta som ett normalt brott. Därför är utbild-
ning, utbildning, utbildning viktig för polisen inom det här området. 
Tack ltl Karlsson för att ni lyfte det här i ert gruppanförande för centern. 
Vi måste bli mycket bättre på det här. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Ja, det känns bra det som ltl Holmberg Jansson säger här. Jag tror också 
att utbildning är viktigt. Det gäller inte bara fysiskt våld utan det är 
också ganska vanligt med psykiskt våld, män som hotar kvinnor och 
kvinnors barn. Det är väl nästan det värsta man kan göra, en mamma 
som får sina barn hotade av en stor och stark man. Det behöver inte ens 
vara en anhörig utan det kan också vara en helt annan man. Det här är 
också förödande. Det är jättesvårt för polisen att kunna säga vad som är 
hot och vad som är allvar. Genom att man hotar kan man faktiskt för-
störa en kvinnas liv.  

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack, talman! Jag tycker också att vi även här bör tänka jämställt. Vi vet 
att i familjevåld förekommer fysisk och psykisk misshandel. Ibland kan 
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det också vara en kvinna som gör det mot en man och det glömmer vi 
bort. Jag har pratat med folk på akuten och de säger att om en man 
kommer in och är slagen så tänker de inte ens tanken att det kunde ha 
skett i familjen. Men om en kvinna kommer in så är det den första frå-
gan de ställer, det är ett problem och där är vi inte jämställda anser jag. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Säkert förekommer det också att män på något sätt blir 
misshandlade. De fysiska förutsättningarna är ju förstås de omvända. 
Män kan antagligen hävda sig bättre än kvinnor. Olikheterna mellan 
män och kvinnor gör att det är så mycket mer förödande för en kvinna. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Åke Mattsson, replik  

Tack, fru talman! Jag kan glädja ltl Karlsson med att vi från polisstyrel-
sen har reagerat på frågan om våld i hemmen och våld i nära relationer. 
Vi har detta som huvudsakligt mål under 2015 tillsammans med att ung-
domspolisverksamheten behöver få en förstärkning. Det ska bli två som 
jobbar med de här frågorna. Jag tror att vi har en samsyn inom bägge 
dessa områden. Problemen som polisen för närvarande har är att de 
måste upprätthålla en grundtrygghet. Man reagerar ganska starkt i från 
polisens sida när man gång på gång lyfter in olika frågor som man ska 
jobba med och som man också är bra på i andra myndigheter. Man har 
utbildningsmöjligheter och man kan gå framåt, men man plockar 
dessvärre bort resurser. Dels har vi politiker tagit bort fem tjänster inför 
2013 och dels plockar man också bort folk ifrån fältet för att göra admi-
nistrativt arbete. De som ska jobba med den här typen av operativa frå-
gor har väldigt begränsade resurser. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Det är bra att höra att polisstyrelsen har detta på agendan 
för 2015. Det känns bra. Det är bra att vi diskuterar resurser för även 
polisen har fått stramare resurser. Här i salen kanske vi måste lyfta bort 
någonting annat till förmån för detta. Det är vår roll att prioritera när 
det inte finns omättliga resurser. Det kan hända att debatten idag och 
imorgon visar att man kommer fram till att vi kanske måste ta bort 
någonting annat till förmån för detta. 

Ltl Åke Mattsson, replik  

Tack, fru talman! Jag kan också upplysa här i salen om att det har poli-
sen redan tittat på och bestämt att det viktigaste arbetsredskapet som 
man har är polisbilarna. Det är dags att byta en bil, den börjar bli i dåligt 
skick. Men i och med att det kommer totalt sex nya poliser utexamine-
rade innevarande år och det finns risk för att någon av dem kan bli ar-
betslösa så ser man på alla möjligheter nu. Ska polisstyrelsen få kaffe på 
möten, ska vi köpa ny bil eller ska vi spara i alla knutar? Man vinnlägger 
sig om allting även sådana anskaffningar som är viktiga för den person-
liga säkerheten har man förslag på att göra avkall på för att man ska 
kunna hålla alla de här polistjänsterna och ha ett prioriterat mål att ha 
en polis avdelad bara för att jobba med de här frågorna. Man ska sätta 
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igång ett projekt åtminstone under 2015 så att alla poliser kan det här 
och har insikt hur man ska tänka. Under 2015 ska man se på frågan om 
de extra resurserna. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Det känns bra. Desto bättre är det om vi här i salen kan 
stöda det här så att polisen känner en långsiktig trygghet i att det kom-
mer att finnas resurser och inte bara att man tillfälligt kan lämna bort en 
bil och på det sättet finansiera en lön. Det är bra om signalen kommer 
från den här salen att vi är beredda att satsa mera på det här och inte 
bara inom polisen utan också inom andra områden. Vi ska se till att inte 
var tredje flicka i våra skolor blir kränkta sexuellt. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Jag tänkte gå in på detta att kommunstrukturen är 
bra, som ltl Karlsson nämnde, och att servicen ska vara nära. Det finns 
säkert invånare som har service nära och till och med närmare i en 
grannkommun. Så jag delar inte ltl Runar Karlssons syn på att dagens 
kommunstruktur är bra. Jag delar inte heller synen på att vi inte kan ha 
tvång när det gäller kommunala reformer, har vi inte det så händer det 
ingenting. Ingenting! 

Däremot delar jag ltl Runar Karlssons oro när det gäller förslaget om 
KST och att det behövs en del korrigeringar. Ltl Karlsson nämnde att 
man skulle ändra lite till fördel för dem som är förlorare. Inom staden 
finns det en oro för att man kommer att betala mer för en sämre service. 
Ser ltl Runar Karlsson Mariehamn som en förlorare eller vem ser ltl 
Karlsson som förlorare i det här? 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Mariehamn ska ju behandlas precis likadant som alla andra. 
Är Mariehamn förlorare kortsiktigt så måste man in och justera för att få 
detta i hamn. Principen är vårt landskapsandelssystem. De rika ska ge 
till de fattigare. Om Mariehamn får för trångt så måste man se om man 
kan justera. 

Jag har själv varit med och gjort flera reformer utan tvång. Ltl Sund-
back och jag var med och drev igenom avloppet som pumpas från norra 
Åland till Mariehamn. Det gjorde vi med ett gott samarbete. Jag har 
själv varit med inom sophanteringen och samarbetat i Saltvik med Fin-
ström utan tvång. Det går att göra detta utan tvång.  

ÅDA är ett utmärkt exempel som man kommer att genomföra utan 
tvång. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! När det gäller enstaka reformer så kan någon vara bra 
och någon är säkert också sämre. Totalt sett när det gäller möjligheterna 
för kommunerna att vara bärkraftiga så var ltl Karlsson inne på att en 
enstaka trafikolycka kan rasera en kommuns ekonomi. Här ser jag en 
stor oro. Har vi bärkraftiga kommuner på Åland? Det är jag inte så säker 
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på att vi har idag. För att få till stånd förändringar så måste vi också ha 
med en viss grad av tvång och det ser jag som en absolut möjlighet.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

När det gäller KST så tror jag att det här kommer att sköta sig själv. Om 
t.ex. tio kommuner på Åland besluter sig för att gå ihop i KST och land-
skapet går in och säger hur finansieringen ska se ut för de här tio kom-
munerna och sedan kommer andra kommuner in, så kan inte de kom-
munerna sedan gå till landskapet och begära mer pengar för till exempel 
en svår olycka. På det sättet vågar ingen ställa sig utanför om man sköter 
detta på rätt sätt landskapsandelsmässigt. Det här blev lite krångligt, jag 
förstod knappt själv vad jag sade. Jag återkommer. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Jag tycker också att det är bra att ltl Runar Karlsson tar upp 
problemen med våld i hemmen. Det här är en tyst katastrof som vi låter 
pågå, tyvärr. Särskilt hjärtskärande är det när man ser det ur barnens 
perspektiv. Barnen har inte något val och förstår inte vad som pågår. 
Barnen tar det vidare och ärver ofta beteenden. Man får en klump i hal-
sen. 

Däremot nämner inte ltl Karlsson, eller någon annan i replikrun-
dorna, elefanten i porslinsbutiken; alkoholkonsumtionen. Vi vet att al-
koholkonsumtionen är rekordhög i Finland, den är hög på Åland och 
hög också runt om oss i Sverige. I Finland dricks det 12 liter hundrapro-
centig alkohol per person över 15 år per år. Det är mer än en halvliter 
fyrtioprocentig vodka varje vecka, varje år! Ungefär 10 procent av be-
folkningen har ett osunt beteende. Det är samma människor som lever i 
de här problemfamiljerna och de har ärvt problemen av sin far och far-
far. Det är ofta männens värderingar som förändras på grund osund al-
koholkonsumtion. Vi måste vara ärlig och säga att det här är en porslins-
butik. Elefanterna är här nu. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Ltl Sundman har helt rätt.  Våld beror säkert till 80-90 pro-
cent på alkoholen. Jag har också reflekterat över den höga alkoholkon-
sumtionen. Det är ännu värre än vad siffrorna visar. Siffrorna visar per-
soner över 15 år men många är absolutister och nykterister. Det finns en 
stor del som dricker oerhört mycket mera.  

Vi gav tillstånd till Mariehamns IFK att få sälja öl på fotbollsmatcher, 
men egentligen är det helt orimligt. Varför måste man dricka öl på en 
fotbollsmatch? Varför ska det alltid förekomma alkohol överallt? Varför 
går ingenting utan alkohol längre? Detta kan man fråga sig. 

Det är också positivt att det drar en hälsotrend över landskapet och 
västvärlden. Det ser bättre ut på sikt men det dricks alldeles för mycket. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Det är bra att vara ärlig i de sammanhangen och verkligen 
lyfta fram vad som sist och slutligen tekniskt ändrar de här männens 
värderingar, nämligen överdriven alkoholkonsumtion. I min vänkrets 
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har jag ett tiotal män i min ålder, lite yngre lite äldre, som jag vet att su-
per för mycket. Deras värderingar, nästan allas, är främlingsfientliga, 
kvinnofientliga och de har fientlighet mot homosexualitet osv. Alkoho-
len tar ens intellekt och då blir man ett problem. Man har inte rätt själv-
uppfattning, man har en felaktig självbild. Man måste jobba mera med 
detta, vara ärlig och berätta och ta bort tabun kring alkoholmissbruk. 
Det är en sjukdom som vilken annan som helst. Har man brutit benet 
behövs det gips, är man alkoholist så behöver man också vård. Fast vi 
har kommit långt så måste vi fortsätta att erkänna att det är ett problem, 
det verkliga problemet. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Kanske man igen borde titta på tillgängligheten. Man har 
försökt tidigare men har inte vågat helt enkelt. Jag var själv med i land-
skapsregeringen då vi beslöt att alkoholserveringen på krogarna måste 
sluta en timme tidigare, klockan 03.00 istället för klockan 04.00. Det 
blev ett himmelskt liv. Det skulle inte gå. Det var många politiker som 
backade för trycket. Nu är vi där igen och motiveringarna är att man har 
efterfester istället. Det kanske blir en attitydförändring. Att sluta med 
alkoholserveringen mycket tidigare på knogarna då skulle människor gå 
ut tidigare istället. Man skulle inte tillåta alkoholservering och vinserve-
ring på alla möjliga evenemang. Vi måste alla stå upp för detta och ta 
trycket när det kommer. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, fru talman! Jag ber att få tacka centerns gruppledare Runar Karls-
son för ett engagerat inlägg som har fått halva salen på fötterna under 
förmiddagen. Det är en viktig signal från den politiska representationen 
om att vi aldrig kan acceptera den typen av övergrepp som sker i det 
dolda. Den brutala verkligheten känns mycket främmande emellanåt. Vi 
får aldrig ge upp kampen för ett tryggare och mer jämställt Åland. 

Alkoholfrågan är ingrediensen som jag saknar i det här. Vid partile-
dardebatten i början på november förvånade det mig storligen att det 
finns företrädare för partier i denna sal som vill öka tillgängligheten av 
sprit genom att tillåta vinförsäljning i våra matbutiker. Det visar att vi 
fortfarande har en lång väg till förståelse för att ökad tillgänglighet leder 
till ökat missbruk och mera våld i familjerna. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Tillgängligheten är en stor orsak. När jag var ung och mel-
lanölet kom ut i butikerna så var det även för mig en inkörsport till att 
testa alkoholhaltiga drycker. Så var det förstås.  

Man måste titta på det här mycket mera och ha större politiskt mod. 
Det gäller att alla är överens, man tar beslut och så tar man dusterna när 
man påstår än det ena och än det andra att man går i konkurs och det 
blir minskade intäkter.  

Jag sitter i social- och miljöutskottet. Vi har fått signaler från bran-
schen att det väller in en liten hälsovåg. Alkoholfritt vin, alkoholfri öl 
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och alkoholfria drinkar börjar bli allt populärare på krogen. Jag hoppas 
att det här är en trend, att folk tänker på sin egen hälsa. Vi måste hjälpa 
till politiskt, det är helt klart och ha mod framförallt. 

Ltl Harry Jansson, replik 

När det gäller samhällets instrument för att bemöta den här typen av 
övergrepp så hoppas jag nu när vi har fått en ny polismästare att Bar-
nens hus kommer att finnas kvar och inte längre är hotat. Barnens hus 
har varit oerhört viktigt när det gäller att hantera utsatta barn på rätt 
sätt inför rättegångsförfaranden som är aktuella alltför ofta. 

Operation kvinnofrid har varit oerhört viktigt som centerns Gun Carl-
son en gång i tiden drog igång. Det är oerhört viktigt att vi har den typen 
av instrument. 

Tack ledamoten. Det var skönt att höra ett anförande som för en 
gångs skull inte bara handlade om euro och cent. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Mitt anförande om jämställdhet är inte kritik till någon. Vi 
sitter alla i samma båt. Det har gjorts mycket arbete bland annat med 
projektet Kvinnofrid. Landskapsregeringen jobbar på många andra plan 
som inte vi exakt känner till. Man får en känsla av vi alla måste hjälpa 
till att göra ännu mera och kanske slussa in mera pengar via polisen och 
på annat sätt. Vi måste också försöka uppmana Finlands regering, via 
vår riksdagsledamot, att titta över lagstiftningen. Lagstiftningen måste 
nog ses över för att göra tröskeln lägre för att kunna bli dömd. En dom 
är ju heller lösningen på allt, men det kan i alla fall vara en av lösning-
arna. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Ltl Karlsson nämnde att de åländska kommunerna är 
unika och att ledamoten inte tror på tvång. Där delar vi åsikt. 

När man sedan går över sedan till KST-reformer så skär det sig på nå-
got vis. Förslaget, som är under arbete, har byggt på att man ska tvinga 
in kommunerna i KST. Då skär det sig i ltl Karlssons resonemang. När 
man ytterligare läser i tidningarna så ser man att ltl Karlssons hemkom-
mun motsätter sig KST under ett kommunförbund. Vad är ltl Karlsons 
åsikt och vad är centers åsikt? 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Jag har varit ytterst tydlig med centerns åsikt. Man bör få till stånd KST. 
Nu försöker jag hitta lösningar på att det finns 5-6 kommuner på Åland 
som kanske inte är direkt emot, men de är tveksamma till KST. De är 
mot tvång och de känner sig som förlorare. Man måste försöka hitta en 
lösning. Hur kan vi lösa detta så att kommunerna inte ska ha de här 
starka åsikterna? Det blir jättetufft för lagtinget att rösta igenom en lag-
stiftning som de flesta kommuner är emot. Vi sitter ju själv i respektive 
kommun. Mitt och centerns syfte är att försöka smörja maskineriet så 
att detta blir verklighet. 
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Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Vi från Ålands Framtid har inte motsatt oss en KST-
reform, men vi har en annan åsikt. Vi tycker att det ska lyda under land-
skapet eller eventuellt under ÅHS. Om jag inte minns fel så tror jag 
också att centern gick till val på att KST skulle lyda under landskapet. 
Vad beror det på att centern och Runar Karlsson nu har ändrat sin 
åsikt?  

Man skulle komma ifrån problemen, som ltl Runar Karlsson nämnde, 
att en del kommuner betalar och andra inte. I remissvaren ser man att 
de kommuner som betalar motsätter sig detta för det är ganska stora 
pengar, bland annat Saltvik är en sådan kommun. Det skulle vara bättre 
om KST var under landskapet och man skulle justera med landskapsan-
delar. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Talman! Brage Eklund har helt rätt i att centern gick till val med att 
landskapet skulle ha hand om detta. Men detta är inte pudelns kärna. 
Det viktiga är att man får ihop detta. Om landskapet ska ha hand om 
KST så måste finansministern gå in och justera landskapsandelarna för 
vissa kommuner. Då finns det också vinnare och förlorare. Det blir 
samma problematik. Det viktiga är att vi får till stånd det gemensamma. 
Om det sedan är ett kommunförbund, som vi hittills har sagt att är bäst, 
eller någonting annat, det kanske är av underordnad betydelse. Men om 
vi menar vad vi har sagt att det är kommunernas ansvar så då är det ett 
kommun förbund. Det är den enda möjligheten. Jag är övertygad om att 
ett kommunförbund skulle vara ett jättebra verktyg med upplägget som i 
Susannereformen. Det är jag övertygad om. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Minister Carina Aaltonen, replik 

Tack, fru talman! Det här var nog ett av de viktigaste anförandena på 
mycket länge i Ålands lagting. När ltl Karlsson lyfter frågan om mäns 
våld mot kvinnor så är det ett tydligt synliggörande över i vilken oaccep-
tabel situation kvinnor och flickor befinner sig dagligen Åland. 

Landskapsregeringen har de facto hållit över 250 olika utbildningstill-
fällen om mäns våld mot kvinnor sedan arbetet startade på 90-talet. Det 
har varit breda utbildningar till allmänheten och det har varit riktade 
utbildningar inom hälso- och sjukvården, inom socialtjänsten, inom po-
lisen, för domare och jurister och för skolpersonal och daghemspersonal 
osv. I budgeten finns över 100 000 euro upptaget för att under de kom-
mande tre åren fortsätta det här arbetet. Det behövs ett fortsatt kun-
skapslyft. Flera måste våga se och våga agera när man har misstankar 
om att kvinnor utsätts för våld. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Tack för den informationen. Som jag sade tidigare så är jag 
medveten om att det görs mycket och har gjorts mycket. Regeringen och 
minister Aaltonen är synnerligen engagerad i detta. Vi här i salen måste 
också kunna prata om de mjuka värdena och inte bara om euro och cent, 

258 



  

broar, vägar, jakt och annat. Vi måste även prata om det här området, 
sjukvård och många andra mjuka områden som egentligen är det viktig-
aste för samhället. Ekonomin ska förstås vara i balans och man ska ha 
en hygglig ekonomi, men det är så mycket mera än bara euro och cent. 

Minister Carina Aaltonen, replik 

Jag tycker att det här verkligen handlar om euro och cent. Vad det kos-
tar på att leva för en ung kvinna att bli utsatt för sexuellt våld kanske 
inte går att mäta i euro och cent. Samhällsekonomiskt är det en stor, 
stor förlust, var fjärde sjukpenningsdag relateras till psykisk ohälsa. Att 
leva under ständig press och hot om misshandel bidrar till ökade sjuk-
skrivningsdagar. Vill vi minska den offentliga sektorns kostnader och 
utgifter och öka intäkterna även i det privata näringslivet då måste vi ta 
krafttag mot alkoholkonsumtionen och mot mäns våld mot kvinnor. Det 
hänger ihop, det handlar också om euro och cent.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Absolut, indirekt och förstås direkt kommer det att synas på 
budgeten, det har ministern alldeles rätt i. Kan vi minska misshandels-
fallen och om vi kan få ett mer jämställt samhälle så kommer det natur-
ligtvis inom sinom tid att synas i budget och i bokslut genom att det blir 
mindre utgifter. Man får mera gjort på arbetsplatserna om allt sådant 
här minskar så det har ministern helt rätt i. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Mats Perämaa 

Fru talman! Vi lägger ett alternativ till budgeten, en s.k. skuggbudget, till 
grund för vår behandling av landskapsregerings budgetförslag. Vi kommer att 
föra vår talan gällande alla de budgetmotioner som finns bilagda till vår 
skuggbudget. I detta gruppanförande kommer jag att beröra endast en bud-
getmotion; frågan om avräkningen. Vi återkommer till alla andra frågor. 

President Niinistö har i dagarna lagt sig i den nationella ekonomiska poli-
tiska debatten på ett bra sätt tycker vi. I detta sammanhang kan noteras att 
bara för två veckor sedan, då lagtingsåret inleddes, uttalade presidentens re-
presentant på Åland landshövding Peter Lindbäck många kloka ord om hur 
avräkningen ser ut just nu, speciellt med tanke på att staten just nu vidtar ett 
antal engångsåtgärder för att finansiera den statliga ekonomin dessa år som 
vi nu lever i. Dessa engångsåtgärder kan betyda ungefär cirka 5 miljoner extra 
i avräkning till Åland 2015 och 2016. Landshövdingen uttalade risken med att 
vaggas i trygghet för att avräkningen kommer att hållas på nuvarande nivå. 

Enligt president Niinistös uppfattning har den nuvarande regeringen i Fin-
land målat upp en illusion av att alla svåra beslut som behöver fattas för att få 
en finländsk ekonomi i balans är just en illusion. Man hävdar att besluten är 
fattade, men enligt presidentens återstår ändå många svåra beslut att fatta 
innan vi är i hamn.  

Vi ställer oss frågan; kan presidentens uttalande om den nationella ekono-
min överföras till vår landskapssituation som vi diskuterar här idag? Vi me-
nar att det kan man mycket väl, speciellt med tanke på att vi är beroende av 
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den finländska ekonomin men också med tanke på att vi har ett budgetförslag 
som har ett trendbrott i att underskotten igen ökar. 

Jag menar inte att genom detta gruppanförande gå tillbaka till diskussion-
erna om hur stora underskotten är, vems fel det är och vem vi alla kan skylla 
på. Det kan hända att vi borde ta presidentens ord på allvar och fundera på en 
samling kring de här frågorna för att lösa dem på sikt. Det kan mycket väl 
vara så att vi har medverkat till att måla upp en illusion där vi hävdar att de 
svåra besluten redan är tagna fast vi ändå kommer att få fatta många sådana 
svåra beslut i framtiden. Det är den liberala gruppens besked i det här sam-
manhanget. Vi tror att vi kommer att behöva fatta många svåra beslut. 

I samband med det ekonomiska temat så ska jag prata lite om vår lagda 
budgetmotion om avräkningen. Egentligen är det bra att landskapsregeringen 
inte skriver om avräkningen och att man skulle göra de justeringar som själv-
styrelselagen ger utrymme till. Det här är en fråga som vi har väckt i många 
sammanhang genom budgetmotioner och genom skriftliga frågor i många 
sammanhang. Det här är en diskussion som vi har fört många gånger. Vad 
gör landskapsregeringen för att komma till det, som vi är överens om att 
borde göras, alltså en höjning av avräkningsgrunden? 

Det finns inte utrymme för att lämna den frågan. Vi har full förståelse för 
att det inte är politiskt lätt att åstadkomma en ändring av avräkningsgrunden 
i en situation där Finland som land har stora ekonomiska svårigheter och 
bördor att bära själva. De facto så säger självstyrelselagen att avräknings-
grunden ska ändras i vissa situationer som vi alla väl känner till här. Det finns 
också andra aspekter som stöder tanken på att vi måste hålla den här frågan 
levande. 

Finansministern sade här igår, säkert mycket riktigt, att även om Ålands-
kommittén kommer till en ändring av behörighetsfördelningen, där skattefrå-
gorna kanske blir aktuella, så är det inte alls säkert att ålänningarna tycker att 
vi ska ta över mer beskattningsbehörighet. Den diskussionen med det 
åländska samhället har vi inte fört på många år. Vi kommer säkert att stöta 
på vissa svårigheter där. Det är inte säkert att ålänningarna vill det. Men för 
att vi i framtiden ska kunna föra en sådan diskussion på ett seriöst sätt så 
måste man kunna väga en eventuell skattebehörighetsöverföring med någon-
ting annat. Man borde då kunna väga det mot vad avräkningsgrunden borde 
vara och inte mot en för låg avräkningsgrund som inte är justerad enligt själv-
styrelselagen. 

Får vi inte arbetet med avräkningsgrunden gjort så kommer vi att stöta på 
frågan ändå sedan i förlängningen. Förutom det som står i självstyrelselagen 
om justering av avräkningsgrunden får vi snart konstatera att lagstiftningen i 
sig börja vara gammal. Lagstiftningen är nu över 20 år gammal i tillämpning. 
Lagstiftningen torde ha börjat tillämpas 1993. 

Vi märker att lagstiftningen, som börjar få några decennier på nacken, i 
något skede börjar kallas för omodern, det må gälla vilken lagstiftning som 
helst. Vi menar att den här lagstiftningen börjar bli omodern. Vi har haft ett 
EU-inträde sedan dess och vi har haft en befolkningsutveckling som har varit 
mera gynnsam för Åland än för Finland. Just med tanke på avräkningen så är 
befolkningstillväxten egentligen till nackdel. Vi ska finansiera flera männi-
skors välfärd med mindre pengar.  

Bästa landskapsregering! Lyft upp att självstyrelselagen i dagens läge nog 
är omodern. Samhället har förändrats så mycket. Vi måste kunna använda 
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det som ett politiskt argument för att ändra avräkningsgrunden jämte de juri-
diska och politiska möjligheter som nuvarande självstyrelselagen ger.   

I gruppanförandet slår vi ett slag för detta arbete. Vi hör förstås gärna 
också landskapsregeringen berätta om vad som har hänt i frågan och vad som 
pågår. Då lämnar jag ekonomin. 

Jag vill prata om ungdomar, ungdomsarbetslöshet och ungdomars psy-
kiska ohälsa. Ungdomsarbetslösheten är hög på Åland. Vi konstaterar att den 
ändå har hållit sig på ganska stabil nivå under senare år. Den har varit på en 
för hög nivå men ändå inte rusat i taket, om vi vill använda det begreppet. 

Många ungdomar har svårt att finna en övergång från barndomen via ut-
bildning in i yrkeslivet på ett bra sätt. Många ungdomar hamnar i den situat-
ionen. Förutom den statistiska ungdomsarbetslösheten så har vi kunnat er-
fara, både via utskottsarbetet under senare år och via kontakter till samhället, 
att det finns många, många, kanske till och med ett hundratal ungdomar, 
som vid sidan av statistiken har hamnat i en situation där de ”blir bakom gar-
dinen”. Det uttrycket används faktiskt av de personer som arbetar med de här 
frågorna. Det är ungdomar som kanske inte har ett godkänt grundskolebetyg, 
de finner inte utbildning, inte heller söker de sig till AMS för att söka jobb och 
därmed blir de utanför statistiken. Dessa ungdomar riskerar att bli bakom 
gardinen om vi inte hittar ett sätt att finna dem för att hjälpa dem komma in i 
det samhälle som står vid sidan av datorns samhälle. Det är lätt att bli 
hemma. Det är lätt att fastna i en dataskärm eftersom det i dagens samhälle 
går att leva någon sorts socialt liv via datorer. Det finns mycket spel och man 
kan tillbringa sin tid där.  

Det här kanske kopplar delvis ihop med vårt bekymmer i fördelningen av 
behörigheter på Åland. Kommunerna sköter om skolan, landskapet sköter om 
gymnasialstadiet. Kanske vi tappar bort dessa ungdomar i övergången från en 
huvudman till en annan? Vi vill slå ett slag för dessa ungdomar. Vi vill på alla 
sätt medverka till att vi kan finna dessa ungdomar som har dessa problem.  

En sak till, herr talman. 

Talmannen 
Den rekommenderade tiden är nu uppnådd. 

Ltl Mats Perämaa 

Enligt centerns gruppanförande så får man två minuter till, som vi hörde tidi-
gare.  

Vi står nu inför en förlamande strejk i värsta fall. Sjukvårdspersonalen har 
varslat om strejk. Detta kan ske denna torsdag i värsta fall. Vi har förstått att 
det pågår ett medlingsarbete. Vi vet också att lagtingsgruppen inte sköter för-
handlingar via plenisalen. Det är ett uppdrag som landskapsregeringen har. 
Arbetet med att förhandla står mellan arbetsgivarparten och arbetstagarpar-
ten, i detta fall med hjälp av riksförlikningsman. Vi för vår del har ingen 
aning om vilka förslag som kan tänkas ligga till grund för de förhandlingar 
som pågår. Det är inte vår uppgift och inte vår sak att ha reda på det heller. 
Däremot finns det anledning att diskutera vad som har lett till denna situat-
ion.  

Landskapsregeringen har skrivit ett regeringsprogram där man säger att 
man ska vi gå in för arbetsvärderingen och skapa lika löner för likvärdigt ar-
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bete. Tre år har gått och man har inte kommit just någonstans. Ett semi-
narium har genomförts. Man har pliktskyldigt satt in pengar i budgeten, men 
ingenting konkret. 

Vi uppfattar att det saknas dialog just nu. Landskapsregeringen måste ta 
arbetsgivaransvaret och diskutera med den personal som känner sig frustre-
rad. Socialministern har uttalat sig att hon inte har något ansvar. Lantrådet 
syns knappt i diskussionen. Finansministern deltog i och för sig i en TV-de-
batt, tyvärr med en viss oförsonlighet. Nu senast skrev någon från landskaps-
regeringen en insändare utan namn underteckning, vilket gjorde att arbetsgi-
varparten är synnerligen ansiktslös i denna fråga.  

Vi uppmanar landskapsregeringen att ta personalen frustrations på allvar 
eftersom vi alla säger att vi ska skapa jämställda löner. Ta tag i förhandling-
arna, skapa en situation av dialog och försök lösa situationen! Tack, herr tal-
man. 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Herr talman! Jag tror att det skulle ha varit bäst om ltl Perämaa skulle 
ha hållit sig till tio minuter. De här senaste minuterna var ett övertramp 
i den här debatten, speciellt med tanke på att det var ltl Perämaa som 
var finansminister när det senaste arbetsvärderingsprojektet lades ner. 
Jag tycker att det är lite övermaga att stå här är nu och anför kritik mot 
sittande landskapsregering. Det är en mycket svår situation för rege-
ringen, för det åländska samhället och för patienterna och även för 
Tehyiterna. Låt förhandlingarna ske på ett normalt sätt. Blanda inte in 
parlamentet i förhandlingarna för då kan vi få en väldigt svår situation 
ltl Perämaa. Jag beklagar det jag hörde här senast från talarstolen. 

Sedan, herr talman, ska jag uppfatta att ltl Perämaa sträcker ut en 
hand när det gäller att försöka komma i land med KST? När det gäller 
skärgårdstrafiken och ÅDA så där har liberalerna gjort vad de har kun-
nat för att förhindra oss. Nu har vi en reform som återstår, sträcker ltl 
Perämaa ut en hand?  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Det är inte en sak för parlamentet att föra förhandlingar om 
en strejk som förlamar det åländska samhället. Däremot är det intres-
sant för parlamentet att veta vad som har lett till denna situation. Det är 
helt sant, många regeringar har fört frågan om arbetsvärdering tidigare, 
även den regering som jag satt i. Vi får ändå komma ihåg att den här 
landskapsregeringen, under ledning av lantrådet Camilla Gunell, skrev 
ett regeringsprogram för ungefär tre år sedan där de här sakerna skulle 
rättas till. Det fanns en bred enighet efter arbetet som gjordes under 
förra mandatperioden. Det gjordes faktiskt ett omfattande arbete. Det 
fanns en bred enighet om att det här är viktiga saker. Lagtinget omfat-
tade det regeringsprogrammet, men ändå hände ingenting på tre år. Det 
ansvaret att ingenting hände får nog i ledningen för landskapsrege-
ringen ta. 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Herr talman! När det gäller avräkningen så är det absolut en viktig fråga 
att diskutera i samband med varje budget. Vår gemensamma uppfatt-
ning, både oppositionens och majoritetens tror jag, är att dagens system 
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inte är rättvist och anpassat till vår situation i och med att den åländska 
befolkningen har ökat med nästan 5 000 människor sedan 0,45 syste-
met sattes ikraft den 1 januari 1993.  

Statusen just nu är att vi efter ganska hårda diskussioner med rege-
ringen har kommit överens om, även med finansministeriet där det 
hårdaste motståndet finns, att vi ska gå till Ålandsdelegationen och få ett 
utlåtande som vi sedan kan föra vidare. På det sättet kan vi få en öpp-
ning när det gäller att få till stånd en förändring av avräkningsbeloppet 
som skulle vara mera i paritet med hur befolkningssituationen ser ut och 
hur de ekonomiska realiteterna just nu är. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det är bra att få höra att arbetet inte är helt nedlagt. Vi får 
förstås konstatera att arbetet med att ändra avräkningsgrunden och 
komma till den faktiska förändringen kommer att skjutas över till nästa 
landskapsregering. Den frågan måste givetvis bli föremål för nästa rege-
ringsprogram. Förhoppningsvis kunde frågan vara föremål för nedteck-
ning i Finlands regerings regeringsprogram också. Eftersom frågan inte 
ännu efter två års diskussioner har lämnats till Ålandsdelegationen så 
kommer det faktiska beslutet i riksdagen inte att tas under den här man-
datperioden. Vi hör att frågan inte är helt död i varje fall. Vi kan väl inte 
nöja oss med någonting annat än det just nu. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Jag tänker också uttala mig om avräkningsgrunden. 
Ltl Perämaa sade att det är bra att arbete inte är helt nedlagt och dödför-
klarat. Jag tror att ltl Perämaa nog känner till att man jobbar lika hårt 
med den här frågan nu som man har gjort tidigare. Vi har jobbat med 
frågan i tidigare regering, i finansutskottet och vi är alla helt överens om 
att det här systemet är omodernt. Det regleras i paragraferna 45, 46 och 
47. Punkt 3 säger: ”Om landskapets förvaltning annars belastas av be-
tydande utgifter som inte hade förutsetts när denna lag stiftades”, det 
kunde man tänka sig att gå på. Man kanske inte tänkte på att förskjut-
ningar i befolkningsunderlaget, där vår procentuella andel blir större, 
faktiskt har en stor betydelse. Men visst jobbas det på det, vilket jag tror 
att ltl Perämaa också känner till. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Nu känner jag till det, nu när finansministern sade att man 
gör det. Vi har hört ungefär samma sak i två års tid. Det är ingen lätt 
sak. Jag ville mest bara övertyga mig om att arbetet fortgår. 

Med tanke på det jag sade i anförandet, ska vi någon gång gå in för 
mera behörighetsövertagande på skatteområdet så måste vi kunna jäm-
föra det med en korrekt och verklig situation. Normalt skulle man ändå 
kunna förvänta sig att varje regering har någon större framgång utgå-
ende ifrån finansiering från riket med den självstyrelselag vi har. Under 
förra mandatperioden lyckades vi, under ledning av lantrådet Viveka 
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Eriksson, få över 50 miljoner eller 40 procent av Finlandskabeln. Avräk-
ningsgrunden kunde ha varit den här regeringens framgång.  

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Jag tror faktiskt att det kan bli på det sättet att den 
här regeringen kommer att ha större framgång. Ju längre man nöter på 
en fråga desto närmare kanske man kommer till ett resultat. Bara att 
Ålandsdelegationen ska titta på det här är en framgång. Den här rege-
ringen har redan en större framgång att visa upp än vad den tidigare re-
geringen hade. Eftersom vi alla är överens om att det här är en jättevik-
tig fråga för oss så ska vi hoppas att det lyckas. Det är bra att ltl Perämaa 
nu är förvissad om att regeringen jobbar med den frågan. Det har nog 
kommit flera bekräftelser per år på det faktiskt, för den här frågan har 
ställts ganska många gånger och den har fått samma svar. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Vi har fått bekräftelser i ungefär två års tid om att land-
skapsregeringen avser att föra frågan till Ålandsdelegationen. Den be-
kräftelsen fick vi nu igen idag. Det får vi leva med just nu. Om någon når 
framgång i denna fråga så är det en framgång för den åländska befolk-
ningen. Jag ska personligen gå fram och gratulerade den finansminister 
eller det lantrådet, i vilken regering som helst, som når resultat i den här 
frågan. Det här är så viktigt för det åländska samhället.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Sara Kemetter, replik  

Tack, herr talman! Ltl Perämaa tar fram ungdomsarbetslösheten och 
bekymren över ungdomarna som blir hemma och inte kommer in på en 
utbildning och kanske svänger dygnsrytmen osv. Socialdemokraterna 
har jobbat hårt med den här frågan. Vi har en tanke om att man borde 
sätta in tidiga insatser. Problemen borde lösas mycket tidigare. Man 
måste sätta in insatser i senare skeden också, men om man har börjat i 
god tid så kommer man att se minskade problem. Vad är liberalernas 
lösning på detta? 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Som jag sade i mitt gruppanförande så ser vi ett problem 
med övergången från grundskola till gymnasialstadiet. På rikshåll har 
man samma huvudmän för båda stadier. Vi har fått den bilden att det då 
kan vara lättare att helt fysiskt hålla reda på ungdomarna och veta om 
den personen går över från det ena stadiet till det andra. Det är vuxna 
personer i skolledningen som har kontroll över det hela.  

Nu tänker vi inte föreslå ändringar. Vi måste i varje fall skapa ett sy-
stem där i övergången från grundskolan till gymnasialstadiet ska finnas 
ett ansikte och namn på ungdomen så att den kommande skolledningen 
på nästa stadium känner till var de ska söka efter dessa ungdomar.  
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Ltl Sara Kemetter, replik  

Tack, herr talman! Sådana skrivningar på lösningar hittar vi lätt här i 
den här budgeten tack vare socialdemokratisk politik. Vi hittar till exem-
pel ökade resurser för skolpsykologer och kuratorer som just ska ha den 
här rollen.  

Jag blir måttligt förvånad. Talar liberalerna alltså om samma huvud-
man? Vill man föra gymnasieskolan ner tillbaka till kommunerna som i 
riket eller vill man plötsligt ta över kostnaderna för grundskolan och på 
det sättet helt urholka kommunerna? Jag tror inte att liberalerna har 
tänkt igenom det här. Jag är mycket intresserad av att höra er lösning, 
för hittills har jag inte fått något svar på min fråga. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Dessvärre tycks det vara uppenbart för alla lyssnare att ltl 
Kemetter förberedde sin replik innan jag hade hunnit avsluta min replik 
eftersom jag så tydligt sade att vi inte är ute efter att göra ändringar i 
behörighetsfördelningen mellan kommuner och landskapet gällande ut-
bildningen. Jag beskrev just risken med att ungdomar faller mellan sto-
larna i denna övergång. Det måste finnas sätt att säkerställa sig att ung-
domen som har gått igenom grundskolan finns i medvetande hos den 
skolledning som utbildar ungdomar längre fram, alltså gymnasialsta-
diet. Det känns som om socialdemokraterna nästan är upprörda över att 
andra partier än de vill lyfta upp ungdomsfrågorna. Ni har inte ensam-
rätt på de här frågorna. Vi är åtminstone lika bekymrade över frågan 
som ni är. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Minister Johan Ehn, replik 

Herr talman! Ungdomar som riskerar att falla mellan stolarna har vi 
jobbat med rätt mycket under den här mandatperioden för att se hur vi 
ska hitta lösningar. Någon egentlig standardlösning finns ju inte. Det 
handlar väldigt mycket om individuella problem och man måste hitta 
individuella lösningar.  

Under det senaste året har vi fått färdigställt ett samarbete mellan 
social- och miljöavdelningen, näringsavdelningen och utbildningsavdel-
ningen. Vi har tittat noggrant på hur arbetet med ungdomarna fungerar 
i dagsläget. Vi har tittat på hur vi har allockerat resurser och hur vi kan 
få det att fungera på ett bättre sätt. Det här resulterade i en rapport som 
blev klar för cirka en månad sedan.  

Det finns också skrivningar i budgeten för hur vi ska ta det här arbetet 
vidare. Vi ska se till att det effektivera arbetet. Det viktigaste är att se till 
att folk faktiskt inte hamnar i den situationen att man ramlar igenom 
stolarna. Vi måste försöka hitta vägarna framåt för att också använda 
våra resurser. Resurserna finns, som vi kan bedöma nu, och vi har också 
en väg framåt för hur vi ska lösa det här. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det finns inte så mycket att säga om det. Vi tycker att det 
är bra att man fokuserar på dessa frågor. Vi vill inte på något sätt ge 
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sken av att vi har all kunskap i den här frågan eftersom det är en kompli-
cerad fråga. Det finns knappast något generellt recept för att lösa alla 
ungdomars problem för de är säkert olika beroende på familjeförhållan-
den och bakgrund osv. Det finns många lösningar för ett komplext pro-
blem. Vi ville lyfta upp den här frågan eftersom den är så viktig, ungdo-
mar faller mellan stolarna och det finns en oerhört stor risk att de aldrig 
hitta vägen tillbaka till ett normalt socialt liv i samhället. 

Minister Johan Ehn, replik 

Herr talman! Jag och regeringen delar helt och hållet just den analysen. 
Den här resursen har vi inte råd med att låta försvinna bort från sam-
hället. Vi ska se till att erbjuda ungdomar möjligheter att utvecklas och 
kunna bli en del av ett växande samhälle. 

Det som ltl Perämaa belyser i sitt anförande är komplext, vi på Åland 
har ett antal olika myndigheter som ska samverka i detta. I kartlägg-
ningen har vi noterat att var och en av myndigheterna vet vad de ska 
göra. Många gånger blir gränserna problemet. Nu har vi kartlagt de 
största bekymren. En samordning kommer att ske från utbildnings- och 
kulturavdelningens sida. Var och en av myndigheterna ska också göra 
sin del i det här ansvaret. Jag tror att vi har hittat en väg framåt. Jag väl-
komnar också in alla typer av inspel som kan vara ett sätt att lösa det 
här. Jag tror, precis som ltl Perämaa sade, att det här är ett gemensamt 
bekymmer som vi ska ta ett gemensamt ansvar för.  

 Ltl Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Den här frågan är viktig. Vi menar att det finns anledning 
att fördjupa den här diskussionen i behandlingen av budgeten i finans- 
och näringsutskottet. Vi kommer säkert att be utbildningsansvarige Jo-
han Ehn att beskriva de här sakerna lite mera i detalj under det arbetet. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Göte Winé, replik 

Tack, herr talman! Ingalunda, ltl Perämaa, har vi någonsin från social-
demokraterna nämnt att vi har ensamrätt på frågan. Vi äger inte ens 
denna fråga. Däremot brinner vid enormt för dessa unga och det har vi 
gjort länge. Ltl Perämaa nämnde just unga som vi glider mellan sto-
larna. Det stämmer, vi har alltför många idag som glider mellan stolarna 
och det behöver man titta på.  

Minister Ehn nämnde kartläggningen. Jag upplever att man nu börjar 
se fall luckorna och vilka åtgärder som behövs. Äntligen känner jag att 
man hittar strukturen. Resurserna finns, som minister Ehn nämnde, 
men vi behöver fördela resurserna på ett rätt sätt och titta på var fall 
luckorna är, hur vi täpper till dem och hur vi gör för att hjälpa till. 
Varenda ungdom vi räddar är otroligt viktig, för den personen och för 
anhöriga. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag tycker att den här repliken var ett lagom korrigerade 
inlägg efter den förra repliken från ltl Göte Winés partikollega Sara 
Kemetter. Vi har inte någonsin ifrågasatt ltl Winés engagemang i den 
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här frågan. Engagemanget är väl känt och noterat i många samman-
hang. Vi vet att just ltl Winé brinner för frågan och det gör många i vår 
grupp och jag också. Förlorar vi dessa resurser så är det risk att vi tappar 
dem för en lång tid framöver.  

Det är bra om vi kan avsluta den här lilla diskussionen om ungdoms-
arbetslösheten här just nu med en rätt stor enighet, som jag uppfattar 
det. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! Jag får tacka liberalernas gruppledare för ett bra och 
balanserat inlägg. Det sista om Tehystrejken, där vi alla sitter i samma 
båt, är väl någonting som vi får återkomma till. Jag tillhör, i likhet med 
ltl Perämaa, dem som sannerligen är oroliga för följderna. Vi får avvakta 
resultatet av förhandlingarna så får vi se vad som kommer att krävas för 
att få samhället i ordning. Jag oroar mig också för den brist på solidari-
tet som hela det här händelseförloppet kommer att visa i slutändan. Det 
får vi återkomma till. 

Underskottet lyfter ltl Perämaa ofta upp. Vi har ett budgetförslag för 
nästa år som är underbalanserat med ungefär 8,5 miljoner men ändå 
innehåller inte de liberala gruppmotionerna direkta åtgärdsförslag när 
det gäller det ekonomiska området, frånsett den digitala agendan, ÅDA-
bolaget. Vittnar det om att liberalerna inser att det är viktigt att vara för-
siktig med att dra ner offentliga verksamheter i nuvarande läge? 

Talmannen 
Tiden är ute!    

Ltl Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Om ltl Harry Jansson tar sig tid att läsa vår skuggbudget 
så är den mycket tydligt rubricerad med begreppet återhållsamhet. Vi 
presenterar en resultaträkning som inte alls ger ett resultat i balans men 
ändå är ett något bättre resultat än det som landskapsregeringen pre-
senterar. Som oppositionsparti skulle det ändå vara lätt att föreslå både 
det ena och det andra. I andra valrörelser har vi sett exempel på det från 
andra partier. Våra inbesparingar, som säkert kan ifrågasättas av någon 
och diskuteras, riktar sig mot den egna verksamheten. Vi förespråkar 
andra satsningar inom extern verksamhet, utanför själva landskapsför-
valtningen, vilka kunde ge positiva effekter.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Om talmannen tillåter vill jag passa på att frågan, när vi har den liberala 
gruppledaren i talarstolen, om den liberala synen på de reformer som 
pågår just nu. Man får en liten blandad känsla. Liberalerna vill ha refor-
mer men inte på det sätt som landskapsregeringen lägger fram dem. Är 
det inte viktigt, i det här läget när vi har satsat oerhört mycket pengar på 
enskilda reformer, att gemensamt försöka få dem i mål istället för att 
försöka lägga krokben, bland annat på den digitala agendan? Det är ett 
oerhört resursslöseri om vi inte tillsammans försöker se till helheten. 
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ÅDA är en utsträckt hand till kommunerna. De kommuner som libera-
lerna annars brukar måna om. Man ger kommunerna möjligheter att få 
tillgång till modern teknik till en överkomlig kostnad. Är inte detta 
någonting som liberalerna borde välkomna? 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det är bra att den här diskussionen kommer upp. Vi är för 
reformer som strukturellt förbättrar livet för ålänningarna och förhopp-
ningsvis sparar lite pengar åt landskapet på samma gång. Vi är inte för 
reformer som inte är bra. En reform är inte bra per automatik, den 
måste vara bra också. Som vi ser ÅDA projektet så är det en massa per-
soner som i huvudsak sysslar med support och de flyttas till samma 
ställe. För landskapets del är det ett antal personer som egentligen en-
bart och i huvudsak har sysslat med support och de ska vara någon ann-
anstans för att sedan komma hit och hjälpa till med supporten. Det finns 
många frågetecken. Vi har ännu inte kunnat se en budget för ÅDA. Vi 
vet att det blir en massiv organisation och stora hyreskostnader. Över-
tyga oss om att det är bra, för vi är inte övertygade.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, talman! Kollegan Mats Perämaa uttalade bekymmer med det han 
kallade imagepolitik. Det finns orsak att vara mycket bekymrad och vi 
har hört och läst om andra som delar den uppfattningen.   

I grunden är politik frågan om att vilja, vilja förändra och försöka nå 
resultat. Jag tolkar inte republikens presidents uttalanden överhuvudta-
get. Det ankommer inte på mig att göra det. Men när jag ser en utveckl-
ing som går bort från resultatinriktad politik, till det som kallades 
image, så följer därav att det tycks vara viktigare att synas i politiken än 
att åstadkomma resultat. Det är mycket allvarligt. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, herr talman! Ltl Mats Perämaa hade en oro för ungdomsarbetslös-
heten och ungdomsarbetslöshetssiffrorna. Tittar man på åtgärder mot 
det så är de väldigt spridda och det finns olika åtgärder som kan ge olika 
effekter. Man vet att det finns ett starkt samband mellan arbetslöshet 
och ungdomsarbetslöshet. Får man ner den generella arbetslösheten så 
går också ungdomsarbetslösheten ner.  

Jag har en fråga till ltl Perämaa som lyfte ungdomsarbetslösheten 
som en av de viktigaste frågorna. Näringslivspolitiken är egentligen det 
allra viktigaste för att komma tillrätta med arbetslösheten. Jag saknar 
en del från liberalerna här. Vad är liberalernas näringslivspolitik? Det 
finns inte mycket om detta i motionerna. Det finns skottpeng på djur 
och det finns åtgärder för museet och den offentliga förvaltningen. Vad 
är liberalernas förslag till ändrad näringslivspolitik?  
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Ltl Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag ska välja att beskriva en av våra motioner. Som jag 
sade så kommer presentationen senare.  

En enkel fråga är upphandlingslagstiftning under EU:s gränsvärden. 
Vi skulle få samma lagstiftning som för landskapet som för kommu-
nerna istället för diverse olika, mer eller mindre, spretiga upphandlings-
direktiv eftersom vi inte har någon egen lagstiftning på det område. Om 
vi kunde lagstifta om det så skulle det vara en grund för ett mer företags-
vänligt klimat. Många entreprenörer utför tjänster åt det offentliga. Om 
man i anbuden, som ges åt dessa entreprenörer, vet att mottagaren, dvs. 
anbudsgivaren utgår ifrån samma lagstiftning så då blir situationen be-
tydligt lättare för entreprenören. Detta i sig skulle vara en grund för ett 
mer företagsvänligt klimat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, herr talman! Vad gäller upphandlingslagstiftningens vara eller 
icke vara så har den också diskuterats ganska mycket. Ålands näringsliv 
har gjort en utredning där de inte alls med säkerhet förespråkar en lag-
stiftning på området. De vill gärna ha regleringar men det behöver inte 
vara lagstiftning. Jag är inte helt säker på att det förslag som liberalerna 
har gynnar näringslivet jättestarkt, såsom ltl Perämaa vill framföra, ef-
tersom Ålands näringsliv inte har sagt att de absolut vill ha en lagstift-
ning. Det finns lite oklarheter där.  

Jag frågar fortfarande efter om det finns flera förslag. Vi har en jätte-
duktig och ambitiös näringsminister som här har presenterat mycket 
bra näringspolitik. Jag upplever att liberalerna också borde ha förslag på 
bra näringspolitik om de lyfte ungdomsarbetslösheten som en av de vik-
tigaste frågorna. Jag saknar ändå tillräckligt med förslag. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Om vi gör en jämförelse; ett av de stora paradnumren i nä-
ringspolitiken i detta förslag är begreppet Team Åland. Detta låter för-
stås jättebra. Det är bra att vi samarbetar för näringspolitiken. Det står 
också att man återkommer i tilläggsbudgeten för att beskriva vad det här 
egentligen innebär.  

Sett ur lagtingets synpunkt så detta att vi föreslår lagstiftning på upp-
handlingsområdet är en väl konkret fråga som Team Åland som ska av-
göras någon gång senare.  

Ålands näringsliv vill reglera upphandlingen. Hur reglerar vi saker 
och ting här lagtinget? Tar vi några diverse beslut som möjligen gäller? 
Nej, det normala är att vi stiftar lagar, det är reglering.  

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Barbro Sundback 

Tack, herr talman! Nästa års budget utgör starskottet för en långsiktig plan 
och ett mål att göra Åland till ett hållbart och jämställt samhälle år 2051. Det 
är en ambitiös målsättning och ett unikt beslut som lagtinget slagit fast. Det 
väcker både respekt och nyfikenhet i vår omvärld. Det är mycket bra. 
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Det är en djärv och mycket humanistisk vision landskapsregeringen målar 
upp för oss. En vision som ska inspirera oss att i handling omvandla tankar 
och idéer som ska ge hopp och framtidstro. De som växer upp på Åland ska 
känna att de som bär det politiska ansvaret verkligen månar om deras livsvill-
kor vill se långsiktigt på deras och alla andras framtid. För att ett samhälle 
ska kunna växa och bli starkt måste barn och unga känna sig trygga och mo-
diga. De måste kunna känna att det samhälle de lever i vill ge dem den bästa 
tänkbara starten i livet. Det är ingen blygsam uppgift men fullt möjlig med 
tanke på Ålands och ålänningarnas resurser och Ålands särskilda status.  

Varje jämförelse mellan landskapets ekonomi och andra länders ekono-
mier ger vid handen att Ålands situation i vissa avseenden avviker till det 
bättre. Landskapet har inte några lån. Jag kontrollerade om det fanns några 
länder i världen som är i samma situation. Ja, i världen befinner sig Macau, 
Brunei, Palau och Lichtenstein i samma situation. Länder som vi ganska säl-
lan jämför oss med för övrigt. Det visar att alla länder i EU-zonen, USA och 
den övriga industrialiserade världen och så gott som i hela världen har man 
statsskulder. 

Vi har en låg arbetslöshetsgrad, det är bara Island och Norge som har lägre 
än oss. I Eurozonen är den genomsnittliga arbetslöshetsgraden drygt 10 pro-
cent. Vi klarar oss hyfsat fortsättningsvis. 

Inflyttningen till Åland är relativt hög trots en viss försämring av syssel-
sättningsläget. Åland är fortfarande attraktivt. BNP per capita på Åland är 
betydligt högre än i resten av landet närmare bestämt cirka 15 procent högre. 
Med detta vill jag nyansera bilden av Åland. Det har också andra gjort här, jag 
håller med ltl Runar Karlsson och finansministern. Det är lite omotiverat att 
framhålla den åländska ekonomin i en så mörk dager så att vi bara ska gå här 
och hänga huvud och tycka att det är så svårt och tungt. Visst kan det vara 
svårt och tungt men vår utgångspunkt är inte katastrofal. Jämfört med de 
allra flesta platser på jorden så har vi det mycket bra och det ska vi ta fasta på 
och låta oss inspireras av. 

Den långvariga internationella konjunkturen har givetvis påverkat vårt 
samhälle och det som måste bemötas med åtgärder för att förhindra att ar-
betslösheten ökar ännu mer och företagens lönsamhet ytterligare försämras. 
Vi måste förhindra att vi hamnar i en negativ ekonomisk spiral som t.ex. Fin-
land och många andra länder är i.  

Den åländska ekonomin byggs upp av tre aktörer. Landskapets och kom-
munernas ekonomier samt det åländska näringslivet. Av dessa tre klarar sig 
landskapet bäst. Vi klarar oss tämligen bra om man tittar på den här budge-
ten. Att det finns ett underskott har förklarats av flera som står bakom den 
här budgeten. Det är lite billiga poäng att stiga upp och skrika att budgeten 
inte är i balans. Så enkelt är det inte. Man bör lyssna på motiveringarna till 
det här underskottet och varför det är som det är. Det är bland annat till för 
att öka stimulansåtgärderna för den privata marknaden.  

Under den här mandatperioden har regeringen Gunell gjort sin hemläxa. 
Man har strukturerat om sina egna verksamheter och får nu ut mer av peng-
arna. Man kommer med ett nytt budgetupplägg som gör den ekonomiska si-
tuationen i landskapet mera rättvisa och man står i beråd att utveckla ett sta-
bilitetssystem för att långsiktigt säkerställa såväl tillräcklig likviditet som in-
vesterings- och finansieringsförmåga.  
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Landskapets ekonomiska förutsättningar är i relation till kommunernas 
och näringslivets betydligt ljusare. Här finns det skäl att rikta ett stort tack till 
finansavdelningens tjänstemän och finansministern för en fin prestation efter 
ett tungt och svårt arbete. Tack.  

Tyvärr är det sämre ställt med det åländska näringslivet. De åländska före-
tagen har varit uthålliga trots flera år av ekonomisk tillbakagång och stagnat-
ion. Den nyliberala kritiken av landskapets ekonomi har ensidigt gått ut på 
att kräva minskade offentliga utgifter för att på så sätt öka efterfrågan. Den 
politiken har inte lyckats. Nu skallar kraven på offentlig stimulans för att sti-
mulera efterfrågan på den privata marknaden. Nu ska den offentliga ekono-
min stimulera den privata efterfrågan. Det är säkert en åtgärd som behövs. 

För socialdemokraterna har det alltid varit viktigt att både spara och sti-
mulera. Vi har varit tämligen frustrerade i vissa sammanhang eftersom 
”skära-ner-politiken” har varit så ensidig. 

Vi noterar att det i landskapets budget finns investeringar för över 100 mil-
joner om man räknar med Finlandskabeln. Direkta investeringar är det allra 
effektivaste att skapa sysselsättning. Då stimuleras arbetsmarknaden och 
olika företag är engagerade särskilt inom byggbranschen. Det är mycket bra 
och vi hoppas att de här projekten kan förverkligas.  

Landskapsregeringen stimulerar också köpkraften hos privata personer, 
det har regeringens representanter här redovisat för.  

För att öka näringslivets konkurrenskraft kan samhället gå in med utbild-
ningsåtgärder för arbetskraftens kompetens. Den här typen av åtgärder har 
landskapsregeringen och vi politiker varit allt för dåliga på att använda oss 
av. Jag hoppas att här kan ske en utveckling under årets lopp. Det är inte sä-
kert att dessa åtgärder är tillräckliga för att få hjulen att snurra. Det som är av 
största vikt för att det privata näringslivet ska komma igång på Åland är gi-
vetvis att Finlands exportindustri kommer igång.  

Den tredje ekonomiska aktören är kommunerna. Kommunstrukturen på 
Åland knakar allt mer i fogarna. När regeringen Gunell gjorde sitt regerings-
program kom man överens om att lägga allt prat om kommunsammanslag-
ningar åt sidan. Istället togs beslut om att öka det kommunala samarbetet i 
form av en samhällsservicereform. Det fanns tre delar; IT-samarbete, socialt 
samarbete och infrastruktursamarbete. Dessa tre projekt har nu kommit olika 
långt.  

ÅDA har vi diskuterat här och det är bra på gång. KST, kommunernas soci-
altjänst har motgångar speciellt i kommunerna. Jag är lite förvånad över libe-
ralernas sätt att motverka den här reformen på det kommunala planet. Det är 
säkert så att kommunerna ser till sina egoistiska intressen, men för ett parti i 
lagtinget är det viktigt att se till helheten.  

Den s.k. infrastrukturen gruppen har så vitt jag vet ännu inte kommit med 
några konkreta förslag.  

Talmannen 
Den rekommenderade tiden är nu till ända. 

Ltl Barbro Sundback 

Ja, jag hade också tänkt ta centerns två minuter i bruk. 
För oss socialdemokrater är det givetvis viktigt att alla de här tre samhälls-

servicereformerna förs i land. Om inte detta lyckas så måste man konstatera 
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att den här regeringens ambitioner, att skapa samarbetsformer mellan kom-
muner istället för att diskutera sammanslagningar, inte är tillräckliga. Det 
kan inte vara så man upprätthåller 16 kommuner för att det alltid har varit så 
utan att vare sig tänka på ekonomiska förutsättningar eller på medborgarnas 
lika rätt till service.  

Till sist, herr talman, vill jag nämna två saker som jag tycker har varit vä-
sentliga och som finns upptagna här och det är det goda parlamentariska 
samarbetet som vi har haft i Ålandskommittén och där arbetet går framåt. 

Det andra är att vi har åstadkommit en policy för Ålands neutralisering och 
demilitarisering. Det är en historisk händelse. Aldrig under självstyrelsens 
historia har lagtinget tagit så omfattande ansvar för de här frågorna. Det här 
dokumentet kommer vi i sinom tid att diskutera separat här i lagtinget. Tack, 
herr talman.  

Ltl Axel Jonsson, replik 

Visst har ltl Sundback rätt i att Åland på många sätt är ett fantastiskt ö-
rike att leva och bo i.  

Tidigare i debatten har det bekräftats att vi så småningom, kanske 
redan nästa gång lagtinget diskuterar budgeten om ett år, står inför frå-
gan om vi ska uppta lån för att kunna finansiera vår verksamhet framö-
ver. I synnerhet om vi ska fortsätta på den inslagna vägen, som ltl Sund-
back i sitt anförande varmt förespråkar, att vi ska stimulera ekonomin 
genom offentliga investeringar. Det anknyter också på ett intressant sätt 
till det avslutande resonemanget om Ålandskommittén och dess arbete 
om utvecklingen av den ekonomiska självstyrelsen. Ser inte ltl Sundback 
en risk i att vi, som inte kan förfoga över våra egna inkomster, går in för 
ett system där vi också upptar lån för att finansiera vår verksamhet och 
våra investeringar? 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, livet är inte riskfritt, inget beslut är riskfritt. Socialdemokraterna har 
aldrig varit så livrädda för lån ifall de gäller investeringar, däremot kan 
man inte låna till drift. I valet mellan att bygga en geriatrisk klinik och 
skära ner på servicen till medborgarna så tror jag att de flesta i mitt parti 
är beredda att ta ett lån för att förverkliga den geriatriska kliniken. 

Ltl Axel Jonsson, replik 

Där kanske vi ser en skillnad i den ekonomiska politiken. Man borde åt-
minstone se den skillnaden i den åländska politiken i dagsläget. Föreslår 
man att man ska fortsätta expandera den offentliga verksamheten så 
medför det att vi förr eller senare saknar utrymme för att genomföra in-
vesteringar utan att uppta externa lån. Den här landskapsregeringen har 
ju tydligt valt den linjen. Trots betydligt utökade intäkter så får man inte 
ekonomin att gå ihop, vilket gör att vår kassa urholkas och vi kommer 
att tvingas att uppta lån i framtiden. Ålands Framtid ser det som en väl-
digt farligt väg att vandra. Ltl Sundback har många gånger förespråkat 
husmorsmodellen. Man kan ställa sig frågan; skulle ltl Sundback föreslå 
för en husmor som saknar möjligheter att påverka sina egna inkomster 
att belåna sig själv för att klara sina framtida utmaningar? Det är en 
mycket intressant principiell fråga. 
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Ltl Barbro Sundback, replik 

Ltl Axel Jonsson vill inte acceptera regeringens och majoritetens resone-
mang. Visst kan man ta bort underskottet på 8 miljoner, men man vill i 
det här skedet signalera att man är beredd att investera för att öka den 
privata efterfrågan. Man vill stimulera den privata efterfrågan. Det är 
viktigare än att det står noll på den plats där det nu står 8,8 miljoner. 
Det är den politiska orsaken till att det ser ut som det ser ut i budgeten. 
Det är inte det att man inte skulle kunna få budgeten i balans vad gäller 
siffrorna, men man vill stimulera det privata näringslivet. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, talman! Kollegan Sundback nämnde att landskapsregeringen pla-
nerar för ett stabilitetssystem. Det är säkert bra. Nu beslöt lagtinget re-
dan i fjol om ett sådant system eftersom det i budgetförslaget för 2014 
ingick ett förslag om införande av ett stabilitetssystem. I detta budget-
förslag på sidan 13 så ingår samma förslag ordagrant. Enbart årtalet är 
ändrat från 2014 till 2015. Är det samma stabilitetssystem som avses? 
Finns det nu några utsikter att det här leder till någonting? Uppenbarli-
gen blev det ingenting av det förra. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag förstår att meningen med ltl Gunnar Janssons fråga är att försöka 
påvisa att landskapsregeringen har misslyckats. Så kan man säkert se 
det. Som jag förstår det så har arbetet med att lägga upp den här budge-
ten, som den ser ut nu, tagit oerhört mycket kraft av finansavdelningen. 
Det beror bland annat på att under den tid som ltl Gunnar Janssons 
parti hade finansministerposten så gjordes ingenting av det här fast vi 
hade en ny finanslag. I betänkandet, som leddes av en liberal, sades; ”i 
nästa budget ska vi särskilja investeringar och drift”. Det hände aldrig! 
Det har tagit tid. Det här kommer säkert att förverkligas nu och det är 
inte för sent. Jag hoppas att ltl Gunnar Jansson bidrar till att lösa frågan 
om stabilitetssystem. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, talman! Inte söker jag strid eller konflikt. Jag vill veta vad som gäl-
ler. Jag vill förstå innebörden i förslagen. När jag läser de här texterna 
parallellt så är det samma sak ordagrant. Det skiljer sig absolut ingen-
ting, utom att årtalet 2014 är ändrat till 2015. Jag förstår att det är 
samma förslag som nu återkommer. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag tror att ltl Gunnar Jansson verkligen har dragit en riktig slutsats i 
den här frågan.    

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. Plenum avbryts nu för en kortare lunchpaus och återupptas 
klockan 12.30. 
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Talmannen 
Plenum fortsätter. 

Ltl Anders Eriksson 

Tack, fru talman! Jag tror att rätt många anföranden genom åren har börjat 
med orden ”Åland står inför stora utmaningar”. Och det är väl rätt naturligt, 
det ska vara en utmaning att styra ett självstyrt land. Däremot kan vi konsta-
tera att utmaningarna just nu är ovanligt många. Men det är också intressant 
att lite fundera på hur de olika partierna tar sig an dessa utmaningar. 

Ålands Framtid föreslår igen för tredje gången att regeringens verksam-
hetsutgifter nästa år minskas med åtminstone 5 procent. Att minska kostna-
derna för landskapets verksamhet är det enda sättet att få ekonomin i balans, 
när behörigheten över skatteintäkterna saknas. Speciellt när också berätti-
gade justeringar av klumpsumman uteblivit. En budget i balans var denna 
regerings tidigare mantra. Nu fick vi ett nytt mantra av finansminister Nord-
lund, vi skulle istället prata om en ekonomi i balans, men skillnaden kanske 
inte är så stor. 

Vissa politiker lär också igen kritisera oss för att vi inte beskriver i detalj 
hur dessa inbesparingar ska gå till. Men låt oss denna gång slippa den non-
sens debatten, utan förklara istället hur man lägger ett detaljerat sparförslag 
på basen av det här budgetförslaget? Det finns ingen detaljinformation alls 
mera att tala om, inte ens en informativ tjänstetablå. Ingen jämförelse av 
kostnadsökningen från föregående år osv, osv. Det finns inget faktaunderlag i 
det nya budgetupplägget att bygga seriösa finansmotioner på. Jag förstår nog 
att det är just det som är meningen med hela upplägget. Men det är en farlig 
strategi att försöka dölja en dålig finanspolitik genom att mörka underlaget 
för förslagen.  

Men från vår sida vill vi peka på i vilken riktning vi anser att den ekono-
miska politiken bör gå. Speciellt när det ackumulerade underskottet för 2014 
är 51,2 miljoner euro, ett underskott som ökar med ytterligare 8,8 miljoner 
euro i nästa års budgetförslag. 

Jag lovade finansminister Nordlund att peka på en utveckling som vi från 
Ålands Framtid inte tycker att är okej.  
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Jag ska försöka skriva den här bilden lite, annars tror jag att radiolyss-
narna har väldigt svårt att följa med. Med tanke på hur liten bilden är så 
kanske det kan vara bra att också lagtingsledamöterna får en förklaring.  

Bilden visar en jämförelse mellan andelen offentligt anställda på Åland, 
Finland och Sverige På Åland. Här vänder jag mig speciellt till ltl Runar 
Karlsson som sade att vi måste titta på andra länder. Vi måste absolut göra en 
jämförelse.  

Fullt så här rak har utvecklingen inte varit. Den har varit betydligt mera 
hackig, men det blev omöjligt att få en överskådlig bild om man skulle tagit 
med alla ändringar. Men trenden är helt klar. 

På Åland har andelen offentligt anställda vuxit från 28,2 procent år 1987 
till 37,2 procent år 2012. Medan utvecklingen i både Sverige och Finland varit 
den rakt motsatta. I Sverige har andelen sjunkit från 34,7 procent år 1987 till 
31,7 procent år 2012. I Finland har andelen sjunkit från 33,6 procent 1987 till 
31,2 procent 2012. Detta gäller i alla jämförelsefall åren 1987 till 21012. 

Men Det sistnämnda är alarmerande på grund av att både Åland och Fin-
land har samma intäktskälla för den offentliga ekonomin. Och det är än mer 
alarmerande pga. att Finland under tiden anpassat sin offentliga sektor till en 
tuffare ekonomi medan Åland kontinuerligt utökat densamma. Detta är inte 
en hållbar ekonomisk politik och det är inte att ta de utmaningar vi står inför 
på allvar. Jag noterade att finansministern Nordlund i sin presentation pra-
tade om att man lever i en bubbla. Det här är också en bubbla. 

Så sammanfattningsvis visar bilden att andelen offentligt anställda ökat 
med 32 procent på Åland medan den minskat med 9 procent i Sverige och 
minskat med 7 procent i Finland under samma tidsperiod. Bilden visar också 
att något måste göras.  

Jag sade inledningsvis att det kan vara intressant att fundera på de olika 
partierna förhåller sig till detta.  

Socialdemokraterna har velat ha en stark offentlig sektor. Jag noterade 
flera uttalanden från ledande centerpolitiker som också går i samma riktning. 
Jag noterade att liberalerna ganska långt har haft samma ekonomiska politik 
som vi har haft. Jag noterade att moderaterna kanske är på väg ut ur social-
demokraternas grepp. 

Något behöver göras, och det kan jag försäkra att Ålands Framtid är be-
redda att göra. Och jag kan också försäkra att till skillnad från tidigare oppo-
sitionspolitiker som nu stöder regeringen kommer vi att driva samma an-
svarsfulla politik även i regeringsställning. 

Fru talman!  Jag sade inledningsvis att Åland står inför stora utmaningar. 
Men Åland saknar fortfarande en jobbpolitik, det är något Ålands Framtid 
anser att behövs. Vi har en stark lönsamhetskris i hela livsmedelsklustret, 
chipstillverkningen undantagen. Vi har svaveldirektivets införande som kom-
mer att pressa en redan hårt trängd sjöfartssektor. Vi har en snart intill vett-
löst tungrodd och dyr byråkrati som drabbar företagen och speciellt småföre-
tagen och dessutom med höga tillsynsavgifter. För att motverka det här be-
hövs en kraftfull politik. En politik dagens landskapsregering saknar. De enda 
anslag på näringsavdelningen som ökar är arbetslöshetsersättningarna där vi 
nu är uppe i 4,1 miljoner euro, momentet sammantaget.  
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Men vi har haft ett näringspolitiskt spörsmål på gång en längre tid. En de-
batt som grundstött pga. av Vårdöbron och andra problem. Den viktiga de-
batten blir nu efter budgetdebatten och jag tror att en nyskapande jobbpoli-
tik, näringspolitik om vi kalla det så, förtjänar en egen mässa. 

Vi kan konstatera att inte heller detta är hållbart och fru talman låt mig an-
vända det som en åsnebrygga som tar oss vidare till miljön. 

I budgetförslaget finns ett stycke om de fyra hållbarhetsprinciperna. Exakt 
samma stycke som ingick i landskapsregeringens meddelande om ett hållbart 
Åland 2051. Således har landskapsregeringen helt struntat i finans- och nä-
ringsutskottets betänkande i frågan som antogs till på köpet enhälligt av lag-
ting. Dessutom uppmanade utskottet i betänkandet landskapsregeringen att 
utarbeta en femte hållbarhetsprincip som beaktar behovet av en ständig och 
jämn BNP-tillväxt och att alla näringsgrenars konkurrenskraft behålls i jäm-
förelse med motsvarande näringsgrenar i våra närområden. Det här mina da-
mer och herrar var ett enormt viktigt ställningstagande av lagtinget. Vi fick 
ett synnerligen flummigt ”hållbarhetsmeddelande” från landskapsregeringen. 
Det här styrde finans- och näringsutskottet upp på ett förtjänstfullt sätt och 
fick faktiskt in lite substans i ärendet. Men här står vi två månader senare och 
kan konstatera att vi har en regering som inte bryr sig om de beslut lagtinget 
tar. Det är ju lätt att lägga ett ”snömosmeddelande” om att Åland ska vara 
hållbart 2051, men det gäller också att jobba konsekvent för att uppnå det 
målet. Det har inte kommit ett eget lagförslag inom miljöområdet som tillfört 
någon konkret miljönytta under den här mandatperioden. Däremot har kopi-
eringsapparaten gått varm och byråkratin svämmat över alla bräddar. 

En aktiv miljöpolitik kräver konkret handling. Därför vill Ålands Framtid 
lyfta en viktig miljöfråga i en av våra finansmotioner. Det har länge varit och 
är fortfarande tillåtet att tömma allt avloppsvatten från fartyg i Östersjön. För 
oss är det fullständigt oacceptabelt. Med tanke på att passagerarfartygen 
transporter över 90 miljoner människor årligen är det en betydande belast-
ning på Östersjöns redan sårbara miljö.  

Östersjön har ändå utsetts som ett särskilt känsligt område där strängare 
krav på utsläpp av toalettavfall från passagerarfartyg kommer att gälla. För 
att reglerna ska kunna träda i kraft – för nya passagerarfartyg från och med 
2016 och existerande passagerarfartyg från och med 2018 – behöver länderna 
runt Östersjön meddela IMO om att det finns tillräckliga mottagningsanord-
ningar för toalettavfall i hamnar som trafikeras av passagerarfartyg.  

HELCOM skulle på sitt senaste möte i Riga 4-6 november ta beslut om den 
här saken. Men tre länder Ryssland, Polen och Tyskland, motsatte sig emel-
lertid av olika skäl detta beslut. Här ligger frågan nu.  

Därför måste landskapsregeringen aktivt driva på så det blir ett totalförbud 
mot dumpning av toalettavfall i Östersjön.  Här kommer vi att ligga efter er 
med blåslampan om vi inte lyckas få något att hända. 

Här kan Åland profilera sig internationellt genom att ställa sig på barrika-
derna.  

Avslutningsvis kan vi konstatera att med den regering vi har idag så har vi 
en finanspolitik, en näringspolitik och en miljöpolitik som inte är hållbar och 
inte riktigt tar de utmaningar vi står inför på allvar. 

Vi anser att Åland och ålänningarna förtjänar bättre. Vi måste få till en po-
litik med verkligt innehåll och engagemang som är hållbar och ansvarsfull. 
Ålands Framtid vill absolut medverka till det. Tack, fru talman.  
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Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, fru talman! Tack för att engagerat oppositionstal ltl Anders Eriks-
son. 

Kollegan visade en bild på den offentliga sektorn. Det kanske finns 
någon förklaring. Har ni försökt analysera? Det kanske finns någon po-
sitiv förklaring till att det är på det här sättet. En förklaring kunde vara 
att Åland är ett väldigt litet samhälle. Vi jämför med två fullvuxna nat-
ioner. Ska vi kunna göra samma saker som dem så kan vi antagligen inte 
göra det med samma effektivitet mätt per befolkningsenhet. Det skulle 
jag kunna tänka mig.  

En annan sak som också skulle vara intressant att veta är om ni har 
tittat på eventuella nyckeltal. Vad ger den offentliga sektorn sina med-
borgare i Finland, i Sverige och på Åland?  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Nej, ltl Eliasson. Vi har inte hunnit analysera det här ännu, men vi kom-
mer att göra det. Jag bad Ålands statistik- och utredningsbyrån att ta 
fram ett underlag så att vi skulle veta hur det är. Jag förstod precis att 
det skulle bli en sådan budgetdebatt som vi har haft hittills att allt ser 
mycket bättre ut nu och det är inte några större problem. Vi har dragit 
bort massor av tjänster, vi är effektiva och vi sparar osv. Men vi har ald-
rig i det snacket sett siffror och hur det är om man jämför med vad som 
har hänt. 

I Finland har man ändå minskat sin offentliga sektor med 7 procent, 
trots att Niinistö, Aho med flera kallar det för imagepolitik. Här har vi 
ökat med 32 procent under samma tidsperiod. Jag tror att ltl Eliasson, 
som har drivit företag tidigare, ser att när vi har samma intäktskälla som 
Finland har så håller inte det här. Det här är inte hållbar politik. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Man kan inte jämföra ett samhälle direkt med ett företag. Det kan man 
absolut inte göra. Jag förstår att ltl Eriksson i alla fall håller med om att 
det kan finnas en outförd analys här som kan ge intressanta svar. Vad 
tror ltl Eriksson själv? Ni som förespråkar självständighet, kan det inte 
vara på det sättet att ju mer en liten, liten nation, som vi i så fall skulle 
vara, måste göra själv så kommer det att bli dyrare sett per befolknings-
enhet? Det är jag ganska övertygad om. 

Detta med 5 procent rakt av fungerar inte heller. Då måste ni berätta 
lite var vi ska ta dessa 5 procent. Vi kan inte ta 5 procent rakt av överallt. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Visst, ltl Eliasson, är det en outförd analys när vi pratar om här sakerna. 
Jag tycker att det är trist att det är det minsta oppositionspartiet som 
måste sätta sig ner och börja jobba med de här frågorna. Från land-
skapsregeringens partier, med hela den stora förvaltning man har 
bakom sig, tar man inte fram någonting liknande. Tvärtom, man lägger 
ett budgetförslag som är näst intill omöjligt för en normalbegåvad män-
niska att begripa sig på vad som är vad. 

Sedan när det gäller självständighet, som jag visste att skulle komma, 
så är det ganska intressant om man jämför med mikrostaterna och hur 
de ligger procentuellt. Tyvärr har jag inte de siffrorna med mig här uppe 
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i talarstolen. Jag ska be att få överräcka dem till Eliasson i ett annat 
sammanhang.  

För ett litet självstyrt område eller en mikrostat så går det inte att ko-
piera alla strukturer från stora länder. Man måste tänka själv och pro-
blemet är att det har vi slutat med på Åland. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Angående siffrorna i andelen i offentlig sektor i jäm-
fört med den privata sektorn så var det siffror från 1987 till 2012, om jag 
såg grafen rätt. Jag vill här upplysa om att läser man ÅSUB:s senaste 
rapport så framgår att det som den här regeringen och det här lagtinget 
har kunnat påverka är framförallt åren 2013 och 2014. Det visar på att 
andelen offentligt jämfört med andelen privat minskar. Volymen inom 
det offentliga minskar och ökar inom den privata sektorn, vilket den 
senaste ÅSUB:s konjunkturrapport säger. Jag hoppas att också ltl An-
ders Eriksson ser att det som den här regeringen gör nu med budgetar 
har en positiv effekt. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag är aldrig destruktiv fast jag kan vara tuff i debatten. Jag hoppas 
verkligen det är som ltl Carlsson säger. För jag kunde inte använda mig 
av någonting annat än officiell statistik än det senaste som fanns. Det 
fanns inte några siffror på vad som har hänt under 2013 och 2014 när vi 
de facto inte har året färdigt ännu. Det var meningen att den här bilden 
skulle ligga uppe hela tiden under mitt anförande. Bilden pekar ändå på 
en trend, en väldigt, väldigt bekymmersam trend. Jag vill understryka, 
så behöver vi inte ta den debatten, att det är många inom offentlig sektor 
som gör ett väldigt gott jobb. Men problemet är att man inte riktigt har 
slagit fast vilken som är den huvudsakliga verksamhet som vi ska bed-
riva vid en viss enhet och vilka ekonomiska och personella resurser som 
behövs. Apropå utebliven analys, jag upplever att inte heller den här 
landskapsregeringen har analyserat och det behöver göras. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Jag delar oron över trenden som fanns där. Svaret är 
att nu ser trenden ut att vara bruten. ÅSUB:s senaste rapport visar just 
på att den här trenden, som också ltl Eriksson oroar sig för, ser ut att 
vara på väg åt andra hållet. 

Sedan är det ett trubbigt instrument att jämföra med nationer och att 
enbart jämföra andelen offentligt anställda och privata anställda ef-
tersom vi är ett litet samhälle. Vi kan inte jämföras fullt ut med en nat-
ion. Vi kan inte skapa monopol på vissa områden där man har haft möj-
lighet föra ut mera till privat sektor än i en större nation. Den jämförel-
sen är inte riktigt fullt ut jämförbar. 

Jag vill också kommentera detta om nonsens politik och att begära 
vad oppositionen har för inbesparingsförslag. Jag tycker ändå att man 
måste kunna konkretisera. I bilaga 2 ser man hur mycket personal vi har 
inom respektive sektor. Tala om var vi ska spara!  
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Ltl Anders Eriksson, replik 

När det gäller det sistnämnda så är jag mycket väl medveten om den bi-
lagan. Det finns inget faktaunderlag överhuvudtaget vad respektive per-
son gör och var de olika tjänsterna finns, om man vill gå in och lägga de-
taljerade sparförslag. 

Jag är ändå glad över att ltl Carlsson delar min oro. Det vore konstigt 
annars om inte en borgerlig politiker skulle göra det. Man kan säkert 
tycka att det här är ett trubbigt instrument och att jämförelsen kanske 
inte blir hundra procent på de sista decimalerna, det kan jag hålla med 
om. Trenden är så pass tydlig och skillnaden är så pass tydlig så om man 
inte drar några slutsatser av det här så är det bekymmersamt. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Jag var inne på lite samma som ltl Carlsson och ltl Eliasson. 
Har man analyserar kurvan vad som är andelen arbetskraft av offentlig 
sektor? Det är ju inte samma sak som kostnader för offentliga sektor. 
Jag tror att den här kurvan visar så här för att både riket och Sverige har 
privatiserat områden som offentliga sektorn betalar. Det sades en gång 
åt mig att Sverige har en större offentlig sektor än Frankrike, men 
Frankrike har högre offentliga kostnader än Sverige. Det kan vara så att 
om man privatiserar och det inte finns tillräckligt med konkurrens eller 
av andra orsaker så kan en offentlig sektor blir dyrare att drivas av 
andra. Det skulle vara intressant om man här också skulle analysera 
detta och se hur kurvan ser ut vad gäller offentliga kostnader och inte 
bara arbetskraften.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Som jag redan sade i min första replik så har tiden inte räckt till för att 
analysera det. Det finns en hel del i det som ltl Karlsson säger och det 
finns också en hel del i det som har kommit fram tidigare. Vi ville peka 
på det här och försöka få folk att tänka till. Det är ju ganska intressant 
för nu sägs det att man inte kan jämföra, men när ltl Karlsson själv stod 
och jämförde med lån då gick det rysligt bra. Man har lån i Sverige och 
Finland men det har vi inte här på Åland. Nog måste man ändå jämföra. 
Visst, ltl Karlsson, man har privatiserat men man har också förenklat, 
man har lagt ner verksamheter och man har effektiviserat med ett ut-
tryckligt mål att få en effektivare offentlig sektor. Det är hög tid för oss 
på Åland att göra det också annars kommer inte den här ekvationen att 
gå ihop.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Jag sade man inte kan jämföra men jag respekterar kurvorna. Det är all-
tid intressant att veta om kurvorna innehåller kostnader eller bara ar-
betskraft. Man pratar ofta om att man ska minska offentlig sektor. Vi vet 
att den huvudsakliga offentliga sektorn på Åland innehåller sjukvård, 
skola, äldreomsorg och barndagvård. Där finns det mycket mjuka vär-
den. Det är ganska svårt att effektivisera de områdena utan att försämra. 
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Istället ska man vara ärlig och säga vilken nivå på servicen som vi ska ha 
på Åland. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag personligen anser, i och med att vi inte har pratat om det i partiet, 
att man ska vara försiktig med att generalisera och utgå ifrån att om 
man effektiviserar så blir det per automatik sämre. Jag tror faktiskt inte 
det. Det kan många gånger bli bättre, det kan bli ett helt annat tänkande 
och ett helt annat ansvarstagande än vad man har idag. 

Summan av kardemumman, när ltl Karlsson frågar om det är kostna-
derna eller om det är andelen sysselsatta inom offentlig sektor, så det 
hänger ihop. Inom hälso- och sjukvården och inom skolorna så är perso-
nalkostnaderna de absolut största kostnaderna. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Det är nog bra av att den där bilden inte är kvar eftersom 
den är felaktig. Det brukar inte vara ltl Anders Erikssons varumärke att 
komma med felaktiga uppgifter. För det är precis tvärtom, när man tar 
andelen offentligt anställda, särskilt landskapsanställda, nu är personal-
antalet nere i 1 661 vilket man kan se budgeten i bilaga 2 på sidan 3. Jag 
måste gå ända tillbaka till 1998 och titta i en papperskopia för att få ett 
lägre personalantal i landskapets fögderi. Vi har raderat ut nästan 20 år 
av utveckling och privatiserat verksamheter. När man tittar i ÅSUB:s 
rapport, vilket Anders Eriksson påstår sig ha gjort, så ser man att år 
2013 kom det 40 nya privata arbetsplatser och det försvann 38 offent-
liga. År 2014 kom det 100 nya privata arbetsplatser och de försvann 76 
offentliga. År 2015 kommer det att vara ännu tydligare siffror eftersom 
landskapsregeringen privatiserar och privatiserar hela tiden. Trenden 
har brutits av den här regeringen. 

 Ltl Anders Eriksson, replik 

Som jag sade åt Sundmans bänkgranne Carlsson så hoppas jag verkligen 
att ni har rätt. När jag går ut med statistik och fakta så vill jag veta att 
det är vederhäftig fakta. Jag har inte fått fram någonting annat från 
Åland statistik- och utredningsbyrå än fram till 2012, det är det som de 
står bakom. 

Jag ser verkligen fram emot en ny bild där vi kanske får se en dipp på 
de här kurvorna. Sverige minskar med 9 procent och Finland minskar 
med 7 procent och vi på Åland ökar med 32 procent. Nog måste ändå ltl 
Sundman hålla med mig, även om Sundman säger att det har börjat vika 
nu, att nog har vi ett ekonomiskt bekymmer inbyggt. Eller ser vi olika på 
det också? 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Ja, delvis. Sedan 2008 har vi minskat personalen med 10 
procent i landskapets fögderi. Man ska komma ihåg det, 10 procent är 
borta sedan toppen 2008 före den här lågkonjunkturen kom. 

Jag kan skicka länken till ÅSUB:s rapport så att du har den i din e-
post när du kommer ner bänken. Du kan läsa innantill. När det gäller 
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landskapets siffror så står det innantill i budgeten. Du kan också få låna 
1998, 1999 och 2000 års budget och jämföra med. Man ska också 
komma ihåg ÅSUB:s varning i konjunkturrapporten förra hösten. ÅSUB 
sade att nu måste den offentliga konsumtionen vara försiktig i sina ned-
dragningar, annars får det större effekt än vad man kanske kan över-
blicka eftersom vi ändå har kostnaderna på ett annat moment, nämligen 
arbetslöshetsersättning, om vi drar ner ytterligare. Nu är krisen i sådant 
skede att man till och med göra måste avkall på sin ideologi delvis, vilket 
jag har behövt göra. Om vi skulle dra ner ytterligare nu vilket man säkert 
kan göra och reformera snabbt så utsätter vi Ålands folk för en större 
ekonomisk fara. Nu måste vi hålla elden under grytan. Vi har en roll nu i 
ekonomin, BNP går ner och delvis därför att det offentliga går ner.  

Talmannen 
Tiden är ute!    

Ltl Anders Eriksson, replik 

Ltl Sundman återkommer gång på gång till landskapets fögderi. Siff-
rorna som jag hade visade den totala andelen offentligt anställda i land-
skapet Åland. Vi vet att den här regeringen haft en politik där man har 
knuffat väldigt mycket kostnader på kommunerna. Vi vet att när Gullå-
sen stängdes så fick kommunerna ta ansvar över de kostnaderna.  

Ltl Sundman, man kan kanske ensidigt titta på landskapets fögderi 
men vi vill faktiskt titta på hela det åländska samhället. Sist och slutli-
gen, ju mera man knuffar över på kommunerna så vem är det som får 
betala det i slutändan? Ja, det är ålänningarna som får göra det via kom-
munalskatten. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, fru talman! Jag kan inte heller låta bli att spinna vidare på samma 
ämne som ltl Sundman i föregående replikskifte. 

När ltl Anders Eriksson steg av landskapsstyrelsen en gång i tiden, 
1999, låg den offentliga sektorns andel på Åland på 37,2 procent. När 
ledamoten nu står här i talarstolen bra många år senare är siffran exakt 
densamma. Under Anders Erikssons ministertid ökade den offentliga 
sektorn med ungefär 4-5 procent på Åland. Vad berodde det på? Ja, på 
den lågkonjunktur som plågade Åland i början av 1990-talet. Vi kommer 
ihåg alla IT-konkurserna osv. Det fanns ett uppdämt behov inom den 
kommunala sektorn, nästan 700 nya jobb skapades inom den offentliga 
sektorn inom kommunerna under 1990-talets sista fem år. Det visar att 
det är den kommunala sektorn som vi har gynnat och vi har verkligen 
försökt se till att basservicen fungerar. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Så kan det säkert vara. Då bör man tänka på att jag var med i centern 
och då skulle pengarna rulla. Det var säkert det som låg bakom de siff-
rorna. 
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Allvarligt talat, ltl Jansson, lågkonjunkturen var säkert en orsak. En 
annan orsak var också att det aldrig har varit en så lång i ihållande upp-
gång i finsk ekonomi och via klumpsumman ”fullkomligt gödslades vi av 
pengar” som en finansminister sade. Där har vi också den andra orsaken 
till att vi sitter där vi sitter idag. Jag tror att jag hörde till en av de få som 
under de här glada åren pekade på att det faktiskt kan komma en ned-
gång igen i finsk ekonomi och den nedgången kommer att drabba oss. 
Jag var med i en radiodebatt där vi debatterade de här frågorna och att 
det gäller att hålla igen. Det var inte så lätt. 

Ltl Harry Jansson, replik 

För den skull ska inte ledamoten tro att jag inte delar oron allmänt sett. 
Hur klarar vi av att bära ansvaret för en så pass stor offentlig sektor? 
Samtidigt, bakom siffran 37,2 procent, hittar vi också ”den ideella sek-
torn”, den tredje sektorn som står för en oerhört värdefull del av sam-
hällsservicen till våra medborgare. Ledamoten vet att vi för ut en hel del 
PAF-medel som leder till anställningar. Det är en förklaring till att den 
är exceptionell stor på Åland, det andra är småskaligheten och det tredje 
är självstyrelsens kärnkompetens som kräver specialinsatser. 

Det som är allvarligt med Ålands Framtids motion, om att åter skrota 
5 procent av verksamheten, det är att den inriktar sig bara på verksam-
hetsutgifterna. 170 miljoner och 5 procent - 8,5 miljoner. Det betyder att 
det är en ganska liten del av vår offentliga sektor som ska bära hela 
hundhuvudet.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag noterar att ltl Harry Jansson säger att han delar min oro. Jag är ty-
värr inte helt säker på att han innerst inne gör det. Många gånger när de 
här frågorna har debatterats har ltl Jansson pekat på att det är allt för 
lite folk i offentlig sektor och att det är allt för tufft. Det kan säkert ha att 
göra med tjänstemannabakgrund eller någonting annat. Jag är inte all-
deles säker på att man delar oron när det verkligen kommer till skott. 

Vi har noterat att allt mera av PAF-pengarna går till att hålla igång 
t.ex. Visit Åland. Det är också någonting som vi på riktigt är oroliga för. 
Vad händer den dagen när PAF av en eller annan anledning inte kan ge-
nerera lika mycket pengar till landskapets kassa som man har gjort hit-
tills? Den egna verksamheten har fortsättningsvis suttit i relativt orub-
bat bo, men all extern verksamhet ut till föreningar, som t.ex. Visit 
Åland, så finansieras snart med PAF-pengar. Det är också en inbyggd 
bomb. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Minister Carina Aaltonen, replik  

Fru talman! Nu kan jag i alla fall glädja ltl Eriksson att landskapsrege-
ringen reagerar snabbare än vad Ålands Framtid hinner producera bud-
getmotioner. Redan den 11 november diskuterade regeringen behovet av 
att agera gentemot HELCOM och IMO beträffande Tysklands, Polens 
och Rysslands synpunkter angående utsläppen av toalettavfall i Öster-
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sjön. Den 13 november förde vi in detta som en åtgärd i det nya vatten-
åtgärdsprogrammet som nu är ute på remiss. Nu på torsdag kommer 
regeringen att anta en skrivelse som ska skickas till alla våra internat-
ionella samarbetsorgan med ett tydligt budskap om att de ursprungliga 
datumen mot förbud av utsläpp måste hållas. Vi reagerar. 

Sedan skulle jag gärna vilja veta om ledamoten har läst det nya vat-
tenåtgärdsprogrammet? 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag tycker att det är bra att man reagerar. Jag är glad över svaret. Jag är 
uppriktigt glad för det här är en viktig fråga. Jag tror att det är viktigt att 
man trycker på också på det personella planet och inte bara skickar en 
skrivelse och anser att man har agerat. I IMO, i HELCOM och framför-
allt där ministern har säte och stämma, tillsammans med de nordiska 
miljöministrarna, är det viktigt att man försöker trycka på väldigt hårt. 
Det är egentligen ofattbart att vi kan ha stora kryssningsfartyg som kom-
mer in i Östersjön och dumpar av allt när man är t ex i Barents hav inte 
får släppa ut en droppe. När man passerar Kattegatt och kommer in i 
Östersjön så är det som man skulle hänga en skyllt på kranarna att nu är 
det fritt att öppna. Det är helt ofattbart 2014! Ju mera alla ifrån åländsk 
sida kan hjälpas åt så desto bättre. 

Minister Carina Aaltonen, replik  

Självklart är det så. Vi ska alla påverka där vi har möjlighet att göra det. 
Här har också ltl Eriksson en viktig position.  

Beträffande vattenåtgärdsprogrammet så gick det ut på remiss förra 
veckan. Det innehåller över 30 åtgärder som förhoppningsvis kommer 
att bidra till minskad utförsel av fosfor och kväve. Det här arbetet har 
pågått på miljöbyrån under det senaste året och nu är ute på remiss un-
der ett halvår. 

Jag vill också påpeka att det är glädjande att lagtinget fattade ett ge-
mensamt enhälligt beslut om att Åland ska bli hållbart till 2051. Det är 
de facto bara två månader sedan det beslutet togs. Snart kommer vi att 
få en hållbarhetsstrateg på plats och då kommer vi att analysera lagting-
ets beslut närmare för att sedan kunna föra in det. Vi måste också vär-
dera det innehåll som finns där.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det var ju synd, jag säger åt radiolyssnarna att minister Aaltonen inte 
har flera repliker. Det skulle ha varit värdefullt att få reda på varför man 
inte plockade med den femte av de hållbarhetskriterier som finans- och 
näringsutskottet tog med. Jag är väldigt förvånad att landskapsrege-
ringen kommer med samma ursprungstext som man hade i sitt med-
delande. På något sätt har man inte noterat att det gjordes ganska vik-
tiga ändringar i finans- och näringsutskottet. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl John Hilander, replik 

Tack, talman! Jag har tidigare diskuterat mycket med ltl Eriksson, fram-
förallt i social- och miljöutskottet, om problematiken med utsläpp, av-
loppsvatten, från fartyg. Jag stöder givetvis det arbete som ltl Anders 
Eriksson vill belysa. Arbetet med Östersjön är det viktigaste miljöarbetet 
som vi har. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Tack för det stödet. Jag som oppositionspolitiker är ovan med att någon 
från regeringsblocket håller med. Jag höll riktigt på att komma av mig. 
Tack! 

Ltl John Hilander, replik 

Tack, ltl Eriksson. Det stora arvet ligger i Östersjön och det viktiga mil-
jöarbetet. Vi måste även ta vara på det som vi har smutsat ner hittills. Vi 
har både avloppsvatten som förekommer dagligen men också det gamla 
avfallet från tidigare krig och kemikalier. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Vi är eniga. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Lantrådet Camilla Gunell 

Fru talman! Tack för ordet. Det har varit mycket intressant att ta del av grup-
panförandena här om budgeten. Jag vill gärna kommentera en del av det som 
har sagts. 

Åland har slutat tänka själv, sade ltl Anders Eriksson. Jag skulle vilja säga 
att ledamoten och sitt parti får stå för den åsikten. Jag tror nog att alla vi 
andra tänker själva på hur vi ska ordna vårt samhälle så effektivt och så bra 
som möjligt inom de ramar vi har för vår befolkning för att skapa trygghet 
men också utveckling och framtidstro. 

Jag vill också påpeka att detta med att skära i offentlig sektor, 5 procent 
över hela skalan, låter sig inte göras. Man måste då inför väljarna säga var 
man vill ta dessa 5 procent. Man kan inte komma undan med att säga att vi 
ska spara 5 procent. 5 procent har stor effekt, åtminstone om man ska ta det 
från de 177 miljoner som idag är verksamhetsutgifter. Det handlar om sjuk-
sköterskor och lärare. Om det är detta som Ålands Framtid vill spara in på så 
säg det och säg det till väljarna så att de vet när det blir val nästa år, att det är 
detta som man menar. Faktum är att det är dit som huvuddelarna av våra re-
surser går. Istället måste man då jobba smart och tänka så mycket själv som 
det bara går när det gäller att förändra verksamheterna. Man måste kunna 
upprätthålla en god standard, en god kvalitet och en tillgänglighet men ändå 
komma ner i kostnader.  

Jag vet att min kollega om Lasse Wiklöf i tiderna sade att det krävs lite kre-
ativitet att komma på de lösningarna, men att stoppa, lägga krokben och dra i 
handbromsen behövs inte så mycket kreativitet till. Jag tror att han hade rätt 
i det. Det är krävande att tänka nytt, det är krävande att förändra både för oss 
politiker men också för alla andra som är införstådda med förändringsproces-
sen. 
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Ltl Anders Eriksson var en av dem som sade att gymnasieskolan var ett dö-
fött exempel när det gällde att komma ner i kostnader. Jag tycker att man ska 
konstatera att ltl Eriksson hade fel. Ja, det hade du? Ja, vi är tacksamma för 
det erkännande. I budgeten har vi idag 15,8 miljoner för gymnasieskolan. När 
vi stod här och ville förändra gymnasieskolan och gå från sju enskilda själv-
ständiga enheter till en gemensam organisation då var vi rädda för att kur-
vorna pekade på att vi skulle vara uppe i 18 miljoner idag. Ltl Eriksson hade 
fel på den punkten och det är hedersamt att han kan erkänna det. 

Det är inte alldeles enkelt när det gäller att göra benchmarking och jämfö-
relser med andra länder och med andra städer. Man har prövat det kommu-
nalt, man har prövat det i Mariehamns stad. Man kan jämföra hälso- och 
sjukvård på Åland med andra sjukhus. Man kan jämföra skolor hos oss med 
andra skolor, men att komma till rättvisa jämförelser om personalbemanning 
osv. är väldigt svårt eftersom vi gör saker på olika sätt.  

Jag varnar för att spara ner för mycket och släcka ner för mycket för det 
drabbar de barn som också ltl Eriksson ville värna om här i ett inlägg igår. 
Det drabbar de äldre, de funktionshindrade och ungdomar. Det drabbar alla 
dem som är i behov av samhällets stöd. 

Som ltl Sundman var inne på, att ta ansvar betyder olika saker i olika tider 
och under olika konjunkturer. Nu tar vi ansvar för ett samhälle som just nu 
befinner sig i en svacka. Det är vårt ansvar att lyfta och fortsättningsvis skapa 
trygghet och framtidstro. 

Ålands Framtid får nog vara lite tydligare. Var ska ni ta pengarna ifrån om 
ni ska spara 5 procent? Det går inte på energiområdet inom landskapsförvalt-
ningen, där är vi underbemannade. Det går inte inom EU-enheten, den är 
också underbemannad. Det går inte på social- och miljöavdelningen, den är 
så liten som det bara går. Ramarna är tajta idag när det gäller verksamhetsut-
gifter. Man måste nog vara mera specifik annars kommer sparkravet att gälla 
skola, utbildning och hälso-och sjukvård. 

Sedan tycker jag att man måste vara uppriktig och rättvis. När landskaps-
regeringen har kommit med förändringar som har inneburit en minskning i 
utgifterna då har man sagt nej från den här salens sida och från de som vill 
spara mer. Hur var det med LBU-programmet? Hur var det med avbytarser-
vicen? Hur var det när man hittade ett tekniskt fel på 118 000 euro i en till-
läggsbudget? Ja, då skulle det plötsligt ges till livsmedelssektorn för handels-
bojkotten. 

När landskapsregeringen har presenterat förslag som innebär en sänkning 
i utgifterna då har man från den här salen sagt nej till de förslagen. Så, det går 
att prata men det är svårare att åstadkomma förändring. Landskapsrege-
ringen har under de här åren de facto minskat i personal med 8 procent, 147 
tjänster och det är ganska mycket. Det är ungefär vad vi tål i dagsläget.  

Det är också viktigt att man är med och förändrar när det kommer förslag 
på förändring som kan innebära en effektivering och en professionalisering 
av offentlig sektor. Det är det som landskapet gör inom många, många områ-
den idag. 

Självstyrelsesystemet är under arbete och i utveckling. Vi har under den 
här mandatperioden presenterat en ny lag för hembygdsrätt och vi fortsätter 
med jordförvärv. 

Vi har presenterat en ny lag för integration och även öppnat dörrar på riks-
sidan för flyktingmottagning.  
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Vi har fått regeringen i Finland att acceptera att Åland kan vara med i 
vindkraften och i feed in systemet. 

Vi har första gången någonsin presenterat en demilitariseringspolicy för 
Åland.  

Vi har antagit ett dokument om att Åland ska bli ett hållbart samhälle 2051 
och tillika påbörjat arbetet med en tillväxt- och utvecklingsplan. 

Ålands digitala agenda är under arbete. En ny hemsida som kommer att bli 
toppmodern och mycket bra och kommer att presenteras i augusti. 

Lagstiftningen är under arbete när det gäller kommunernas socialtjänst. 
En fortsatt dialog pågår med kommunerna.  

När man inom ramen för samhällsservicereformen har frågat vad land-
skapet gör och om inte landskapet förändrar sina verksamheter så vill jag visa 
den här bilden. 

 
 

  

Förvaltningen förändras nu starkt och det påverkar också väldigt många 
människor. Det här handlar om att landskapet renodlar den offentliga för-
valtningen, kärnförvaltningen, till att handla om lagstiftning och budget i hu-
vudsak. Landskapet lägger i större grad ut serviceproducerande uppdrag 
inom andra serviceproducenter som underlydande myndigheter, kommunal-
förbund, bolag eller inom den tredje sektorn. 

På den här bilden ser man avbytarservicen som 2015 övergår i privat regi 
och det berör 15 personer som tidigare var landskapsanställda. 

Sjötrafikens driftprivatisering pågår nu under åren 2013 till 2016 och det 
berör 110 av landskapets anställda. 

Ålands digitala agenda gör att 20 personer flyttar in i ett bolag tillsammans 
med Mariehamns stad, kommunförbundet och ÅHS och de professionaliserar 
de digitala verksamheterna och tar fram e-tjänster.  

Fastighetsverket som under 2015 etableras i en underlydande byrå till fi-
nansavdelningen blir från 2016 ett affärsverk. Det rör 55 personer i land-
skapsförvaltningen.  

Flera tillsynsuppgifter har gått från förvaltningen till ÅMHM.  
Ombudsmannamyndigheten ombildades till en gemensam myndighet un-

der 2014 vilket berörde 4 personer. 
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För 2017 och framåt kommer vi att arbeta för att ett servicecenter etableras 
för ekonomihantering för hela den offentliga sektorn på Åland. Det är en 
enorm förändring. När man gjorde detta i Sverige så kunde man gå ner i an-
talet människor som krävdes för att arbeta med den offentliga sektorns eko-
nomiska transaktioner. Där finns verkligen ett effektivitetsarbete som både 
landskapet och kommunerna kan dra nytta av. Ett trafikverk under infra-
strukturavdelningen planeras.  

Vi ska också minnas att i januari kommer vi i landskapsregeringen på jobb 
till ett regeringskansli och vi kommer också på jobb till en infrastrukturavdel-
ning som då har etablerats.  

Det här berör väldigt, väldigt många människor. Bara de direkt berörda är 
mellan 200 och 300 personer. Ni får gärna säga att ni inte delar landskapsre-
geringens målsättningar, ni får gärna säga vad ni vill istället, men kom inte 
och säg att vi ingenting gör för det gör vi minsann. 

En annan fråga som jag mycket, mycket gärna vill debattera och diskutera 
är ltl Runar Karlssons anförande om jämställdhet och i synnerhet mäns våld 
mot kvinnor. Jag är glad att ledamoten lyfte upp frågan. Den är mycket viktig, 
det är ett stort samhällsproblem. 

Sedan man började arbeta med mäns våld mot kvinnor så har landskapet, 
under årens lopp, haft över 250 olika utbildningar. Det har varit generella ut-
bildningar, det har varit riktade utbildningar och det har varit spetsutbild-
ningar till olika myndigheter och anställda som kommer i kontakt med mäns 
våld mot kvinnor. Det har varit utbildningar för personal inom hälso- och 
sjukvården, inom socialtjänsten, inom polisen, för domare och jurister inom 
rättsväsendet, inom skolor och daghem osv. Det finns idag en stor kunskaps- 
och erfarenhetsbank i de här frågorna, men vi måste bli ännu flera som kan 
de här sakerna. Vi måste bli ännu fler som lär oss att se när det finns våld i 
hemmen och hur man ska bemöta det. Här finns mycket analys att göra. Man 
måste ändå komma ihåg att det handlar väldigt mycket om varför män slår 
kvinnor. Det är ju det som är det generella stora problemet. Vad är det i kon-
struktionen av maskulinitet som gör att män ändå tycker sig ha rätten till våld 
och hot om våld? Det gäller inte alla män givetvis men de som slår. Det är en 
otroligt viktig diskussion men inte helt okomplicerad och det är en mycket 
svår diskussion att ta och göra den analysen. 

Normen om hur män och kvinnor ska vara och vad män och kvinnor har 
för rättigheter och skyldigheter den måste vi vara uppmärksamma på. Den 
normen upprätthålls inte bara av oss som individer. Den normen finns inte-
grerad också i samhällsinstitutioner, i barnomsorgen, i skolan, i arbetslivet, i 
rättsväsendet och i föräldraskapet osv. Ju fler som kan frågorna, ju fler som 
kan se könsmönstren och ju flera som kan avslöja när de här problemen kom-
mer till ytan så desto bättre. Därför har vi under den här mandatperioden 
jobbat extra med jämställdhet inom barnomsorgen. De här frågorna och 
könsmönstren måste grundläggas i tidig ålder. Vi har jobbat med skolan. Vi 
har haft analyser i budgeten kring vad det är som gör att vi socialiserar in i 
olika kön och vad det innebär för ett liv att vara man eller kvinna på Åland 
och att vara flicka på Åland och att vara pojke på Åland.  

Förutom det här arbetet med våld mot kvinnor så arbetar vi också med 
barnomsorgen och med fritidssektorn eftersom trakasserier är ett första steg. 
Har man rätt att trakassera och ingen säger ifrån så varför skulle man då inte 
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tro att man kan ta till grövre hot med åren? Den här frågan är inte andras an-
svar, den är allas ansvar och i synnerhet de som kommer i direkt med vålds-
utsatta familjer; med barnen, med männen och med kvinnorna.  

Under de här åren har vi jobbat med att få till stånd ett etablerande av ett 
centrum mot våld, ett familjefridscentrum. Det krävs att kommunerna är 
med, att Mariehamns stad är med tillsammans med Tallbacken men också 
alla andra myndigheter som ÅHS och polisen där man ifrån alla perspektiv 
kan stöda familjerna och ge barnen vad barnen behöver, kvinnorna var kvin-
norna behöver och männen hjälp med problemet att man slår.  

Vi har också haft ett projekt kring Fair sex. Det har varit en viktig diskuss-
ion i skolor och på andra ställen. Vad handlar relationen mellan man och 
kvinna om? Var går gränserna? Vad ska man acceptera? Vad ska man accep-
tera om det inte känns bra? Detta är en otroligt viktig diskussion som har hål-
lits i skolorna. Vi kunde ägna oss mycket, mycket mera åt de här frågorna i 
alla möjliga sammanhang för att få en bättre framtid. Vi måste jobba med de 
här frågorna om vi ska uppnå ett jämställt Åland, vilket jag hoppas att alla 
som sitter här önskar.  

Frågan om alkoholen är helt klart viktig i sammanhanget. Det är också 
någonting som vi inte kan undgå. Vi måste också våga tala om alkoholen som 
en riskfaktor och alkoholen som en bidragande faktor när det gäller mäns 
våld mot kvinnor. Det är viktigt att vi i alla sammanhang bekämpar alkoholen 
och att vi är konsekventa i att minska tillgängligheten till ökat drickande. 
Man kan inte med den ena handen bekämpa risk- och missbruk och sedan 
vilja liberalisera med den andra handen. Man måste hålla en konsekvent och 
tydlig linje när det alkoholpolitiken. Tack, fru talman. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

I gårdagens budgetdebatt talade socialdemokraternas ordförande Ca-
milla Gunell och då blev det inte så bra tyckte jag. Idag talade lantrådet 
Camilla Gunell och det blev mycket bättre. Det erkännande måste jag ge. 

Jag är väldigt förvånad över att lantrådet sätter ord i min mun som 
jag inte har sagt. Jag har inte erkänt att kostnaderna har gått ner när det 
gäller gymnasiereformen. Tvärtom, skulle lantrådet sätta sig in i siff-
rorna så skulle hon se att före reformen så kostade en plats på gymnasi-
alstadiet ungefär 11 000 euro per elev. Nu är siffran uppe i 13 700 euro 
per elev. Det första året efter reformen såg vi att sju skolor blev sex sko-
lor och kostnaderna ökade med 3 miljoner euro. Det är den vägen som vi 
har gått. Med internhyror och en massa plockade fram och tillbaka så är 
det svårt att få reda på de verkliga kostnaderna så jag förstår att man 
kan missta sig. Men om man jämför siffrorna per elev så är de ändå 
ganska tydliga. Så jag undanber mig den typen av kommentarer. 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Siffror per elev är också mycket svåra att jämföra. På den tiden som vi 
hade gymnasieskolan uppdelad i sju olika skolor så skilde det sig enormt 
mellan en elev som gick i Naturbruksskolan den nivån var högst och en 
elev som gick en teoretisk utbildning som till exempel Ålands lyceum 
som inte kräver samma typer av maskinhallar, maskiner och olika typer 
av redskap. Yrkesutbildningen är dyrare per elev än vad den teoretiska 
utbildningen är men båda behövs naturligtvis. Jag tycker att man ska 
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titta på totalen av siffrorna. Allt har handlat om, och som vi arbetar med 
i de här reformerna, ett långsiktigt arbete. Att tro att den verksamheten 
ska ändra från ett år till ett annat med 3 miljoner, det är ju rena fanta-
sier så fungerar det inte. Redan när man tar in elever i en skola så åtar 
samhället sig ett treårigt ansvar. Skolan är långsam organism att för-
ändra och det måste man ha respekt för. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Absolut kan man ha respekt för det. Jag tycker också att man ska ha så 
mycket respekt för varandra så att man inte lägger ord i mun på 
varandra. Jag har aldrig sagt att kostnaderna har gått ner.  

Det var bra att vi fick det erkännandet, sade lantrådet och det tyckte 
jag var en ganska dålig debatteknik. Jämför vi siffrorna så är det fortfa-
rande kostnaderna per elev och, märkväl, vi jämför helheten, samtliga 
elever, inte en skola här och en skola där. 

Sedan tycker jag också att det är på gränsen till oschyst när lantrådet 
säger att vill man spara 5 procent på verksamhetsutgifterna så då kom-
mer det ohjälpligen att drabba alla som behöver samhällets hjälp. Man 
räknar upp sjuksköterskor, lärare osv. Menar faktiskt lantrådet att all 
verksamhet som bedrivs idag, t.ex. ÅMHM, museibyrån, trafikavdel-
ningen eller någon annanstans, är så toppeffektiv och så klara och tyd-
liga i sina målsättningar som de bara kan vara att det faktiskt inte går att 
göra någonting mera? 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Jag vill hävda att flera av dem som ltl Eriksson nämnde är mycket slim-
made idag i sina verksamheter. Efter flera år av stålbad och förändringar 
så är dessa verksamheter de facto det. Det går väldigt lätt att säga att det 
är någon slags anonym massa av gråa byråkrater och där ska vi minska. 
Men vilka är de människorna? Det är sådana som utför ett viktigt arbete 
varje dag för att Åland som samhälle ska fungera. Detta kommer man 
inte undan med. Man måste nog säga var man ska spara så ska jag säga 
om jag tycker att det är möjligt eller inte. Annars ska ledamoten gå ut till 
väljarna och säga att 5 procent betyder många färre sjuksköterskor, 
många färre närvårdare och många färre elevassistenter eller lärare i 
skolorna. För det är där de stora volymerna finns. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Jag vill tacka lantrådet för bilden över alla reformer. Under 
den här regeringens tid har det startats, drivits på och genomförts ex-
tremt många reformer och några är fortfarande i förverkligande skedet. 
Nu gäller det att driva de reformer som inte är förverkligade vidare. Se-
dan gäller det att driva en aktiv ägarstyrning och få de synergieffekter 
som vi ser i horisonten. Nästa regerings huvudsakliga uppgift måste ju 
vara att göra det bästa möjliga av ÅDA, gymnasiereformen som har 
några år på nacken och framförallt regeringskansliet som jag närmast 
ser som en rallybil. Vi har verkligen vässt till vår politiska förvaltning 
och ur det kan det komma många utvecklingsprojekt när man sedan får 
den nya självstyrelselagen. Det är bra att vi lär oss att köra rallybilen nu, 
sedan år 2022 får vi verkligen tävla och det måste vi vara förberedda på.  
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Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Jag tackar för ltl Sundmans replik.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Lantrådet nämnde reformen ÅDA och konstaterade att 
den 1 januari centraliseras driften för landskapet, Mariehamns stad och 
ÅHS i aktiebolaget. Det är väl inte någonting fel med det. Lantrådet 
nämnde också att ÅDA själv ska börja ta fram e-tjänster. Jag hoppas 
verkligen att hon inte menade det. Idén med ÅDA är ju inte att tävla 
med den privata sektorn, utan man ska köpa de här tjänsterna från den 
privata sektorn och vara en upphandlande ring för den offentliga för-
valtningen.  Grundidén med ÅDA är ju faktiskt att inte konkurrera med 
den privata sektorn för då går man över sina befogenheter. Jag hoppas 
att det var en liten felsägning.  

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

En av målsättningarna med att utveckla den digitala agendan är att 
skapa flera e-tjänster där medborgarna på samma sätt som bankkunder 
och andra idag kan göra mycket av transaktioner och det man vill jag 
själv på nätet. Ett av målen med landskapets egen utveckling inom IT 
men också utvecklande av det gemensamma bolaget är att främja den 
här utvecklingen. Visst är e-tjänster och e-förvaltning några av målsätt-
ningarna. Sedan är ÅDA förstås ett redskap för att uppnå de målen. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Givetvis, det är det som vi alla har trott att ÅDAs hu-
vuduppgift har varit; att ta fram e-tjänster, utveckla e-förvaltning och 
upphandla system för den offentliga sektorn. Men ÅDA ska inte själv 
börja utveckla e-tjänster när de redan finns att köpa i den åländska pri-
vata sektorn inom IT-branschen. Jag representerar själv Lemland och 
där har vi redan e-tjänster för kommuninvånarna. De finns att köpa så 
man behöver inte uppfinna hjulet en gång till inom den sektorn. Jag 
hoppas att ÅDA ser till att upphandla de e-tjänster som redan finns på 
Åland och utvecklar de åländska företagen. 

 Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Naturligtvis ska vi inte uppfinna hjul som redan existerar. ÅDA är inget 
hot utan snarare en stor möjlighet för de privata IT-bolagen på Åland 
och utanför att kunna sälja tjänster till olika offentliga strukturer. 

Jag tror ändå att det finns ett stort arbete att göra också inom land-
skapet. Vi har väldigt unika företeelser t.ex. hur man ska utveckla sy-
stem, strukturer och förfaranden kring hembygdsrätt och den typen av 
produkter som kanske inte existerar i kringliggande regioner. Och detta 
med studenternas möjligheter med den nya lagstiftningen att slippa att 
hembygdsrättsklockan börjar ticka under studietiden. Vi ska hitta 
smarta system för det så att det inte kommer att bli någon större byrå-
krati för tjänstemännen. Där tror jag att vi behöver ha en växelverkan 
mellan de som behöver produkten och är med och se hur behoven ser ut 
och sedan ÅDA som är med och upphandlar och förverkligar. 
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Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Lantrådet var stolt när hon räknade upp att man har 
försämrat verksamhetsförutsättningarna för jordbruken. Hon räknade 
upp LBU-programmet och avbytarsystemet som sparåtgärder. Detta 
stod alla regeringspartier bakom. Jag undrar hur jordbrukarna tänker 
idag när de hör dessa ord? Man har skickat över hela ansvaret för avby-
tarsystemen på den enskilda jordbrukaren och djurägaren. Likadant har 
man försämrat LBU-programmet så att det inte är konkurrenskraftigt 
gentemot det finska programmet. Det är klart att man kan lägga in såd-
ana här sparåtgärder, men det är inte landskapet som tar ansvaret för 
sparåtgärderna utan man skickar ut det på den enskilda att ta ansvar. 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Jag menade inte att riva upp några gamlas sår i de här frågorna. Jag ville 
illustrera att trots att man har en hög svansföring om hur mycket det ska 
sparas inom det ena och det andra men när vi sedan kommer med kon-
kreta förslag så är de aldrig riktigt bra. Det ska egentligen vara mera 
pengar inom allt detta som vi har jobbat för att minska och krympa. Det 
gäller också sedan att leva upp till sina höga ambitioner om femprocen-
tiga inbesparingar här och där, och inte säga; ”nej, men det gäller inte 
det här och inte det här heller och inte det här tredje heller .” 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! I den här debatten skulle jag kunna använda ett ord-
språk som inte är riktigt rumsrent.  

I verkligheten har vi sett mera långsiktigt på de här sparförslagen som 
lantrådet räknade upp, LBU-programmet och avbrytarsystemet. I för-
längningen kommer det att visa hur det kommer att slå för den enskilda. 
Man tänker på kortsiktigt sparande när man försöker överlasta proble-
men på den enskilde att ta ansvar över. Ingen annanstans, t.ex. i Fin-
land, har man ändrat avbrytarsystemet på det viset att man har skickat 
ut det från kommunernas ansvar till den enskilda. Det har den här land-
skapsregeringen lyckats med. Effekterna kommer att visa sig längre 
fram, de kommer att visa sig, det är jag medveten om. 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Jag har fullt förtroende för att både avbyteriet och jordbrukarnas möj-
lighet, med de strukturer vi har idag, kan fortsätta att fungera. Likaså 
anser jag att LBU-programmet blev en mycket bra produkt till slut. Var-
för kan inte ltl Eklund resonera lika långsiktigt och uthålligt, sett över 
tid, i andra frågor som han gör när det gäller just den här sektorn? Jag 
tror att ltl Brage Eklunds måste se på helheten och se på en generell ut-
veckling också i relation till offentlig sektor. Det är ju så vi bygger Åland 
starkare, när privat sektor, samhället och dess funktioner och tredje sek-
torn tillsammans samverkar. Då får vi goda resultat och vi är långsiktiga 
och uthålliga.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Att sitta i landskapsregeringen är ett hårt arbete, det är inte tal 
om annat. Att utveckla och modernisera förvaltningen hör till land-
skapsregeringens ständiga uppdrag. Regeringsprogrammet är land-
skapsregeringens styrdokument som är godkänt av lagtinget. En natur-
lig del av oppositionspolitiken är att följa med och utvärdera vad som 
faktiskt görs. 

När vi hade debatt i fjol så sade lantrådet att man skulle komma i mål 
med flera stora reformer. Det var kommunernas socialtjänst, det var ge-
mensam byggnadstillsyn och byggnadsrådgivning för kommunerna, det 
var en gemensam vägförvaltning och det var en ekonomi och personal-
administration för kommunerna. Vi ser ju att väldigt få av de här pro-
jekten är igång eller ens förverkligade. 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Vad vill ltl Sjögren säga med det? Att arbetet är för ineffektivt eller att 
det går för långsamt? Eller att målsättningarna med de här förändring-
arna är felaktiga? Har man en annan bild av hur samhället ska utvecklas 
och vad som borde ske inom samhällsservicereformen? Eller är det bara 
en tidtabellsfråga som ltl Sjögren vill lyfta upp?  

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Nog blir det en tidtabellsfråga om vi ska komma vidare och om 
vi ska komma framåt. Vi kan också konstatera att det finns någon slags 
snitt på lagstiftning, cirka 25-30 lagframställningar per år. Det senaste 
lagstingsåret hade vi 16 lagframställningar. Vi kan konstatera, och det 
kan man säkert också kritisera, men vi har behov av moderniserad lag-
stiftning. Det som liberalerna saknar, som man har sagt att man ska 
komma i mål med, är till exempel landskapsandelssystemet. Vi saknar 
också offentlighetslagstiftningen, äldreomsorgslagen och finansieringen 
av public service. Vi vill ha jobb i lagtinget. 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Lagtinget har hittills fått 65 lagar, kanske flera vid den här tidpunkten, 
och budgetar och andra dokument och meddelanden som man har haft 
upp i sin diskussion. Ltl Sjögren vill syssla med tidtabellsrevision sna-
rare än att diskutera målbilden och vart vi ska. Jag har inte ett ögonblick 
sagt att det här går att fixa på en kafferast. Det här är mycket stora och 
seriösa förändringsarbeten som landskapsregeringen har påtagit sig. I 
augusti hade vi en genomgång av regeringsprogrammet. Vi konstaterade 
att ungefär 70 procent är uppnått. Det finns också frågor där vi kanske 
inte når i mål och då finns det klara skäl varför det i så fall tar länge tid 
än vad man önskar och har bedömt. Det handlar förstås mycket om till-
gången av personal som kan arbeta med de här frågorna. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Det finns en skrivning i regeringsprogrammet som man till hundra pro-
cent inte har uppfyllt och det är en budget i balans, trots att man via 
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klumpsumman, flitpengen och lotteriskatter idag sitter på nästan 20 
miljoner mera intäkter jämfört när man tillträdde 2011. 

Tittar man då på verksamhetskostnaderna, som vi i Ålands Framtid 
föreslår att man ska minska med 5 procent, så har de stigit från 170,8 till 
177 miljoner sedan den nuvarande regeringen tillträdde. Därför föreslår 
vi att vi måste hålla igen utvecklingen och minska verksamhetskostna-
derna för att vi inte ska behöva göra indragningar på t.ex. 1 miljon på 
primärnäringarna som tydligt visar sig i det här budgetförslaget. Det är 
överföringarna till näringslivet som stimulerar utveckling och tillväxt 
och får det åländska samhället på fötter igen. Man kan inte fortsätta att 
expandera landskapsregeringens egen verksamhet. Stå gärna för det, 
lantrådet, om det är så att man väljer den politiken. Säg det öppet!  

Talmannen 
Tiden är ute! 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Det där mantrat kan man ju hålla på med hur länge som helst. Jag 
kanske måste göra ltl Axel Jonsson besviken när vi kommer till bokslu-
tet 2014. Det kanske till och med är på plus! Jag hoppas att man inte blir 
alltför ledsen då. Hur går det 2015? Kanske det också blir ganska hygg-
ligt. Vi kanske inte har en budget i balans, där Ålands Framtid tydligen 
kräver noll på sista raden, men kanske vi ändå har en ekonomi i balans 
under mandatperioden. Jag säger inte att vi inte har utmaningar inför 
framtiden, det vet vi alla att vi har. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Vi håller oss till de siffror som vi känner till i dagsläget och inte spekule-
rar i siffrorna framöver. Vi tar de siffror som landskapsregeringen själv 
lägger fram som förslag; 177 miljoner i verksamhetskostnader, jämfört 
med 170,8 när man tillträdde. Vilka reformer har man gjort som har 
minskat kostnaderna? Man räknar upp en massa fina förslag här på 
skärmen om sina framtidsplaner och vad som ska lösa utmaningarna. 
Under de snart fyra år som landskapsregeringen har haft på sig så pre-
senterar de en ökning av verksamhetskostnaderna med närmare 7 miljo-
ner. Det talar väl ändå sitt tydliga språk, lantrådet? 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Jag tror att man måste vara lite mera nyanserad än ltl Axel Jonsson i 
detta. Vi vet alla att allt blir dyrare för varje år som går. Du kan inte jäm-
föra på det sättet. Bara pensionsutgifterna är helt andra idag än vad de 
var tidigare. Vi tar inte ut max ur pensionsfonden även om vi kunde ha 
gjort det. Vi kunde ha tagit 75 procent och förbättrat resultatet med 3,2 
miljoner. Det har det varit fullt möjligt och helt inom alla rimligheters 
gränser. Men vi valde att inte göra det för vi tyckte att det var mera an-
svarsfullt att låta pensionsfonden få växa och vara stark. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Tack för att lantrådet lyfte frågan om mäns våld mot 
kvinnor. Det är en viktig fråga. 

En annan viktig fråga som belyses alltför lite i debatten är våldet som 
män utsätts för. Både svensk och internationell forskning visar att män 
sammantaget är mer utsatta för våld än kvinnor. I princip är allt våld fel, 
båda är viktiga och i debatten borde man lyfta det. Hälso- och sjukvår-
den borde få mer kunskap att möta och hjälpa pojkar och män som har 
blivit utsatta för våld. Det är också en viktig fråga och jag vill ändå be-
lysa den så att man inte bara pratar om en sak. Det finns flera aspekter 
på det här. 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Visst finns det män som pucklar på andra män och det är ett problem 
naturligtvis. Men det finns väldigt få kvinnor som slår. De finns säkert, 
men det är ett marginellt problem i jämförelse med mäns våld mot kvin-
nor. Varför män slår andra män och kvinnor det måste man ha en dis-
kussion om och om konstruktionen maskulinitet. Vad är det i vår socia-
lisering av maskulinitet som gör att de här mekanismerna finns och att 
man tycker att det är tillåtet? Vi har inte kunnat sätta de gränserna och 
klargjort varför det fortfarande går från generation till generation. Mäns 
våld mot kvinnor är idag den vanligaste dödsorsaken i Europa.  

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Jag tycker att båda frågorna är viktiga. Det är viktigt 
att också diskutera mäns utsatthet för våld gentemot män. Det är inte 
bara problem i maskuliniteten. Den föreställningen finns att en man är 
stark och kapabel att försvara sig själv. Så är det inte alltid och det måste 
man också inse. Det finns skillnader på individnivå som man måste be-
akta. Jag tror att den här frågan är viktig att lyfta också ur den aspekten 
och inte bara diskutera en fråga. Det här är en större frågeställning som 
vi måste ta tag i. Det är våldet som är problematiskt. 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Jag tycker att jämställdhet är en frihetsrörelse både för män och för 
kvinnor. Man vill frigöra dem från andra traditionella roller som finns. 
Pojkar ska inte alltid behöva vara stark och tuffa. Pojkar ska också 
kunna vara mjuka och behövande, precis som kvinnor ska tillåtas att 
vara starka och tuffa och inte alltid så behagfulla och följsamma. Jäm-
ställdheten gäller hela spektra. Jämställdhet är att ge frihet för individen 
att bli den man vill. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, fru talman! Jag tänkte ta upp samma ämne som min partikamrat 
Petri Carlsson. Jag funderade om han har kommit på det själv eller om 
det är jag som har lärt honom? Det finns en annan vinkel och det gäller 
att få kvinnorna att anmäla. Jag hade som polis hand om ganska många 
av de här utredningarna när de blev under allmänt åtal. Jag var person-
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ligen lite missnöjd. Jag var orolig för att färre kvinnor skulle våga an-
mäla om man inte ägde ärendet och kunde ta tillbaka anmälan och då 
skulle det uppdagas färre brott. Delvis har mina farhågor besannats. Det 
finns en svårighetsgrad och en ganska hög tröskel att få kvinnorna att 
anmäla.  

Vad gör man med männen? Vilken beredskap har vi att vårda dem? 
Hur är det med påföljder och straff? Man ska inte bara prata om fäng-
else och böter utan de ska också rehabiliteras. 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Det är säkert viktigt att tala om hur man kan stärka kvinnor att orka ige-
nom hela rättsprocessen och polisförhören. Det är ju väldigt tuffa saker 
att gå igenom. Våldsmekanismerna fungerar ju så att det kanske börjar 
med psykologisk maktutövning. Man begränsar livsutrymmet, man 
krymper individens möjligheter och man minskar kvinnans självkänsla. 
Hon är så pass nedbruten så att det kräver för mycket att gå igenom såd-
ana processer. Vi måste vara mycket hörsamma och känsliga att kunna 
se detta och kunna stärka på rätt sätt inom många myndigheter. Det är 
förstås jätteviktigt inom polisen. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Jag ser också möjligheten via medlingsbyrån. Min erfarenhet är att om 
man får lite dagsböter eller villkorligt fängelse så tar det inte på så bra.  
Däremot om man måste gå i terapi 10-15 gånger för att förstå vad man 
har hållit på med så kan detta vara en väg ut för männen att börja bete 
sig som folk och komma vidare. Det finns en besatthet i att man måste få 
ett straff och en rättslig påföljd. Det kan också finnas andra alternativ 
som gör att de känner sig tvungna att söka vård. Det viktigaste är trots 
allt att de här männen börjar bete sig så att vi får en ”Never Ending 
Story” som slutar i den här generationen och inte går vidare. 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Det finns säkert en mängd olika saker man kan göra. Landskapet har 
arbetat med alternativ till våld under många, många år och flera män 
har gått i den terapin. Däremot tror jag inte på medling i de här frågorna 
eftersom det är en av de punkterna där Sedav, en internationell organi-
sation, kritiserar Finland för att de fortfarande använder sig av medling i 
den här typen av familjevåldsprocesser. Jag tror faktiskt inte att det är 
rätt metod. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Minister Johan Ehn 

Tack, fru talman! Jag ska använda de här fem minuterna till att prata om ut-
bildningens roll både på det individuella planet, för vårt näringsliv och för 
vårt samhälle och utbildningens roll för tillväxt och för innovation.  

Man kan lugnt konstatera att vi har ett utbildningsväsende som står inför 
stora utmaningar. Samtidigt måste man också konstatera att vi på Åland har 
ett utbildningsväsende som levererar idag. Den senaste PISA undersökningen 
är en väldigt trevlig läsning. Den 8 december kommer det att presenteras en 
lite djupare analys av det här. En forskare vid Jyväskylä universitet har redan 
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nu sagt att hon vid tillfället den 8 december kommer att presentera en positiv 
”PISA-bomb” och det ser vi verkligen fram emot. 

Fru talman! Vad har vi i den här budgeten när det gäller utbildningen som 
bygger vidare framåt? Ålands gymnasium bildades i det skede när den här 
landskapsregeringen tillträdde. Den gamla landskapsregeringen sjösatte och 
denna regering fick nöjet att åka ut på jungfruturen med fartyget Ålands gym-
nasium. Idag kan vi konstatera att vi har varit ute i stormigt väder. Vi har fått 
vara med och pröva nya instrument och vi har också fått göra en hel del repa-
rationer på vägen. Den största utmaningen för det här fartyget under de här 
åren var att hitta ett grepp kring ekonomin. Det är nu gjort, greppet kring 
ekonomin finns. Nu kommer vi att sätta allt fokus på att utveckla innehållet i 
Ålands gymnasium. Nu ska vi titta på vad som behöver utvecklas när det gäl-
ler utbildningarna. Jag ska nämna några av de sakerna. 

Störst behov när det gäller att hänga med är att få en yrkesutbildning som 
är anpassad för dagens näringsliv men framförallt för framtidens arbetsliv. 
Därför har vi gjort en hel del uppdateringar av läroplaner redan. Den samhäl-
leliga och sociala linjen uppdaterades ganska omgående under mandatperi-
oden. Vi har uppdaterat den företagsekonomiska läroplanen. Vi håller nu på 
att gå igenom läroplanerna för de allmänna ämnena för att ha de så uppdate-
rade som möjligt. Vi är i startgroparna för en ny utbildning inom IT på yrkes-
sidan. Det samma gäller en ny utbildning för logistik. Vi jobbar ständigt med 
att titta över vilka utbildningar vi kan behöva. Vi försöker variera utbildning-
arna på ett sätt som ska motsvara behoven i det lokala näringslivet. Vi försö-
ker också motsvara behoven hos våra studerande som kommer både från 
grundskolan och från andra delar av samhället. Vi behöver framförallt få en 
utbildning som tar tillvara jämställdhetsperspektiv. Vi ska inte ha utbild-
ningar som enbart är manliga eller kvinnliga. Vi ska försöka bryta de grän-
serna som finns där. Ålands gymnasium är ett område som jag känner att vi 
har fortsatt fokus på utveckling.  

Den andra delen som jag vill nämna i det här anförandet är Ålands högs-
kola och arbetet med tillväxt. Ålands högskola bildades för drygt tio år sedan. 
Det var ett bra beslut som togs. Det var ett beslut som kritiserades ganska 
hårt då. Nu ger det oss möjligheter. Då slog man samman ett antal mindre 
skolor till en skola. Nu under årens lopp har vi kunnat se fördelarna av att 
vara en lite större enhet. Även högskolan hade inledningsvis ekonomiskt 
trubbel. Nu har högskolan lyckats göra det på ett väldigt bra sätt, de har eko-
nomin under kontroll och de kan syssla med utvecklingsarbete.  

Landskapsregeringen har satt upp målet vi ska försöka vara med och skapa 
förutsättningar för att högskolan om tio år ska kunna har 1 000 studerande 
vid skolan. 1 000 studerande skulle ge möjlighet att erbjuda ett bra utbud och 
dessutom ett utbud som tjänar det lokala näringslivet på ett bra sätt. Högsko-
lan skulle inte bara att producera människor som ska ut i samhället utan 
också i samarbete producera kunskap och framförallt få inflyttade hit till 
Åland.   

Talmannen 
5 minuter! 
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Minister Johan Ehn 

Jag tar också de här två minuterna, som har getts här tidigare, för att avsluta 
det här. 

När vi jobbar med högskolan så har vi jobbat med internationalisering och 
IT. Vi kommer att presentera en ny utbildning på engelska på högskolan som 
handlar om elektroteknik. Vi kommer också att satsa på spetskompetens 
inom IT. 

Under det senaste året har vi jobbat med de elever som har problem när 
det gäller stadieövergången och problemen att man är på väg att ramla ut. 
För dem ska vi göra en extra satsning under det kommande året. Vi har gjort 
kartläggningen, vi lägger nu ansvarar på respektive myndighet och vi har 
samordning från vår sida. 

Jag återkommer till de övriga delarna inom mitt ansvarsområde i senare 
inlägg. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Enligt gymnasielagen så skulle den utvärderas och man skulle 
också göra eventuella revideringar. Hur långt har man kommit i det ar-
betet? Vad är på gång när det gäller att finjustera gymnasialstadiets lag-
stiftning?  

Ministern har kort om tid men jag skulle vilja ha lite konkretiseringar 
när det gäller skrivningar om fritidsaktiviteter för barn och unga. Hur 
ska man hjälpa till i de familjer där man har det ekonomiskt tufft?  

Jag vill också ha lite konkretisering kring högskolan. 

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Fem minuter och en minut är inte så lätt. Jag försöker beta 
av frågorna sakta men säkert.  

När det gäller utvärderingen av Ålands gymnasium så är det inte i la-
gen utan i betänkande som det uppdraget finns. Vi håller precis på att 
sätta sista handen vid att välja en utvärderingsmetod av gymnasiesko-
lan. Utvärderingen ska kunna presenteras under våren och då kommer 
vi med förslag på var i lagstiftningen man eventuellt borde justera. Det 
är ju inte säkert att vi behöver justera. Under våren kommer utvärde-
ringen att finnas eftersom vi nu lägger sista handen på beställningen av 
utvärderingen. 

När det gäller fritidssysselsättningar så kommer vi mycket att utgå 
ifrån ÅSUBs utredning kring barnfattigdom och ekonomisk utsatthet. 
Utgående från detta kommer vi att resonera vidare vilka konkreta åtgär-
der som ska göras. Vi har inte lagt in de konkreta förslagen här utan av-
vaktar utredningen från ÅSUB först. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Den viktigaste delen i ÅSUB utredningen är ju klar. Detta som 
berör barn och unga som växer upp i familjer som har det tufft ekono-
miskt. Man har gjort djupintervjuer med familjer där det finns utkomst-
stödstagare. Den delen finns ju redan alldeles klar och tydlig. Man 
kunde förvänta sig lite mera kött på benen i den frågan.  

Sedan finns det skrivningar om att revidera studiestödslagstiftningen. 
Vilka tankegångar finns där? När kan vi förvänta oss en sådan framställ-
ning till lagtinget? 
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Minister Johan Ehn, replik 

Tack, fru talman! När det gäller frågan kring barnfattigdom och ekono-
misk utsatthet så är det mycket viktigt såsom ltl Sjögren säger. Precis 
just under den tid som vi höll på att behandla budgeten fick vi den första 
delen. När man vidtar åtgärder är det viktigt att man har en helhetsbild 
framför sig så att man ser att man hjälper både familjerna och barnen på 
bästa möjliga sätt innan man sätter in åtgärderna. Därför vill jag avvakta 
med exakta åtgärder. 

När det gäller högskolan så jobbar vi med två saker framförallt. När 
det gäller IT-utbildning så har vi fått utvecklingspengar från PAF. Man 
ska utveckla den nuvarande IT-utbildningen för att erbjuda spetskom-
petensutbildning. Sedan pågår ett arbete kring elektroingenjörsutbild-
ning som handlar om att vi ska kunna ge utbildningen på engelska från 
hösten 2016. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Fem minuter är en kort tid, fast minister Ehn pratade 
hyfsat snabbt så kom han inte ihåg att han också är idrottsminister, vil-
ket jag vill påminna om här i min replik.  

Vad gäller skrivningarna om idrott och motion i allmänna moti-
veringarna på sidan 29 så blir man något besviken. Det enda kreativa 
som ministern har använt sig av under den här rubriken är att trycka på 
”copy paste”, för texten i de två första styckena är exakt lika i budgeten 
2014 som i 2015. Jag har försökt hjälpa ministern på traven genom att 
skriva budgetmotion nummer 42 för att kanske få lite mera och utveckla 
idrott och motion för barn och ungdomar. Hur ställer sig ministern till 
motion nummer 42 när det gäller motion i skolan? 

Talmannen 
Talmannen påminner om att repliker inte får bli anföranden. Ministern får gärna ändå 
svara eftersom det naturligt finns andra frågor som ministern inte hann nämna men 
som ändå kan vara av intresse. I regel får repliker inte bli nya anföranden. 

Minister Johan Ehn, replik 

Tack, fru talman! Som jag nämnde i mitt anförande i slutet när jag hade 
lite bråttom så återkommer jag i anföranden till de övriga delarna inom 
mitt ansvarsområde. Jag kommer att prata mera om idrott, kultur och 
ungdomar. 

När det gäller den specifika frågan kring idrott, som ltl Asumaa nu 
ställde, så har vi diskuterat rätt mycket med Ålands Idrott under den 
senaste tiden. Vi har ett dokument som borde ligga i Ålands Idrotts sty-
relse för tillfället där man ska titta över de idrottspolitiska riktlinjerna 
som finns för att trycka på det som ltl Asumaa var inne på; barn- och 
ungdomsidrott. Vi kommer också att trycka mera på det som gäller var-
dagsmotionen. Jag vet också att det finns en hel del projekt på gång, 
framförallt ett projekt som Ålands Idrott driver i förhållande till skolor 
och kommuner som utgår just från den här biten.  
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Vad gäller budgetmotionen så återkommer jag och kommenterar den 
närmare i ett senare anförande. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Då får vi vänta i lugn och ro på ministerns anförande 
när det gäller idrott och motion och sedan återkommer jag med flera 
frågor kring det. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Även jag väntar med iver på ministerns anförande 
kring kultur och Ålands musikinstitut. 

Jag har lite frågor kring PISA resultaten. Flera år i rad får man sådana 
här fantastiska resultat på Åland. Det är vi otroligt stolta över. Vad har 
landskapsregeringen och ministern tänkt? Borde man inte göra en dju-
pare analys? Vad beror det på att vi är så mycket bättre än Finland och 
Sverige? Vad är unikt med Åland? På vilket sätt kan vi marknadsföra vår 
utbildning och vårt utbildningssystem? Vi måste göra någonting extra-
ordinärt här på Åland. 

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Det arbetet har vi redan startat igång. Jyväskylä universitet 
har också den här gången gjort en djupare studie av hur resultatet ser ut. 
Den 8 december kommer forskaren, som jag inte kommer ihåg namnet 
på, att presentera resultatet. Vi kommer att gå vidare tillsammans med 
forskarvärlden och titta på resultaten. Vi ska se hur vi kan marknadsföra 
det här och vad är det som går bra. Jag vill lägga upp den lilla brasklap-
pen att vi också måste konstatera att det här är en undersökning där det 
går väldigt bra. Vi måste också titta på andra undersökningar för att se 
hur ungdomarna hos oss mår i förhållande till andra ställen. Vad finns 
det för andra mätverktyg där man också se de här bitarna? Precis som ltl 
Kemetter var inne på så ska vi använda det här på ett positivt sätt för att 
marknadsföra Åland och för att kunna ge en input till hur man kan få 
hjälp av detta i andra länder. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Det stämmer att Jyväskylä universitet var med och 
gjorde den här analysen också förra gången. Det är samma forskare, jag 
var själv med då som lärare. Det intressanta är att förutom i matematik-
kunskaper så går också läsning och läsanalys framåt. Det har säkert att 
göra med de stora läsprojekten som man sätter igång i grundskolan. Den 
elogen borde gå till klasslärarna där som jobbar hårt med den här frå-
gan.  

Man ska inte bara göra så som man gjorde förra gången utan verkli-
gen göra en djupanalys och skapa en form av forum så att man kan 
marknadsföra Åland ännu effektivare. Det här är ett område som vi 
kanske inte har utnyttjat till full potential. 
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Minister Johan Ehn, replik 

Tack, fru talman! Som jag nämnde både i mitt anförande och i förra re-
pliken så är det vår tanke. Utgående från den första analysen ska vi till-
sammans med forskarvärlden ta detta vidare och se till att vi drar nytta 
av resultatet. Man ska inte lämna positiva resultat utan att också dra 
nytta av dem.  

Redan nu kan man se att det finns en korrelation i det som ltl 
Kemetter nämnde med satsningar på läsning. Satsningar har gjorts un-
der de senaste åren och det visar resultat nu i den här PISA undersök-
ningen. Tidigare gjorde man också satsningar på matte som vi nu också 
ser. Det finns tydliga tecken på att om man går in och använder sig av de 
här resultaten på ett bra sätt, tittar på var man har fått goda resultat och 
var man har fått mindre goda resultat och sedan gör satsningar utgå-
ende från detta så får man ännu bättre resultat framåt. Det ska vi abso-
lut dra nytta av framåt. Vi ska också se till att det här sätter Åland ytter-
ligare på kartan både när det gäller det här resultatet och att i största 
allmänhet visa att Åland är världens bästa plats att bo på. 

Talmannen 
Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Minister Ehn nämnde att man har börjat få grepp om 
ekonomin när det gäller gymnasiereformen. Jag hittade ingenting i bud-
geten angående revisionsrapporten om orsaken till att kostnadsutveckl-
ingen blev som den blev och där man påtalade avtalen som gjordes med 
lärarna och undervisningsskyldigheten. Borde man inte ha tittat lite på 
revisionsrapporten, tagit åt sig av den och gjort en utvärdering som har 
efterfrågats när det gäller gymnasiereformen? Man borde ha tittat på om 
avtalen som gjordes med lärarna var ändamålsenliga. Kan man justera 
avtalen i efterhand eller borde man ta upp en förhandling på nytt? Det 
finns ingenting här i budgeten om detta. 

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Jag börjar bakifrån, ett gällande avtal sliter man ogärna upp 
i det läget. Det brukar inte vara till fördel för någondera parten. Inför 
den avtalsförhandling som ska göras, jag tror att det är 2016 som det är 
dags att förhandla på nytt, kommer arbetsgivarsidan att ha gjort den 
fortsatta utvärderingen av hur det nuvarande avtalet slår. I revisionsrap-
porten fanns väldigt tydliga pekpinnar om att det inte gällde bara själva 
utformningen av avtalet, utan också hur vi inledningsvis hade valt att 
tillämpa det. Jag tycker att siffrorna nu visar på att myndigheterna har 
tagit till sig av de här bitarna och sett till att man nu använder sig av av-
talen på ett annat sätt. Vi har fått kostnaderna att både bromsas upp och 
att sjunka i förhållande till 2014 års budget. 

Jag upprepar det jag sade i mitt anförande. Vi är precis just i det läget 
att få igång utvärderingen.  

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Det kan vara angeläget att man inte går in i en avtals-
förhandling mitt under en period. Det är helt klart. Jag tycker ändå att 
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utvärderingen av gymnasiereformen har efterfrågats i många olika sam-
manhang. Nu hörde jag av ministern att man är på gång. 

I revisionsrapporten står det tydligt och klart att vissa lärare uppfyller 
undervisningsskyldigheten i timmar och andra presterar knappt mini-
minivån på 600 timmar. Det något fel om man får lika lön för om man 
gör 600 timmar eller 1 600 timmar. 

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Jag är inte säker på att jag förstår poängen i ltl Eklunds re-
plik. Skulle vi i budgeten ha skrivit hur vi jobbar med de frågorna? Vi 
har försökt visa siffror på hur den ekonomiska utvecklingen ser ut. Vi 
har ju redan tidigare besvarat just de frågorna när vi diskuterade revis-
ionsrapporten. Vi har beskrivit hur vi skulle jobba med frågorna och att 
vi var på väg att gå vidare. I det här sammanhanget måste man skilja på 
utvärdering och utvärdering. Vi fick den ekonomiska utvärderingen av 
revisorn. Det fanns ett behov av att ytterligare gå in och granska de sa-
kerna, både det som Ålands gymnasium har gjort för sin del och sedan 
när det gäller att lägga upp strategin mera långsiktigt för senare avtals-
förhandlingar. 

Om vi hade haft resurser så skulle vi gärna ha kommit igång med ut-
värderingen av själva organisationen. Jag har senast idag diskuterat 
med mina tjänstemän om hur vi ska gå vidare med det. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Jag vill passa på att tacka minister Ehn. Det var med 
stor glädje som jag tog del av budgetskrivningarna. Ungdomar i behov 
av särskilt stöd lyftes upp på flera ställen i budgeten och det är jag oer-
hört tacksam för.   

Minister Ehn nämnde PISA och ”PISA-bomb”. Det är jättebra, här ser 
vi vår styrka i vår litenhet och att vi kan anpassa oss. När det gäller ma-
tematikens utveckling så bestämde man sig att nu ska vi tag i detta.  

I en replik nämnde minister ungdomars och barns välmående i sko-
lan. När det gäller PISA så ska man inte bara klappa sig på bröstet utan 
se också hur våra barn mår i våra skolor. Lyckas vi där så betalar det sig 
senare. Jag upplever att vi behöver titta mera på det. 

Minister Johan Ehn, replik 

Tack, fru talman! När det gäller att fånga upp dem som är i behov av 
särskilt stöd och se till att vi har ett skolväsende som klarar av alla typer 
av individer så ska det sättas fokus på det arbetet. Jag ser det som en del 
i att utveckla Ålands gymnasiums innehåll. 

Nu jobbar vi med ett utbildningspolitiskt program som har sikte på 
2025 och som ska ligga i lagtinget här under våren. En av utgångspunk-
terna är en ökad individualisering av utbildningen, dvs. att skolan ska se 
de enskilda individerna och anpassa sig utgående från individerna. Det 
här är väldigt fina ord och de är inte alltid lätt att genomföra. Jag tror att 
det är viktigt att få in fokus. 
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När det gäller boendet så har vi en undersökning vartannat år; Hälsa i 
skolan. Den undersökningen ger ett mycket värdefullt faktaunderlag för 
att jobba vidare. Det här året har vi haft ett tema som har handlat om 
måendet i skolan. Landskapsregeringen har jobbat med de projekten 
men även kommunerna har ett väldigt stort ansvar. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Tack minister Ehn. Att individualisera är alltid tufft 
och det är en stor utmaning. Det är jättebra att man också försöker se 
den möjligheten. Lycka till! Jag vet att det kommer att vara en otroligt 
stor utmaning men det kan få många unga att växa.  

Minister Ehn nämnde Hälsa i skolan. Jag har själv varit med och dra-
git den undersökningen som görs i högstadiet. Jag skulle uppskatta om 
vi också vågade titta på hur eleverna mår i låg- och mellanstadiet. Man 
borde titta på de lägre årskurserna och vilka resurser våra skolor har. 
Klarar man av att ge en likvärdig utbildning i våra skolor eller inte? 
Finns det olika förutsättningar för ungdomarna när de kommer till hög-
stadiet eftersom det inte finns tillräckliga resurser? 

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Som jag nämnde så är jag en stor vän av individualisering 
också, det ger möjligheter både för starka och svaga elever. Det är ett 
lyckat sätt att jobba men ändå rätt utmanande och det får man inte sätta 
som ett stopp, utan man måste våga ta sig an de utmaningarna. 

När det gäller måendet i skolorna så delar jag ltl Winés oro för det 
som händer i de tidigare åren. Nu lägger vi i väldigt hög utsträckning 
ansvaret på kommunerna att hantera de frågorna på bästa möjliga sätt. 
Vi behöver ta oss en funderare på hur vi ska hantera det här i framtiden. 
För egen del har jag nu sett den sociala sidan ingå i samhällsservicere-
formen. Vi ser den tekniska sidan, vi ser ÅDA-projektet och vi pratar om 
att äldreomsorgen ska komma med. När det gäller samhällsservice så 
står jag fast vid det som jag sade i regeringsförhandlingarna, skolan bör 
också finnas med i detta. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Minister Veronica Thörnroos 

Tack, talman! Bästa ledamöter, det har varit intressant att följa debatten så 
här långt. Jag ska presentera lite vad trafikavdelningen, den kommande in-
frastrukturavdelningen, sysselsätter sig med.  

Från att tidigare ha varit en renodlad trafikavdelning så får vi nu ett avse-
värt större ansvarsområde. Vi tar över postväsendet, byggnads- och planlägg-
ningsväsendet, bostadsproduktion och förbättringar. Vi tar över hyresförhål-
landen, byggnadsstatistik, elsäkerhet, hiss säkerhet samt energi från kansli-
avdelningen. Samtidigt genomgår avdelningen stora interna förändringar 
närmast beroende på driftsprivatiseringar som delvis har genomförts men 
som vi fortsättningsvis arbetar med. 

Det har talats en hel del om driftprivatiseringar. Jag har tidigare sagt och 
jag säger det igen; trafiken är ett medel för att nå ett mål, ett mål om en le-
vande skärgård där det finns ett tryggt näringsliv med utvecklingspotential. 
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Trafiken i sig är inte målet. Landskapsregeringens åtgärder hittills i driftpri-
vatiseringar visar på en inbesparing, när samtliga är genomförda, på 2,5 mil-
joner euro per år. Vi talar alltså om en bibehållen trafik i någon annans regim 
som ändå skapar ett ekonomiskt utrymme på 2,5 miljoner per år. Bästa leda-
möter i Ålands lagting, det finns områden där de här pengarna kommer väl 
till pass.  

Jag vill också vara tydlig med att privatisering inte har varit ett självända-
mål för den här regeringen. Det har varit ett sätt att skapa ett ekonomiskt ut-
rymme. Vi står alla bakom detta. 

Privatiseringen medför också att avdelningens interna struktur genomgår 
ganska kraftiga förändringar eftersom rederienheten sakta men säkert går 
ner i antalet anställda. Vi behöver göra förstärkningar på utvecklings- och 
kontrollfunktionssidan vad gäller avtal med externa entreprenörer. 

Vi arbetar också med målsättning att under 2015 komma till klarhet med 
huruvida trafikförvaltningen ytterligare behöver förändras. Efter att ha tagit 
del av diskussionerna här i lagtinget de senaste dagarna är jag övertygad om 
att landskapsregeringens intention om att skapa ett trafikverk är den rätta 
vägen att gå vidare. 

Det är inte bara avdelningens interna arbete som upptar vår tid. Vi har 
också mycket annat. Vi tryggar den fortsatta flygtrafiken mellan Åland och 
Stockholm genom överföringsavgifter och ser till att det finns 1,3 miljoner.  

Vi satsar hårt på kollektivtrafiken och ser till att där finns nästan 2 miljo-
ner euro. Kollektivtrafiken är för övrigt ett av avdelningens fokusområde för 
2015. För tillfället arbetar två grupper; en politisk referensgrupp och en sak-
kunniggrupp. De arbetar tillsammans fram ett underlag som ska bli den nya 
kollektivtrafiklagen som är planerad att träda ikraft den 1 januari 2016. Till 
följd av, men också av andra orsaker, söker vi nu fram ett gemensamt zon- 
och betalningssystem för buss- och sjötrafik, ett gemensamt kollektivtrafiksy-
stem som omfattar hela Åland.  

Energifrågorna är viktiga. Tidigare idag hade vi en presskonferens tillsam-
mans med min kollega minister Karlström. Vi presenterade smarta elnät. Jag 
återkommer kanske till det i debatten morgon om det finns anledning. Ener-
gifrågor tenderar att bli allt viktigare. Det är oerhört glädjande att Ålands tek-
nologicenter blir djupare, smalare, får mera spetskompetens och även går in 
och börjar arbeta med energifrågor. Ålands teknologicenter transformeras 
under 2015 till Ålands teknologi- och energicenter och de kommer att arbeta i 
nära samarbete med avdelningen. 

Några ord om oljeskyddet. Oljeskyddet har varit eftersatt. Det är glädjande 
att vi nu kan investera och vi planerar att investera 700 000 under 2015. Vi 
har en långsiktig plan för hur vi ska komma vidare.  

Talmannen 
5 minuter! 

Minister Veronica Thörnroos 

Jag tror att jag stannar här. Jag återkommer med kortruttsplaneringen och 
mera om sjötrafiken i nästa anförande. 
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Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Jag skulle vilja ha lite förtydliganden av infrastrukturministern. 
Vilka tankegångar har landskapsregeringen när det gäller energikom-
missionen? Den frågan var stekhet hösten 2011. Det har stått i rege-
ringsprogrammet och nu tänker man tillsätta energikommissionen. Var-
för denna senfärdighet? 

Jag skulle också vilja ha lite mera konkretiseringar kring finansie-
ringen av public service. När kan vi förvänta oss en lösning på den frå-
gan? 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! Vad gäller energikommissionen och energikommissionens upp-
gifter så är energikommissionen följd i färg till energimyndigheten som 
kommer att börja arbeta den 1 januari 2016, som planerna är. När vi har 
den myndigheten på plats så kommer energikommissionen att tillsättas. 
Energikommissionen kan ses som ett rådgivande organ till landskapsre-
geringen och även arbeta på det övergripande planet med energifrågor. 
Jag tycker inte att vi är försenade i projektet. Vi har bestämt att vi vill ha 
energimyndigheten på plats och vi vill ha den lagstiftningen klar. Vi vill 
ha de uppgifterna helt färdiga innan vi går in för energikommission. 

Vad gäller public service frågan så står det också i budgeten att vi un-
der våren kommer att presentera ett förslag. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! När det gäller energikommissionen så är det lite efterhands-
konstruktioner kan jag tycka. Vi kan konstatera att energifrågorna har 
varit aktuella under hela mandatperioden, både när det gäller vindkraf-
ten men också den viktiga delen en omställning till ett hållbart Åland, 
nämligen att ta ett helhetsgrepp om energieffektiviseringen i landskapet. 

Ministern nämnde också flygtrafiken i sitt anförande. Hur diskuterar 
landskapsregeringen när det gäller att trygga flygförbindelserna till 
Helsingfors. Vi har i dagarna fått besked om att Flybe sticker ifrån 
Åland.  

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! Vad gäller den formella energikommissionen som ska tillsättas 
så vill jag informera att det har funnits en informell energikommission 
sedan länge. Nuvarande talman Britt Lundberg införde under sin tid 
som kansliminister ett bollplank i form av sakkunniga på Åland och de 
har stått landskapsregeringen till tjänst. De fanns också även under den 
tid som ltl Katrin Sjögren satt i landskapsregeringen. 

Vad gäller flygtrafiken så har landskapsregeringen tryckt på så att vi 
nu har få till stånd en tidtabellförändring. För övrigt följer vi läget väl-
digt noggrant. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Minister Carina Aaltonen 

Fru talman! Det är dags för social- och miljöavdelningen, området med en 
mängd mjuka värdena men som snabbt kan bli stora ekonomiska utmaningar 
för både kommuner och landskapsregeringen och Östersjöländerna om vi 
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inte satsar på tidiga insatser och utvecklar och skapar nya samverkansformer. 
Vi måste införa nya metoder, skarpare regelverk och anpassa verksamheterna 
till de behov som finns i dagens samhälle. Det är frågor som vi nu jobbar in-
tensivt med på min avdelning och nu när tillsynen är flyttad till ÅMHM kan vi 
arbeta mer med utvecklingsarbete och framtidsfrågor. 

Nästa år är familjepolitiken i fokus. Förra veckan presenterade vi ett för-
slag som handlar om ett mer flexibelt, jämställt och höjt hemvårdsstöd. Vi 
tror och vi vill att det här förslaget ska gynna barnen, deras föräldrar men 
också vara bra för kommuner och näringsliv. Vi inför också en jämställdhets-
bonus.  

Regeringen anser att det oavlönade arbetet måste fördelas mer jämställt. 
Kvinnors svaga löneutveckling hänger starkt samman med att kvinnor utför 
en stor del oavlönat arbete som inte syns i lönekuvertet eller på karriärstegen. 
Därför är förslaget till nytt hemvårdsstöd en del av arbetet med ökad jäm-
ställdhet. 

Ett familjepolitiskt program kommer att ta form under vintern. Idag är fa-
miljen som enhet utsatt under stort tryck från arbetsliv och från samhället i 
stort och vi vill ta ett helhetsgrepp över familjepolitiken. Vi vill trygga barn 
och ungdomars uppväxtvillkor och hälsa. Har familjerna det bra, mår Åland 
bra. 

Barn och ungdomars psykiska hälsa är också i fokus nästa år. Jag är 
mycket glad över det samarbete som nu pågår mellan skolbyrån och social-
vårdsbyrån med en kartläggning över vilka stödformer det idag finns för barn 
och unga som mår dåligt inom skola, kommuner, ÅHS, tredje sektorn osv. 
Nästa steg är att skapa ett jämbördigt samarbete mellan olika sektorer för att 
få den bästa samverkan kring enskilda elever. Det är lite som Barnahusmo-
dellen där barnet eller ungdomen står i centrum och myndigheter samverkar 
för att barnet bara ska behöva gå in genom en dörr, istället för att slussas från 
myndighet till myndighet och berätta samma historia gång efter annan.   

En liknande kartläggning har nyligen gjorts över unga som varken har stu-
dieplats, arbete eller praktik.  

En tillsyn över hur kommunerna följer barnomsorgslagen pågår och tillsy-
nen inom det sociala området förstärks i och med att ÅMHM kan anställa yt-
terligare en inspektör. Socialvårdsbyrån och sjukvårdsbyrån får också en egen 
jurist från nästa år. 

Första delen av uppföljningen av ÅSUB:s rapport ”Ekonomisk utsatthet 
och social trygghet” presenterades förra veckan. Det gör vi för att ta reda på 
vilken effekt de senaste årens reformer med garantipension, förhöjning av 
utkomststödet och förhöjning av grunddelen för ensamförsörjare och höj-
ningar av barnbidraget fått. Denna första del tog fasta på barnfamiljers ut-
satthet och vi ser redan nu att vi måste agera på olika sätt. Klart är att det inte 
bara handlar om att höja stödnivåerna. Det finns också mycket att göra för att 
minska kostnader för fritidsaktiviteter och aktiviteter som görs inom skola 
och barnomsorg. Kostnaderna för främst tekniska hjälpmedel på gymnasial-
stadiet var också en fråga som togs upp i rapporten och som är en svår belast-
ning för familjer med små inkomster. Det kommer vi att se närmare på under 
nästa år.  

Vi kommer också att begära en tillsyn över tillämpningen av utkomststödet 
och en åtgärd som borde vara obligatorisk är skuld- och ekonomirådgivning 
till de som lyfter utkomststöd under en längre tid, i synnerhet om vi inför 
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möjligheten för kommunerna att bevilja sociala krediter. Den allra viktigaste 
åtgärden är trots allt att se till att det finns arbete och sysselsättning. Det 
kommer minister Karlström säkert att berätta mer. 

Tandvården planerar vi att utöka. Alla som har en disponibel inkomst un-
der 15 800 euro föreslår vi att ska få gå till ÅHS tandklinik. Det handlar om 
cirka 1 100 personer som har mindre inkomster och som är under den rela-
tiva fattigdomsgränsen. Vi ska också ta fram servicesedlar för socialvården, 
men även för hälso- och sjukvården, tanken är att de servicesedlarna ska 
kunna användas hos de privata tandläkarna.  

Inom äldreomsorgen ska gemensamma funktionsmätningssystem för alla 
kommuner tas fram. Äldreomsorgslagen kommer som steg två så snart Kom-
munernas socialtjänst har kommit ut på banan. Redan nu tillsätts en arbets-
grupp som ska förbereda lagstiftningen och göra det parallellt med att vi tar 
fram en ny socialvårdslag. 

Jag stoppar här, tack.  

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Jag vill tacka ministern för det goda samarbetet som vi 
hade i gruppen som jobbade med familjepolitiken. Jag vill tacka för att 
landskapsregeringen har fokus på familjepolitiken. Det är ett viktigt om-
råde. Nu har vi presenterat ett förslag till hemvårdsstöd som är jätte 
mycket bättre än oppositionens motioner. Det är mycket glädjande. 

Jag tänker lyfta jämställdhetsfrågan som ministern nämnde. Jäm-
ställdhetsbonus som är frivillig, det finns också andra jämställdhetsa-
spekter i det här förslaget. Man behåller kopplingen till att inte använda 
den kommunala barnomsorgsplatsen, vilket möjliggör för andra att 
sköta barnomsorgen, särskilt inom ett kvinnodominerade yrke. Jag ser 
positivt på detta också ur den aspekten.  

Sedan är det jättebra att servicesedlar är på gång. De kunde ha kom-
mit tidigare men nu har vi satt månaden till mars. 

Minister Carina Aaltonen, replik 

Tack! Jag önskar att fler hade fått vara med i arbetsgruppen som job-
bade med ett familjepolitiskt program och en grund för ett nytt hem-
vårdsstöd. Det har varit ett väldigt givande och konstruktivt arbete. Vi 
har haft många olika infallsvinklar i det här arbetet. Vi har haft en ge-
mensam vilja att de åländska barnfamiljerna ska få det betydligt bättre. 
Det här är en del av helheten både när det gäller jämställdhet, valfrihet 
och flexibilitet. Jag tror faktiskt att det har varit en bra process att jobba 
så här som vi har gjort. Om man har en stark vilja att uppnå någonting 
så är det möjligt och det har vi kunnat visa den här gången. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Liberalerna oroar sig faktiskt över social- och miljöavdel-
ningen. Det är en enorm press på själva avdelningen att leverera lagstift-
ning och ta fram underlag och samtidigt är personalsituationen mycket 
ansträngd. Tjänster är obesatta på social- och miljöavdelningen. Vi ser 
att förvaltningen ökar inom trafikavdelningen medan det är dåligt på 
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social- och miljöavdelningen. Personalen verkar vara mycket folk pres-
sad. 

I tidigare replikskiften har vi fått höra att man ämnar komma med en 
äldreomsorgslag. Vilka tankar har ministern kring det? Det står också i 
budgeten att man ska revidera närståendelagstiftningen och det skulle 
också vara angeläget. Vilka konkreta tankar finns det kring det? 

Minister Carina Aaltonen, replik 

Fru talman!  Jag tror att det sällan har funnits så otroligt många lagar 
som nu skulle behöva revideras inom det sociala området. Det hänger 
starkt samman med att vi har många blankettlagstiftningar. Nu när alla 
förändringar görs på rikssidan så kräver det också att vi hänger med. 
Det allra största handlar om socialvårdslagstiftningen som kommer att 
träda ikraft i riket den 1 mars 2015 och vilka konsekvenser det får hos 
oss. Vi har hållit på med en översyn. 

Arbetet med äldreomsorgslagen måste jobbas med parallellt med la-
gen om kommunernas socialtjänst och när vi tar fram nya lagar inom 
socialvårdsområdet. Det här hänger ihop. Vi måste göra det parallellt. 

Ltl Katrin Sjögren, replik 

På rikssidan finns det redan en äldreomsorgslag. En äldreomsorgslag 
finns i vårt regeringsprogram, den har varit efterfrågat i flera lagting och 
man har tryckt på att man vill ha en äldreomsorgslag. Man säger att det 
är en förutsättning för att man ska kunna sätta press på kommunerna 
att de ska leverera den äldreomsorg de är ålagda. Trots det får vi inga 
klara besked. Den ena säger det ena och den andra säger det andra.  

När det gäller närståendevårdarna, vilka konkreta planer har man när 
det gäller lagstiftningen och revideringen av den?  

Minister Carina Aaltonen, replik 

Det stämmer att vi i vårt regeringsprogram har skrivet att vi ska ta fram 
en äldreomsorgslag. Med tanke på de erfarenheter som man har på fast-
landet just nu så visar det sig att lagen ganska tandlös. Det är bättre att 
vi tar fram en socialvårdslagstiftning som är grunden innan vi bygger på 
med speciallagar som de facto äldre omsorgslagen är. I samma veva hål-
ler vi på att titta på lagstiftningen när det gäller närståendevårdarna och 
närståendestödet. Det kommer ett annat kapitel där jag ska berätta 
mera om det.  

Visst, vi skulle säkert kunna ha fem socialinspektörer till på social-
vårdsbyrån just nu, så pass mycket jobb är det. Även om vi har pengar 
till det så får vi inte tag i kompetent personal, så illa är det också. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Många lagar inom ministerns område finns med i bud-
geten. Det skulle vara roligt att höra om ministern faktiskt tror att alla 
de här lagarna kommer att levereras under våren så att de hinner ige-
nom lagtinget innan mandatperioden är slut? 
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Minister Carina Aaltonen, replik 

Ja, det är min förhoppning. Jag vet att den lag som ltl Torsten Sund-
blom värnar väldigt mycket om är producentansvarslagen. Den lagen 
har vi haft en lagberedare på sedan 2011. Eftersom det är två som ska 
dansa tango så har det inte varit så enkelt att komma fram till ett resul-
tat. I det här fallet är det både landskapet och riksmyndigheterna. Riket 
har någonting som vi behöver, vi vill att riket ska göra ett arbete åt oss. 
Förhoppningsvis ska vi ha en lagstiftning på bordet under våren beträf-
fande producentansvarslagstiftningen, men det beror helt och hållet på 
hur väl mottagen den blir från riket. Det är riket som ska göra jobb åt 
oss för att få bort den här gränsen mellan Åland och Finland. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl John Hilander, replik 

Tack, talman! Tack minister Carina Aaltonen för lyftet av familjepoliti-
ken. Det är otroligt viktigt. Har vi en bra familj så bygger vi ett bra sam-
hälle och det är absolut det viktigaste. Vi har många aktörer i kedjan 
som har hand om våra barn och ungdomar. Man ser snabbt individer 
och familjer som mår dåligt. Man ska lägga resurser på dem. Jag tycker 
att ministern har greppat det. 

Jag vill att man tillför resurser på Ålands miljö- och hälsoskyddsmyn-
dighet. De är en aktör som vi mer och mer bygger vår verksamhet kring. 
Vi måste se till att de också har kapacitet att förverkliga det som vi be-
ställer.   

Minister Carina Aaltonen, replik 

Fru talman! Det är precis som ltl Hilander säger. Det är väldigt viktigt 
med förebyggande arbete och tidiga insatser när det gäller våra barn och 
ungdomar. Vi har gått in för att försöka göra den sociala tryggheten, 
med kommunerna socialtjänst, så likvärdig som möjligt. I nästa steg, i 
det familjepolitiska programmet, ska vi tillförsäkra oss om att resur-
serna och stödtjänsterna till barn och ungdomar också ska vara likvär-
diga. Det ska inte bero på i vilken kommun man växer upp i. Man ska ha 
lika möjligheter till assistenter och stödpersoner osv. Jag hoppas att det 
här är ett arbete som ska leda framåt. Barn och ungdomar och våra fa-
miljer behöver det. 

Ltl John Hilander, replik 

Tack igen minister Aaltonen! Nu när vi bygger upp alla program är det 
viktigt att de verkligen flätar samman så att vi inte gör ett program som 
ställer till det för ett annat. Det är individen som är fokus och individen 
går ofta in i flera program. 

Minister Carina Aaltonen, replik 

Precis, det är viktigt att hålla ett öga på det. 
Beträffande ÅMHM så finns det möjlighet i Ålands miljö- och hälso-

skyddsmyndighets budget att anställa ytterligare en inspektör inom det 
sociala området. Trots det så måste man sätta ner ett ganska stort arbete 
på att se över deras taxasystem, verksamhetsplaner och tillsynsplaner så 
att vi hela tiden vet att vi gör rätt saker så att resurserna räcker till det 
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som vi har ålagt dem att göra. Vi behöver kontinuerligt revidera den 
verksamheten så den är optimal för tillfället och att man kan ägna sig åt 
de viktiga sakerna. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Tack, fru talman! Ministern berör i sitt anförande ett viktigt område i 
det åländska samhället; ÅMHM, tillsynen och avgifterna. I en motion 
har vi föreslagit att man borde ha som målsättning att lägga fram en 
mindre omfattande tillsynsplan och lägre taxor för att kunna främja till-
växt i det åländska samhället och uppmuntra till företagande och entre-
prenörskap. I dagsläget har vi en situation där kaféinnehavare och en 
enkel glassförsäljare har fått tillsynsavgifter höjda med 150 procent på 
två år. Då inser var och en att det här är ett arbete som måste göras. Kan 
jag uppfatta ministerns anförande som ett stöd för ett arbete i den här 
riktningen? 

Minister Carina Aaltonen, replik 

Ålands Framtid har länge anfört att de vill ha lägre taxor. Självfinansie-
ringsgraden för ÅMHM är idag 18 procent. Om vi jämför med ÅHS så är 
självfinansieringsgraden ungefär 8,3 procent. Frågan är om man vill att 
samhället ska gå in och stöda mycket mera till ÅMHM. Vi ska se över 
tillsynsplaner och taxasystem så att det blir transparant och att företaga-
ren vet vad man betalar för. Som företagare i Brändö ska man inte be-
höva betala för resekostnaderna. En företagare i Jomala har mycket kor-
tare väg mellan inspektören och verksamhetsstället. Vi håller på med en 
väldigt stor revidering av hela det här systemet. Jag hoppas att det kan 
leda till lägre kostnader.  

Ltl Axel Jonsson, replik  

Den intressanta politiska målsättningen i diskussionen bör ju ändå vara 
vilken riktning som vi vill sträva mot i den här reformen. Man borde ha 
fokus på att få till en mindre omfattande tillsynsplan så att man inte be-
höver öka kostnaderna för tillsynen framöver. Vilken tillsyn kanske vi 
kan minska på i dagsläget för att inte behöva höja avgifterna med 150 
procent för våra kaféinnehavare och glassförsäljare om vi prioriterar till-
växt i vårt samhälle? Det finns ett annat sätt att minska på självförsörj-
ningsgraden och det är att minska på verksamheten. Man borde ha den 
målsättningen att faktiskt se vilken tillsyn vi kan ta bort och som kanske 
inte är motiverad i ett modernt samhälle och som ålänningarna i hög 
grad faktiskt sköter ganska bra själva.  

Minister Carina Aaltonen, replik 

Fru talman! Det är ju inte så att ÅMHM själva hittar på var de ska göra 
tillsyn och inte. Det är landskapsregeringen och lagtinget som fattar de 
besluten. Det kommer också från EU. Jag hörde nu senast om den här 
kontrollförordningen.  EU vill att de kontroller som görs av myndigheter 
ska vara självfinansierade till 100 procent, vilket också får konsekvenser 
för näringsidkare. Jag nämnde att självfinansieringsgraden är 18 pro-
cent för hela myndigheten. Då blir det ju en väldigt stor diskrepans. Jag 
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tror att vi delar samma målsättning. Det ska vara tydligt och klart och 
inte mer tillsyn än nödvändigt, speciellt inte för de företag som sköter 
sig. Avsikten är att de som inte sköter sig istället betalar timtaxa. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Minister Fredrik Karlström 

Fru talman! Jag brukar hålla ett ganska långt allmänt anförande till budget-
debatten varje år. Men i år är riktlinjerna klara. Fem minuter ifrån varje mi-
nister och ansvarsområde. Jag kommer att hoppa över hela det långa kapitel 
som jag tänkt hålla om näringspolitiken och återkommer med det, i den 
spörsmålsdebatt om närings- och arbetsmarknadspolitiken som oppositionen 
vill ha och ska hållas i december. 

I det här anförandet tänkte jag försöka kortfattat berätta om innehållet un-
der några huvudmoment, och sedan har jag valt att lägga fokus och presen-
tera ett konkret projekt som vi lanserar och kallar Team Åland. 

Men först kort om vad tjänstemännen och jag kommer arbeta mycket med 
nästa år: 
- Mesta tiden kommer nog att gå till de nya europeiska struktur- och investe-
ringsfonderna. De lanseras nästa år och pengarna som de omfattar kan börja 
arbeta i det åländska samhället från början av 2015. Arbetet med ramarna har 
pågått under flera år och ska nu verkställas kring de operativa programmen 
som tagits fram för varje specifik fond. 
Som ni vet pågår programmen fram till 2020 och omsätter tillsammans 75 
miljoner euro, offentliga medel. Till dessa miljoner kommer en motfinansie-
ring ifrån näringslivet och organisationer på nästan lika mycket. 
– Samtidigt som de nya programmen inleds ska de gamla strukturprogram-
men slutföras. Pengarna i de programmen är tidigare budgeterade men kan 
användas sista året under 2015. Senast igår gick näringsavdelningen ut med 
information om detta bland annat på avdelningens facebooksida. ”Ännu finns 
medel kvar att söka inom landsbygdsutvecklingsprogrammet. Stöd kan sö-
kas för etablering av företag eller för utveckling av exporterande företag 
med färre än 10 anställda. Projekten behöver genomföras under första 
halvåret 2015 och avslutas senast den 30 juni 2015. Stöd kan beviljas till fö-
retag verksamma inom till exempel tillverkningsindustrin, tjänstesektorn 
eller turism” 
- 2015 blir alltså ett år där vi lanserar de nya EU-programmen samtidigt som 
vi avslutar de gamla. Det innebär några saker, väldigt mycket pengar i om-
lopp för näringslivet och organisationer men även mycket extra arbete för 
tjänstemännen på avdelningen. 

Till detta, har vi även det nationella företagsstöds momentet, alltså stödet 
som bland annat går till företag som satsar på export och internationalisering 
samt investeringar inom turism/tillverkningsindustri. Pengar som vi beslutar 
över själva utan att behöva gå via strukturfonderna och de operativa pro-
grammen. Det momentet är lika stort som i förra årets budget alltså 1.2 miljo-
ner euro, vilket var betydligt mycket mer än vad de varit de senaste åren. Or-
saken till att det ökades så mycket 2014 var strukturprogrammen tidsför-
skjutning och inte hade kommit igång. Det här året vill vi vara beredda och 
kunna stimulera satsningar för ökad tillväxt, vilket vi har gjort 2014. 
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Jag har hört oppositionens retorik som säger att det är mindre överfö-
ringar till näringslivet år 2015. Till det vill jag säga att det inte finns någon 
anledning att budgetera luft. Vi har pengar kvar i den rekordpott vi tillförde 
2014 till just det nationella företagsstödsmomentet i tilläggsbudgeten. Det är 
pengar som vi kan och kommer använda nästa år och att bara öka detta mo-
ment leder inte automatiskt till mer aktiviteter i näringslivet.  

De 1,2 miljoner euro, vi budgeterar för nu, räknar vi med att motsvarar den 
efterfrågan som finns ute i näringslivet. Det nationella företagsstödet tillsam-
mans med de oanvända medel ifrån tidigare år, samt alla de miljoner som 
sätts igång med de nya EU:s struktur- och investeringsfonderna parallellt 
med medlen som finns i avslutningen av det gamla programmet medför att 
det nog aldrig tidigare funnits så stor beredskap från någon regering att möta 
upp de investeringar och satsningar som näringslivet vill göra, som år 2015. 

De nya programmen är inte heller budgeterade årsvis utan totalt för hela 
perioden, så finns det vilja ifrån lantbruket och det övriga näringslivet att in-
vestera för framtiden så finns en väg för oss och medel tillgängliga för att 
hjälpa till. 

– Vi kommer även arbeta vidare med en aktivare arbetsmarknadspolitik 
där en ny lagstiftning lämnas till lagtinget i början av året. Den kommer inne-
hålla förslag på förändringar såsom fler möjligheter till utbildningsinsatser 
för arbetslösa, åtgärder som bättre tillvaratar möjligheter för personer med 
nedsatt arbetsförmåga. Den ger AMS ett större utbud med insatser för en ak-
tiv arbetslöshet samt insatser för att minska administrationen inom myndig-
heten. Den innehåller förslag på att arbetslösa ska få pröva på en utbildning 
före reguljär ansökan till skola, att yrkesinriktad sysselsättningsutbildning 
anordnas för grupper av Ålands gymnasium och för enskilda av AMS. Att ar-
betslösa ska få avsluta eller genomföra en utbildning med behållen arbetslös-
hetsförmån då det bedöms väsentligt underlätta återgången till ett arbete på 
den öppna arbetsmarknaden. 

– Vi kommer att förstärka Skärgårdsnämndens status och även tillföra mer 
pengar till den gentemot tidigare år. 

– Ålands Teknologicentrum kommer under året genomgå en förvandling 
och flyttas till infrastrukturavdelningen. I den transformeringen förändras 
ÅTC till ÅTEC. Ålands teknologi och energi centrum, helt enkelt för att vi vill 
sätta mer fokus på och göra en förstärkning inom energiutvecklingsområdet. 

Det här var ett axplock av vad näringsavdelningen kommer arbeta med 
nästa år. Men nu tänker jag använda resten av min tid att förklara projektet 
Team Åland 

Team Åland är en tvåstegsraket för landskapsregeringen att tillsammans 
med åländska näringslivet och samhället skapa möjligheter för olika projekt 
som gynnar företagsklimatet, tillväxten och inflyttningen i allmänhet samt 
modernisering, internationalisering och digitalisering i synnerhet. Alltså till-
sammans utföra gemensamma utvecklingsprojekt till nytta och gagn för hela 
Åland. 

Utvecklingen av det åländska näringslivet är inte i första hand något för 
politiker att besluta om. Politiker ska skapa förutsättningar så att det går lätt 
för näringslivet att förändras, förnyas och förbättras. 

Team Åland blir ett verktyg för att stimulera till mer samarbete, mer ”kors-
pollinering” mellan olika branscher, mer innovation och kreativitet. Det kan 
exempelvis handla om hur vi sporrar till mer entreprenörskap, att utveckla 
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varumärket Åland, att underlätta för fler utländska investeringar, att skapa 
system för kompetensrekrytering, en attraktivare ”Ålandsbild” för besökare, 
inflyttare och affärspartners, gemensamma exportsatsningar, helt enkelt åt-
gärder som skapar ett ännu bättre företagsklimat anpassat efter det åländska 
näringslivets önskan och behov för framtiden. Allt med ett övergripande ”di-
gitaliseringstänkande” som genomsyrar allt. 

Team Åland är inte ett nytt sätt att finansiera enskilda företag utan ett 
komplement till alla de traditionella företagsstöd och de struktur- och inve-
steringsfonder som regeringen har hand om.   

Team Åland är ett verktyg för att stödja näringslivet ur ett bredare per-
spektiv. Första steget i raketen består av att vi tar fram konkreta utvecklings-
projekt och för det ändamålet finns 200 000 euro upptaget i budgeten för år 
2015. Det beloppet blir ett konkret verktyg att tillsammans med näringslivet 
ta initiativ och genomföra olika projekt som leder mot de gemensamt upp-
satta målen. 

Arbetet är redan igång, och jag har haft flera möten med både Ålands Nä-
ringsliv och Visit Åland. Jag har mycket kvar att säga fru talman. 

Talmannen 
Tiden är ute! Ministern är välkommen tillbaka för ett nytt anförande. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Det var mycket, vilken svada minister Karlström har!  
Jag skulle bara vilja veta om man har utvärderat det man har gjort 

hittills? Har man gjort någon slags analys? Hur har det gått med Företa-
gens hus? Hur har det gått med regelförenklingsprojektet? Hur har det 
gått med tillväxtrådet? Hur har det gått med 1000 kor? Hur har det gått 
med 1000 sängplatser? Hur har man kommit i mål med de projekten? 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Replikerna är två minuter så då hinner jag utveckla ganska mycket. Jaha 
en minut bara? 

Jag börjar med tillväxtrådet. Vi har inte haft så många möten. Däre-
mot har det kommit ut någonting konkret t.ex. Business labb Åland som 
drog igång för några månader sedan. Det är ett ypperligt exempel på 
stödjandet av kvinnligt företagande. Majoriteten av dem som sökte var 
kvinnor. Vi har företagarskolan som är igångsatt. Projektet 1000 kor 
snurrar på. V har ökat antalet kor på Åland och mjölkmängden har ökat 
med 1/2 miljon liter jämfört med tidigare. Vi har kommit i mål med 
otroligt mycket annat också och det är mycket som fortsättningsvis på-
går. Dialogen med näringslivet är absolut viktigast och att vi gör det till-
sammans. Vi har projekt som fiskfabriken i Eckerö och bageriet på 
Kökar. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Jag fick inte så mycket svar. Blev det flera kor? Blev det flera sängplat-
ser? Det fick jag inte svar på så det kan ministern gärna återkomma till. 

Jag har funderingar kring skärgårdsnämnden. Det låter väldigt pro-
gressivt att man nu ska utöka skärgårdsnämnden för att skärgården ska 
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få ett verkligt inflytande i sitt näringsliv och att det ska bli tillväxt. San-
ningen är den, ministern, vi har inte haft en skärgårdsnämnd under hela 
den här mandatperioden. Det är minst sagt lite pinsamt.  

Jag skulle också gärna vilja få information om vi verkligen får en ung-
domsgaranti som fångar ungdomar som riskerar att falla mellan sto-
larna och genom systemen? 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Fru talman! 1,6 miljoner liter mjölk och det betyder ungefär 10 000 liter 
per ko. Åtminstone 160 flera kor har kommit till med det projektet. Det 
är svaret på frågan. Mjölkmängden har stigit från 15 miljoner liter till 
16,5 miljoner liter så det har blivit fler kor på Åland. 

Skärgårdsnämnden, vilken vi också har haft en skriftlig fråga om här i 
lagtinget, så de har inte kunnat nominera personer så att nämnden 
skulle bli jämställd. Nu ändrar vi reglementet så att det blir två personer 
från varje kommun, en av varje kön. Det blir en förstärkning av skär-
gårdsnämnden. Samtidigt tillför vi mera medel. Istället för 20 000 euro, 
som tidigare har gått till administrationskostnader till största del, så 
kommer skärgårdsnämnden att själva få administrera och förvalta 
35 000 euro för konkreta projekt i skärgården. Det var ett kort svar på 
de frågorna.  

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! I samband med budgetdebatten brukar minister Karl-
ström och jag ha en liten debattväxling. Den här gången tänker jag göra 
på ett annorlunda sätt. Jag tänker tacka minister Karlström för de ar-
betsmarknadspolitiska åtgärderna och den lagstiftning som nu är på 
väg. Man ser idag en förbättring för många som tidigare har slagits ut. 
Nu kommer åtgärder som medför att de kommer bättre in i samhället. 
Det har pratats otrolig mycket om ungdomsgarantin men man nämner 
ofta bara rubriken. Här kommer innehållet nu. Åtgärder för de arbets-
lösa kommer och det tackar jag för. Jag har varit ganska gnällig, mi-
nister Karlström. Jag ska ge en eloge när det är befogat. Äras den som-
maren som äras bör!  

Minister Fredrik Karlström, replik 

Tack, fru talman! Det är precis som ltl Winé säger. Det har arbetats 
mycket i den arbetsgrupp som tillsattes från utbildningsavdelningen, 
AMS och näringsavdelningen. Vi tittade på olika åtgärder för att skapa 
en aktivare arbetslöshet och göra ungdomarna mera beredda på arbets-
livet. Det här arbetet är på långa vägar inte slutfört. Den här arbetsgrup-
pen kommer inte heller att få en frisedel att det jobbet har upphört. Ar-
betet måste kontinuerligt fortsätta. Det lagpaketet, som är ute på remiss 
nu, kommer vi att ha möjlighet att debattera förmodligen i början av ja-
nuari. Arbetet kommer att fortsätta, det finns mer att göra. Vi vet att det 
är lite tuffare där ute just nu, arbetslösheten har ökat en aning men ar-
betslösheten är fortsättningsvis väldigt låg. Det finns absolut en anled-
ning för regeringen att jobba vidare med arbetsmarknadspolitiska frå-
gor. 
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Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! När man pratar om det förebyggande arbetet och per-
soner i utsatta situationer så brukar många hänvisar till Ingvar Nilsson 
som är nationalekonom. Jag läste lite i hans utredning; ”Bättre stämma i 
bäcken än i ån”. Jag vill läsa upp en mening. ”Den övergripande slutsat-
sen är att långsiktighet, samverkan, brukarmakt samt metoder för att 
delaktiggöra människor i det förebyggande och preventiva arbetet 
kring barn och unga är viktiga inslag både för att vidmakthålla ett hu-
manistiskt samhälle och för att använda våra knappa samhällsresur-
ser mera effektivt än idag.”  

Jag tycker att man har kommit långt med det. Tre avdelningar har 
samverkat vilket jag tycker att är jättebra. Det kommer resultat när man 
börjar jobba tvärsektoriellt och målinriktat. Jag vill än en gång tacka. 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Vi kommer att intensifiera den så kallade trepartsdialogen mellan land-
skapsregeringen, arbetsgivaren och respektive arbetstagarrepresentan-
ter framöver med tanke på att stämma i bäcken eller om det var i ån. Det 
arbetet är väldigt viktigt. Arbetet ska inte bara ske internt här i land-
skapsregeringens förvaltning. Vi har en kontinuerlig dialog med både 
näringslivet, arbetsmarknadsparterna och kommunerna för att vässa 
alla de verktyg vi har och kunna anpassa systemen efter individerna som 
behöver hjälp från oss tillsammans. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det är riktigt, minister Karlström, att vi har sagt att anslagen för nä-
ringslivsutveckling har minskat kontinuerligt. Då säger ministern att det 
finns pengar hur mycket som helst, det finns en rekordpott och ska vi 
budgetera luft? Vad beror det på? Sker det inte någon utveckling i det 
åländska samhället eller vad beror det på? Jag tror faktiskt att jag fick 
svaret på de frågorna på Godbymässan där jag pratade med flera olika 
företagare. En företagare sade han hade väntat ett år och fyra månader 
på att få ett besked som blev ett avslag. En annan företagare blev bevil-
jad en summa men när det blev färdigt så fick han bara 60 procent av 
det beviljade beloppet. En tredje företagare berättade att landskapsrege-
ringen begärde fem kompletteringar och då gav företagaren upp. Jag 
tror, minister Karlström, att vi kanske har svarat på att det finns en re-
kordpott kvar. Småföretagarna, som bär det åländska näringslivet 
ganska långt, har gett upp. Beror detta på tjänstemännens sätt att jobba 
eller beror det på politiska direktiv? 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Nej, det finns definitivt inga politiska direktiv. Det är snarare tvärtom, 
handläggningstiderna har förkortats ner de senaste åren. Nu kan jag inte 
uttala mig om de här personerna som ltl Eriksson har pratat med på 
Godbymässan. Du får gärna be dem ta kontakt med mig. Jag har dagli-
gen kontakt med både små och stora näringslivsföreträdare. Den där 
bilden känner jag inte igen, att det skulle vara någon sorts standardbild 
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över hur hanteringen är på näringsavdelningen. Många gånger kan olika 
beslut dra ut på tiden. Ibland handlar det om att företagaren inte har 
kompletterat med de uppgifterna som kanske strukturfonden kräver att 
man ska komplettera med. Det är inte bara våra egna principdokument 
som vi diskuterar utan det är ganska komplexa ansökningsförfaranden 
och handläggningsförfaranden när EU-pengar är involverade. Därför 
har jag alltid ansett att det nationella företagsstödet är viktigare, för där 
kan vi vara ännu smidigare än med strukturfondens medel som vi han-
terar. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Vi får återkomma så kanske vi kan diskutera i lite lugnare ton. Det blev 
lite stressigt den här gången. Två dessa fall känner jag, jag ska höra om 
jag får nämna exemplen. Det är lite förvånande när ministern säger att 
han inte känner till det här. När Ålands Framtid hade ett möte med före-
tagarföreningen och Ålands Näringsliv så var det exakt den här bilden 
som också kom fram. Så det är lite förvånande om han inte känner till 
det. 

Team Åland är egentligen ingenting nytt, däremot får minister Karl-
ström det att låta som nytt. När man läser motiveringarna på sidan 31 så 
är det precis samma sak som vi jobbade med på 90-talet, att försöka få 
ihop resurser som var uppdelade på förbundet för åländsk sjöfart, köp-
mannaföreningen, handelskammaren och företagarföreningen osv. Jag 
kan inte riktigt se så väldigt mycket nytt i det här. Förhoppningsvis, mi-
nister Karlström, får vi båda två mera tid på oss i näringslivsdebatten så 
att vi får ta det här lite mera grundligt. 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Tack, fru talman! Tack för att du tog upp Team Åland. Jag hann inte för-
klara Team Åland i mitt anförande. Gå in på teamaland.com för mer in-
formation. Det handlar om att vara med och digitalisera, modernisera 
och internationalisera det åländska näringslivet på ett annat sätt än vad 
man har gjort tidigare. Möjligheterna för branschorganisationen att 
driva projekt som Ålands näringsliv gör just nu med e-handel för små 
företag kommer att finnas kvar. Det här är ett viktigt instrument för att 
skapa kreativa utvecklingsprojekt tillsammans.  

Vad gäller det som ltl Eriksson har hört av vissa företagare på Godby-
mässan så tar jag väldigt gärna emot det. Naturligtvis har man ibland 
klagomål på handläggningstiderna. När man tittar på de enskilda fallen 
och vad det beror på så finns det ofta ett svar. Jag ska gärna titta på de 
här enskilda fallen om personerna vill ta kontakt med mig. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Minister Karlström tog upp förutsättningar för nä-
ringslivet och företagen i sitt anförande. Vilken kommentar har mi-
nistern till den hämsko som lastbilsavgifterna sätter på företagen? Man 
säljer till och med bort lastbilarna för att de inte bär sig, med momsen 
på är det en hundring per lastbil som man tar till skärgården. Det här 
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drabbar allt företagande och allt byggande. Jag skulle gärna höra om mi-
nistern kan utveckla det här. Har ministern förslag på åtgärder som man 
skulle vidta för att lindra effekterna? 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Fru talman! Detta är kanske lite mer en fråga för infrastrukturavdel-
ningen när det gäller prissättningen på skärgårdstrafiken och turerna. 
Jag har givetvis även blivit kontaktad från företagare i skärgården som 
har exemplifierat hur tokigt det kan bli ibland när kostnaderna blir 
orimliga, till exempel när man ska ha ut en elektriker för att vidta någon 
åtgärd i skärgården och som råkar ha en för hög bild för tillfället. Det 
här behöver man titta på lite mera. Vi ska se om vi kan hitta ett system 
som kunde vara mera lämpat för att gynna näringslivsutvecklingen i 
skärgården också. Den bollen tar jag emot och jobbar vidare med infra-
strukturavdelningen för att se vad vi kan göra. Tarifferna på skärgårds-
trafiken är en komplex historia och att få dem så lika och rättvisa som 
möjligt. Det är ingen lätt ekvation. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Just den biten är nog en näringslivsfråga och borde 
hamna under ministern. 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Man måste titta på helheten. Det är ingen enkel helhet utan det är en 
komplex struktur som är uppbyggd. Personligen tycker jag att det måste 
gå att få det enklare och smidigare. Jag har stor förhoppning till det nya 
bokningssystemet och det nya ekonomisystemet som kommer att sättas 
igång för skärgårdstrafiken också så småningom. Då kan man hitta flex-
ibla system som anpassas och fungerar för personer och företag ute i 
skärgården. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Jag tänkte beröra någonting helt annat som står i bud-
geten men som ministern inte berörde. Det gäller översynen av lagstift-
ningen till skogvårdsföreningar och skogsbruksåtgärder. Jag har förstått 
att det har blivit påkallat av en EU-reglering. Hur långt har man kommit 
i lagstiftningen om skogsvårdsföreningar? Hur har man tänkt sig i fram-
tiden? Blir det en blankettlag? Man skulle lite kunna titta över, rational-
isera och göra allting lite effektivare om man känner till hur det går till 
idag när man söker om en skogsavverkning. 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Kort svar på den frågan, fru talman. Jag är mycket medveten om beho-
vet att göra om lagstiftningen för skogsbruksfrågorna och skogsvårds-
föreningens vara eller icke vara i framtiden med tanke på att man i Fin-
land har gjort om hela systemet och vi har blankettlagstiftning kopplat 
till den lagstiftningen. Under 2015 är det löst men vi måste hitta en lång-
siktig lösning efter 2015. Det jobbas med detta för tillfället. Vi ska också 
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intensifiera dialogen med både skogsägare, skogsindustrin och skogs-
vårdsföreningen för att se hur vi kan hitta en långsiktig lösning. Under 
år 2015 har vi som sagt detta löst. Vi har lite tid på oss, jag är inte orolig 
för att vi inte ska hitta en långsiktig hållbar lösning även från 2016 och 
framåt.  

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Jag får tacka för den informationen. Det hörs bra att 
man för en dialog med både industrin, skogsnäringen och representan-
ter som bevakar när man ska utforma den nya lagen. 

Skogsprogrammet har varit hjärtefråga för mig. Det står en mening 
om det, att man eventuellt tänker påbörja det. Kommer ministern över-
huvudtaget att hinna påbörja det under sin mandatperiod? 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Tack, fru talman! Det finns definitivt en stor vilja. Landskapsforstmäs-
taren skulle väldigt gärna vilja sätta ner tid och energi för att få fram 
skogsvårdsprogrammet. Problemet har varit resurser. Jag är sagt det 
tidigare och ltl Eklund vet var skon klämmer. Just nu går de mer akuta 
lagstiftningsåtgärderna före eftersom det här är en frivillig åtgärd. Jag 
hoppas att vi får igång programmet under 2015. Det finns en öppen och 
ärlig vilja till det både från tjänstemännens sida och från min sida. Jag 
tror inte att det sker före sommaren. Det arbetet sätts i så fall igång efter 
sommaren. De viktiga lagstiftningsåtgärderna måste prioriteras. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Tack för anförande minister Karlström. Det blev tyvärr 
alldeles för kort. Allt som sägs i denna sal är självklart lika viktigt, men 
när det kommer till näringspolitik så är nog frågan om det inte är lite 
viktigare än mycket annat. Av det skälet att det mesta som vi pratar om i 
denna sal borde kretsa kring hur vi får arbetsplatser på Åland. Jag hade 
gärna velat höra mera om tankarna kring team Åland. Team Åland är ett 
begrepp där man till exempel inom idrottsrörelsen har genomfört det 
här med mycket stor framgång. Man har kunnat göra skillnad både ut-
anför Åland och på Åland till gagn för näringslivet och väldigt många 
andra. 

Högskolan på Åland är en annan institution som på allvar borde tas 
med i det här arbetet och så är det också enligt planerna. På högskolan 
finns en kunskap och en vilja att gå framåt och där finns också ett väl-
digt strategiskt tänk som jag tror att man skulle ha nytta av. Vidga gärna 
diskussionen kring Team Åland. Det mår vi alla bra att höra mycket 
mera om. 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Tack, fru talman! Jag tror att jag ber om ett anförande till och med lite 
lugnare stämma försöka förklara och väcka tankar och idéer. Det viktig-
aste och själva grundprincipen och kärnan i Team Åland är att det inte 
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är politiker som ska utveckla näringslivet. Vi ska göra det här tillsam-
mans. Vi ska skapa grundförutsättningarna och måla upp en gemensam 
målbild vart vi ska gå.  

Lite finurligt i finansieringslösningen är att vi nu har 200 000 euro 
för att sätta igång själva processen. I första tilläggsbudgeten, som för-
modligen kommer redan i mars, har vi konkreta långsiktiga planer på 
vad vi ska göra. Det betyder att det här arbetet redan är igångsatt. Det 
förs redan diskussioner med både Visit Åland och Ålands näringsliv och 
de är oerhört positiva till initiativet. Andra organisationer och även di-
rekta företagare har varit involverade. Det här är bara ett startskott. Gå 
in på teamaland.com för att läsa mera. Det kommer att vara en verkstad 
den 13 januari förutsatt att lagtinget beviljar medel. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack för det, ministern ska just få fortsätta resonemanget. 
När det handlar Högskolan på Åland så har de bestämt sig för att bli 

norra Europas bästa högskola. Det är inte så konstigt med tanke på att 
de faktiskt finns på norra Europas bästa ö, och där finns en story att be-
rätta. Det är absolut så att näringslivet ska göra jobbet men den politiska 
ledningen bär ett tungt ansvar för att uppmuntra, inspirera, finnas där 
och hjälpa till att öppna dörrar mot omgivningen och mot andra han-
delsområden osv. Här finns mycket att göra. Alla steg börjar med att nå-
gon säger; "kom igen, nu kör vi". 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Ltl Pettersson och undertecknad är helt överens. Högskolan har en oer-
hört viktig roll och kan vara en kreativ motor för att sporra det åländska 
näringslivet. Högskolan lyssnar på vad näringslivet vill och är med och 
öppnar dörrarna. Jag tycker också att självstyrelsen är en fantastisk 
möjlighet att öppna upp dörrar till omgivningen och till nya marknader. 
I det nordiska samarbetet har vi sett vilka möjligheter och arenor vi har 
att marknadsföra Åland.  

Undertecknad har fått möjlighet att på lördag åka till Kina för att 
prata om Åland och det åländska näringslivet för ledare i från hela värl-
den, borgmästare från de 30 största städerna i världen. Åland har fått ett 
tio minuters anförande för att lyfta upp det åländska exemplet ur ett nä-
ringspolitiskt perspektiv. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Minister Wille Valve 

Fru talman! Bästa lyssnare, om vi skulle sammanfatta regeringens budget 
2015 med ett tre ord så är det: Ett tryggt Åland. 

Vi bygger trygghet i samhällsstrukturerna och du ska kunna vandra trygg 
på Åland.  

Först samhällsservicereformen. Kommunernas socialtjänst ska skapa 
trygghet för dig som behöver det. Starkare rättssäkerhet, och ännu starkare 
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kompetens. KST ger också kommunerna tryggheten i att du vet att din kom-
mun klarar av att rehabilitera en blandmissbrukare utan att budgeten går åt 
skogen. Du får tryggheten i att du inte behöver lämna din hemkommun för 
att vara säker på att din rätt är tryggad.  

För brand- och räddningsväsendet får vi en slutrapport inom 2014, som 
ska ge ett förslag till en brand- och räddningsmyndighet anpassad för dagens 
behov. Under 2015 slutför vi detta arbete. För alarmcentralen är målsätt-
ningen hög driftssäkerhet med kompetent personal. Under 2014 har arbetet 
med stöd för prehospital sjukvård förverkligats, med stöd från kansliavdel-
ningen. Under 2015 ska det nya operativsystemet vara i drift. Jag har idag 
tagit ställning till en ny arbetsordning för Ålands ledningscentral i krislägen. 
Denna arbetsordning kommer att testas i en storövning under de närmaste 
dagarna. Det är viktigt att vår beredskap för krissituationer är god. 

Vår polis har tre verksamhetsprioriteringar för 2015, arbetet mot narko-
tika, arbetet mot våld i nära relationer och arbetet med barn och ungdomar. 

För att förverkliga dessa verksamhetsprioriteringar behöver polisen ända-
målsenliga utrymmen. De utrymmen som har renoverats under 2014 skapar 
nu trygghet för dig som måste göra en brottsanmälan och vill slippa att halva 
Åland ska höra det du säger. Det nya polishuset kommer att ge polisen de 
redskap som myndigheten behöver för att skapa trygghet i vårt samhälle.  

Under 2014 har landskapets nyaste myndighet, Ålands ombudsmanna-
myndighet, slagit upp sina dörrar. ÅOM tar tillvara dina rättigheter som barn, 
patient, konsument och arbetstagare. I samma byggnad finns Datainspekt-
ionen som tryggar din rätt att veta – hur var och varför behandlas dina data-
uppgifter?  

Landskapsregeringen inleder nu en översyn av landskapslagen om all-
männa handlingars offentlighet, som strävar till rättssäkra regler. Du ska, nå-
got förenklat, kunna få ut all information som inte röjer någon annans privat-
liv. Och du ska kunna vara trygg i att känsliga uppgifter om dig inte röjs eller 
sprids. 

Regeringen har under 2014 sjösatt den nya hembygdsrättslagstiftningen. 
Du som har hembygdsrätt och har flyttat från Åland, får ett besked om att du 
håller på att förlora hembygdsrätten. Den innebär också vissa förbättringar 
för åländska studerande utanför Åland. Under 2015 reformerar vi jordför-
värvslagstiftningen. Du som vill köpa en plätt åländsk mark ska kunna veta 
vad som gäller och få klara besked.  

Under 2015 förnyar vi de vallagstiftningar som faller inom vår behörighet. 
Målet är att öka inklusion och det demokratiska deltagandet inför valet 2019.  

Ett tryggt Åland handlar också om goda kontakter utåt. Goda kontakter till 
de organisationer och de korridorer i Bryssel där beslut som angår oss fattas. 
Säkerhet har under år 2014 blivit mer aktuellt än någonsin i vår omvärld. Inte 
bara i traditionell säkerhetspolitisk bemärkelse.  

Vikten av att samtliga Östersjöstater går in för ett förbud mot dumpning av 
toalettavfall i Östersjön kan inte underskattas. 

Avslutningsvis, fru talman, handlar vår integrationspolitik om att skapa 
trygghet. Den handlar om att när vi själva känner oss trygga så kan vi också 
välkomna andra! 

Vi har nu genomfört lagändringar som behövs för att våra kommuner nu 
ska kunna ta emot flyktingar om de så vill. Vi gör det möjligt att skapa trygg-
het för de människor som flyr från krig till fredens öar.  
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Fru talman! Vi hade nyligen en armenisk-azerbajdzjansk delegation på be-
sök för att studera Ålandsexemplet. De var framförallt imponerade av trygg-
heten och tilliten i vårt samhällsbygge eller för att citera en av besökarna: 
”Ålandsexemplet lever och kommer att segra”. Tack för ordet. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Jag vill ha ett klargörande. Polisministern säger att ungdoms-
arbetet ska fortgå inom polisen. Får tjänsten som ungdomspolis fort-
sätta? Den har varit mycket lyckad och mycket omtyckt. Oro har före-
kommit för att inte det konceptet skulle fortsätta. 

En annan fråga som tangerar polisen och som var aktuell tidigare i 
debatten är våld mot kvinnor. Hur fungerar överfallslarm i dagsläget när 
det gäller våldsutsatta kvinnor och kontakten till polismyndigheten? 

Minister Wille Valve, replik 

Tack, ltl Sjögren. Det har mycket riktigt funnits en ungdomspolis. Enligt 
de prioriteringar som vår polisstyrelse har gjort så har det kommit till 
min kännedom att det kommer att finnas två ungdomspoliser under 
2015. Ytterst är det här en fråga för polisstyrelsen och vilka priorite-
ringar som den styrelsen väljer att göra. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Jag funderar på överfallslarm och om de fungerar. Om inte mi-
nistern kan svara så kanske någon annan i salen, t.ex. från polisdelegat-
ionen, kan svara på det här under budgetdebatten.  

Vilken tidsplan finns det när det gäller jordförvärvslagstiftningen och 
offentlighetslagstiftningen? Det är två angelägna lagstiftningsområden. 

Minister Wille Valve, replik 

Jag ber att få återkomma vad gäller frågan om överfallslarm. 
Vad gäller offentlighetslagstiftningen och jordförvärvslagstiftningen 

så kan vi räkna med en något snabbare tidtabell för offentlighetslagstift-
ningen. Rättsserviceenheten håller just nu på att kartlägga de brister 
som finns i dagens lagstiftning och de åtgärder som föranleds av dem. 
Detta kan jämföras med jordförvärvslagstiftningen där vi planerar en 
ambitiös reform och ett nytt regelverk, vilket enligt min uppskattning 
kommer att ta längre tid. En stor del i jordförvärvslagen hinner vi få 
gjort under 2015, troligen inte allt. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Jag har samma fråga om jordförvärvslagen som ltl Sjögren. Under förra 
mandatperioden tog en arbetsgrupp fram underlag för förnyelse av jord-
förvärvslagen, näringsrätten och hembygdsrätten. Jag kommer ihåg att 
oppositionen, särskilt minister Valves eget parti, var väldigt hård mot 
dåvarande regering för att man inte lyckades åstadkomma lagstiftning 
fast man hade grundarbetet gjort. Nu säger ministern att jordförvärvsla-
gen ska arbetas med under nästa år. Betyder det att vi inte kommer att 
få lagen hit till lagtinget inom den här mandatperioden trots tidigare på-
ståenden?  
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Minister Wille Valve, replik 

Jag ser mig föranledd att påminna vtm Eriksson om den bredare kon-
texten. Efter att den parlamentariska kommittén levererade sitt betän-
kande 2009 hade dåvarande regering Eriksson alla möjligheter att sätta 
igång lagstiftningsåtgärder. Ingenting skedde före 2011 då den här rege-
ringen tillträdde. Vi inledde arbetet med hembygdsrättslagstiftningen 
vilken vi nu har levererat till lagtinget. Nu arbetar vi med jordför-
värvslagstiftningen. Om ni frågar mig vilket som är huvudproblemet 
med jordförvärvslagstiftningen så om vi jämför den parlamentariska 
kommitténs slutsatser för hembygdsrätten och näringsrätten så lämnar 
jordförvärvsrättens slutsatser mera utrymme för tolkning. Det skapar 
merarbete i nuläget. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Nåja, ministern Valve, påståendena då var ganska starka, det 
var bara att lagstifta och det skulle gå hur lätt som helst. Idag har man 
tydligen drabbats av eftertankens kranka blekhet. Jag tycker egentligen 
att det är bra, det här är svåra frågor och det har jag hela tiden hävdat. 
Jag tycker inte att vi ska vara påstridiga mot varandra. Det är viktigt att 
man gör ett riktigt ordentligt grundarbete och kommer fram med bra 
lagframställningar, vilket tyvärr inte riktigt visar sig vara fallet när det 
gäller hembygdsrätten. I lagutskottet jobbar man nu ganska mycket med 
hembygdsrätten. 

Det fanns två stora grupper som jobbade med samhällsservicerefor-
men. Det fanns också en infrastrukturgrupp. Ligger detta på ministerns 
bord nu när ministern har tappat den sociala servicen? 

Minister Wille Valve, replik 

Den här regeringen har så här långt gjort precis det som mitt parti ta-
lade för, att det är bara att lagstifta. Vi har stiftat en hembygdsrättslag 
som nu behandlas i lagtinget. 

Vad gäller jordförvärvslagen så är den något mera komplicerad ef-
tersom den innebär att vi kommer att hyra in bolagsrättslig kompetens 
för att säkra likabehandling av juridiska personer och fysiska personer. 
Vtm Ericsson kan vara trygg i att arbetet fortgår och det är högt priorite-
rat för den här landskapsregeringen. 

Infrastruktursamordnandet ligger under infrastrukturminister som 
för tillfället inte är närvarande här i salen. Men det arbetas för fulla 
muggar. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Torbjörn Eliasson 

Fru talman! Först av allt vill jag stöda ltl Runar Karlssons skarpa uttalanden 
angående våldet mot kvinnor. Det har alltid varit en av mina hjärtefrågor att 
värna barns, flickors och kvinnors integritet och okränkbarhet. 

Jag är den första att skriva under att vi män har ansvaret för att våldet mot 
kvinnor utrotas. Det är vårt fel om det oacceptabla tillåts fortsätta. Vi måste 
föregå med gott exempel och vara observanta. 
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I detta anförande kommer jag emellertid främst att fokusera på vår politik 
för ett hållbart Åland. På sidan 24 och 25 i budgeten redogör landskapsrege-
ringen för de viktigaste frågorna. Texten är inte så lång, men den ska ses i be-
lysningen av det meddelandet om hållbar utveckling som regeringen levererat 
och som diskuterats i lagtinget nyligen i september. 

Vår regering har ett digert program för att på Åland utvecklas till ett håll-
bart, välmående och konkurrenskraftigt samhälle till år 2051. Vi ska veta att 
det inte är en lätt uppgift. Ett hållbart samhälle uppnår vi inte enbart genom 
en god målsättning och fina texter på ett papper. Nej, det fordras ett hårt och 
konsekvent arbete med att förändra invanda mönster och implementera pro-
grammet. Här har vi alla ett ansvar. 

Fru talman! Lyckligtvis har vi ovanligt goda förutsättningar på Åland. Vi 
har en attraktiv boendemiljö eftersom livet här är förhållandevis sunt och na-
turnära. Vi har inga tunga industrier som smutsar ner. Vi har gott om rena 
energiresurser; sol och vindkraft. Vi har i jämförelse med alla andra, trots den 
långa lågkonjunkturen, en förhållandevis stark ekonomi, riktiga företag och 
låg arbetslöshet. Att det är så ska nog ingen regering slå sig för bröstet över. 
Det handlar mera om att vi bor på rätt plats och att våra öar har befolkats och 
befolkas av företagsamma människor. 

Fru talman! Förnyelse är en viktig nyckel till hållbar tillväxt för att möta 
samhällsutmaningar, allt från klimatförändringar till åldrande befolkning. 
För att inte förlora konkurrenskraft är så behöver våra företag och regioner 
utvecklas och samhället behöver en god ekonomi.  

För oss i centern är viktiga prioriteringar ekonomin, entreprenörskapet 
och företagen och inte minst regionerna. Vi arbetar med hela Åland inför våra 
ögon. Hela Åland ska leva; staden, landsbygden och skärgården. För oss är 
därför mindre och medelstora företag extra viktiga att satsa på. Här kan vi, 
med relativt små medel, uppnå hållbar tillväxt i BNP som ger regionerna möj-
ligheter att inte bara att leva vidare utan till och med utvecklas. För företag 
handlar det om att jobba smartare och utveckla nya varor och tjänster. För 
regioner handlar det om att ständigt utveckla sitt arbete för att skapa och be-
hålla miljöer som är attraktiva för människor och näringsliv. 

Fru talman! Det är inte lätt att kombinera tillväxt och hållbarhet. Det kan 
vi filosofera om i det oändliga. Historiskt har tillväxt kopplats samman med 
överutnyttjande av både naturresurser och arbetskraft. Det är en utveckling 
som visar spår varje dag i global rapportering i massmedia. Nu måste hela 
världen tänka om. I det sammanhanget är vi små, men alla bäckar små gör en 
stor å, så vi måste vara med. 

Konsten är att trygga tillväxten utan att den går ut över jordens ändliga re-
surser. Konsten är att trygga näringslivets konkurrensförutsättningar, finan-
siering och övriga behov utan att hållbarheten äventyras. Konsten är helt en-
kelt tillväxt på naturens villkor för tillväxt måste vi ha. 

Näringslivet är motorn i samhället. Här skapas jobben som ger skattein-
täkter till att täcka våra offentliga behov, utan ett blommande näringsliv står 
vi oss slätt. 

Trots den svåra internationella lågkonjunkturen står det åländska sam-
hället starkt i jämförelse med andra och det ska i mycket hög tillskrivas vårt 
historiska näringsliv med sjöfarten i spetsen. 
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Vi har också en liten men naggande god industri, ett vitalt livsmedelsklus-
ter, en turismbransch med potential och flera nya näringsben som IT-bran-
schen till exempel. Vi vet att alla vill utvecklas på ett hållbart sätt. 

Fru talman! Centerns politik har alltid hävdat näringslivets betydelse. Vi 
vet att det inte går att stanna motorn i en lågkonjunktur, då kommer vi aldrig 
ur den. Därför känns det bra att vi har en regering med partier som delar 
detta synsätt. Det går inte bara att bromsa utan att det också behövs en fot på 
gaspedalen, men det ska ske på naturens villkor, jämställt, tryggt och med 
framtidstro. Tack, fru talman. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Ltl Eliasson hade ett mycket bra anförande. Det ligger mycket i 
framtidens näringsliv. De som har förstått att det gäller att kombinera 
miljö, hållbarhet och tillväxt har framtid i sina händer. Det går inte att 
ha business as usual längre. Hittar vi på Åland de här nycklarna så är vår 
framtid fortsatt ljus. Det var ett mycket bra och framåtsyftande anfö-
rande. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, fru talman! Jag tackar ödmjukt för det, ltl Katrin Sjögren. Åland 
har stora möjligheter på många områden. På energiområdet har vi stor 
potential av både vind, sol och vågkraft. Infrastrukturministern nämnde 
tidigare här idag att vi är med i ett större samarbete där man eventuellt 
kommer att kunna testa olika typer av energi här på Åland. Det är väl-
digt intressant. Det har skett tidigare i samband med IT- utvecklingen 
att Åland har fungerat som ett testområde. Det var kanske för 10-15 år 
sedan. Vi har alla möjligheter bara vi tar vara på dem. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Det försöker jag också alltid säga när jag har chansen. Det lig-
ger någonting sunt i att Ålands näringsliv består av bestående och sunda 
behov. Vi producerar miljövänlig energi, vi producerar mat och det kom-
mer hela världens befolkning att behöva. Vi har väldigt, väldigt goda för-
utsättningar, det är min absoluta uppfattning. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, fru talman! Vi har en väldigt bra utgångspunkt eftersom det fak-
tiskt är ganska sunt här på våra öar redan idag. Vi har inte någon tung 
nedsmutsande industri. Vi har en spirande IT-sektor vilken jag tror 
mycket på, även för skärgården. För att vi ska kunna utveckla företag-
samheten ut i regionerna så måste vi mer och mer använda nätet till 
olika typer av tjänster. Då behöver man inte resa fysiskt. Vårt näringsliv 
är också sunt. Vi ser hela tiden exempel på det. Man vill vara med och 
förbättra miljön, man vill vara med och dra sitt strå till stacken när det 
gäller att utveckla metoderna. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Anders Eriksson, replik 

Ltl Eliasson hade lite samma tema som jag hade i mitt anförande, håll-
barhet. Jag noterade att ltl Eliasson sade att centern alltid har priorite-
rat näringspolitiken. Då undrar man ju förstås varför centern, som 
största parti, gav bort näringsministerposten? Det kanske vi får svar på 
någon annan gång. 

När man diskuterar hållbarhet så tog jag upp den femte hållbarhets-
principen som finans- och näringsutskottet tog upp. Man ska skapa kon-
kurrenskraft på lika villkor som i omkringliggande regioner, annars le-
der det till att verksamhet här måste läggas ner eller flyttas härifrån. 
Ingenting av detta fanns med i budgetförslaget för nästa år och som ltl 
Eliasson sade att var så bra. Jag är väldigt bekymrad. Det är också håll-
barhet att vi har en hållbar ekonomi och att vi har en hållbar näringsut-
övning. Hur ser Eliasson på att detta av någon anledning inte är med? 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, fru talman! Jag sade i mitt anförande att den svåra balansgången 
är hur vi ska kunna skapa tillväxt samtidigt som vi gör det hållbart. Det 
är det svåra. Det måste man ha i åtanke när man tänker på hållbarheten 
och vill förbättra hållbarheten. 

Det här meddelandet behandlades av finans- och näringsutskottet. 
Jag räknade med hela behandlingen av det här ärendet. Där framgick 
just att det är viktigt att man ser till att behålla konkurrenskraften och 
helst utökar den. Jag håller med ltl Eriksson. Det är inte bättre att någon 
annan gör någonting på samma sätt som vi och att man flyttar bort verk-
samhet. Vi måste hålla konkurrenskraften. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det är klart att det är en svår balansgång att ha en progressiv närings-
livsutveckling och också ha ett miljötänkande. Men det var inte detta jag 
frågade om. 

Det som förvånar mig, och som jag försökte säga i mitt anförande, var 
att finans- och näringsutskottet och ett enhälligt lagting, märkväl inklu-
sive regeringspartierna, omfattade en sak. Två månader senare får vi ett 
budgetförslag från landskapsregeringen och då finns helt plötsligt de här 
tankarna inte med. Jag uppfattade att Eliasson och jag är överens om att 
om vi ska tala hållbarhet - i ordets vida bemärkelse - och också ekono-
misk och näringspolitisk hållbarhet så kan man helt plötsligt inte sopa 
viktiga principer som lagtinget har slagit fast under mattan. Eller vet Eli-
asson vart de har tagit vägen? 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, fru talman! Jag tror inte att regeringen har sopat något under 
mattan. Det nämns inte på något ställe i den här budgeten att man 
skulle vara emot det som vi kom fram till då. Regeringen lämnade ett 
meddelande, det behandlades av finans- och näringsutskott och vi om-
fattade meddelandet gemensamt alla här i salen. Det är klart att det gäl-
ler. Ingenstans står det att regeringen skulle vara emot det. Vi måste se 
till att vi behåller vår konkurrenskraft. När man pratar om hållbarhet så 
är det också viktigt att man ser till att vi fortfarande kan ha en tillväxt. 

324 



  

Utan en god ekonomi i företagen och utan en god ekonomi i samhället 
så kommer vi inte att kunna klara hållbarheten. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Katrin Sjögren  

Talman! Så mycket att säga och så lite tid. Landskapsregeringen marknadsför 
sin politik och sin budget hårt. Det är rekord hit och rekord dit, i reformer 
och i stimulans. Landskapsregeringen stimulerar sig själv och reformerar sig 
själv. En analys som också görs externt, utanför landskapsregeringens och 
lagtingets bubbla. 

Jag har en grön tråd i mina budgetanföranden, lagt upp det enligt ett hållbar-
hetsperspektiv; ekonomiskt, socialt och ekologiskt.  

De fyra första budgetmotionerna, där jag är första undertecknare, berör 
ekonomiska aspekter men inkluderar även miljö och ekologi.  

Liberalerna var med i den parlamentariska gruppen som tog fram rappor-
ten och handlingsplanen kring omställning till ett hållbart Åland. Många för-
slag på åtgärder fanns i rapporten, en del mycket omfattande och komplice-
rade, andra åtgärder mera avgränsade och lättare att sjösätta. Dit hör försla-
get i en av mina motioner. En utvecklingsplan för Åland ska tas fram med och 
det är en mycket bra idé. Ett konkret steg mot en hållbar utveckling, som be-
rör landskapsregeringens interna förvaltning, är att utveckla ett tydligt regel-
verk så att alla stöd, bidrag och investeringar är delaktiga i och stöder ut-
vecklingen mot ett hållbart samhälle. Det var faktiskt en av dessa konkreta 
förslag som fanns i handlingsplanet. Det är märkligt att man inte har några 
skrivningar eller har kommit längre i det. 

Talman! Flera viktiga och kontroversiella frågor är aktuella inom EU som 
också har konsekvenser för landskapet. Här känns det mycket angeläget att 
vara proaktiv istället för reaktiv.  

FN:s klimatkonferens kommer att gå av stapeln i Paris i slutet av 2015. 
Förväntningarna på mötet är stora, ett nytt bindande klimatavtal ska för-
handlas fram. Frihandelsavtalet med USA har till syfte att förenkla handel 
och ta bort olika handelshinder. Om avtalet går igenom skulle det resultera i 
världens största regionala frihandelszon. Kritiken mot avtalet är delvis hård 
och handlar främst om en oro för att miljö-, hälso- och djurskyddet kommer 
att försämras. 

Landskapet har ytterligare stort intresse av att följa utvecklingen av både 
nya förslag om produktion av GMO-grödor. Budgetmotion nr 19 tar fasta på 
det och vill att landskapsregeringen involverar och förankrar sina positioner i 
lagtinget så att en bred politisk lösning uppnås i stora övergripande framtids-
frågor. 

Det behövs insatser från landskapsregeringen för att kommunerna ska ha 
chans att hänga med och modernisera sig själva. Dit hör landskapsandelssy-
stemet, fastighetsbeskattning och offentlighetslagstiftningen. 

Den åländska offentlighetslagstiftningen är otydlig och föråldrad på flera 
punkter. 

Det finns punkter i lagen som kan tolkas som stöd för hemligstämpling av i 
princip vad som helst, vilket lämnar öppet för politiskt godtycke. 
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Det står inget i lagen om att handlingar ska lämnas ut inom en viss tidsram 
eller att man kan få begära ut handlingar anonymt, vilket i ett litet samhälle 
som det åländska kan vara viktigt. 

Den föråldrade lagstiftningen hämmar dessutom ytterligare både sam-
hällsutveckling och befogad insyn genom att allt mer offentlig verksamhet 
blir affärsverk eller bolagiseras.  

Vi vill att en modernisering av lagen om allmänna handlingars offentlighet 
prioriteras. 

Slutligen både ekonomi och näringsliv i en budgetmotion som innehåller 
reglering.  

Tre nya EU-direktiv för offentlig upphandling har antagits och ska imple-
menteras senast under våren 2016. Det sker mot bakgrund av Europa 2020-
strategin för smart och hållbar tillväxt enligt vilken offentlig upphandling 
spelar en stor och avgörande nyckelroll. Två av direktiven är reviderade och 
ett är helt nytt. Här finns det chans. Det ska bl.a. tas hänsyn tas till varornas 
och tjänsternas livscykelkostnader, det blir lättare att förhandla om anbuden 
och det blir mycket förenklingar för små, medelstora och nystartade företag. 
Det nya regelverket kommer att göra hela upphandlingsområdet enklare, ef-
fektivare och mer tillgängligt för småföretagarna. Det kommer att gynna före-
tag och hemmamarknaden. Vi vill alla vilka problem vi haft när vi skulle upp-
handla potatis, mjölk och byggtjänster. Landskapsregeringen tänker invänta 
finländsk lagstiftning. Man skriver under finansavdelningen att man ska ta 
fram en upphandlingspolicy. Vi anser att det skulle vara mycket mera angelä-
get att implementera den här nya lagstiftningen och fundera ur ett åländskt 
perspektiv. Hur ska vi gynna vår tillväxt? Hur ska vi gynna våra småföreta-
gare? Vi kan inte göra en upphandlingspolicy när vi inte har reviderat lagstift-
ningen. Här finns det näringspolitiskt sprängstoff, tack.  

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, fru talman! Tack ltl Katrin Sjögren för ett konkret och framåtriktat 
anförande. 

Jag har en liten kommentar till GMO. De frågorna jobbade vi tillsam-
mans med i förra regeringen. Vi har samma inställning till de frågorna. 
Jag vet att regeringen nu också har samma inställning. Det har inte skett 
någon förändring i den inriktning som vi tog då. Jag ville bara upplysa 
ltl Katrin Sjögren om det. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Det tror jag inte heller. Jag upplever att vi har samma målssätt-
ning i hela lagtinget och att det finns en enighet. Men det förändras, det 
förekommer ganska stark lobbyverksamhet i Bryssel. Man diskuterar 
majs, man diskuterar potatisar och man diskuterar allt möjligt. Vi kan 
inte slå oss till ro utan vi måste hela tiden bevaka den här frågan också. 
Innehållet i motionen handlar precis just om att landskapsregeringen 
ska förankra sina positioner i lagtinget när det gäller GMO-grödor, fri-
handelsavtalet och klimatförhandlingarna i Paris. Vi vill vara med. Vi 
vill också vara med och driva den här politiken och vara på proaktiva 
istället för reaktiva.  
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Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, fru talman! Det är jättebra att vi tar upp det här och påminner om 
det. Jag är övertygad om att regeringen gör det de kan och bevakar de 
här frågorna. Jag tror att ltl Katrin Sjögren kan vara trygg i att den här 
regeringen jobbar lika aktivt som den förra när det gäller GMO-frågor. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Det låter bra det, det tar jag som ett löfte. Jag vill också att man har en 
dialog med lagtinget, med självstyrelsepolitiska nämnden och med sak-
kunnigutskotten så att vi gemensamt formar positioner. Och att man är 
transparent när man ska ta sina positioner som har betydelse för land-
skapet lång tid framöver. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Christian Beijar 

Fru talman! Vi socialdemokrater anser att en av styrkorna i den nordiska väl-
färdsmodellen är den välutvecklade sociala omsorgen. Gemensamt har vi 
byggt upp en social trygghet som ger stöd i olika situationer som exempelvis 
när vi får barn, vid funktionsnedsättningar, när vi åldras och när vi drabbas 
av arbetslöshet.  

För socialdemokraterna är arbetet för den allmänna hälso- och sjukvården 
ett högt prioriterat politikområde. Ålands hälso- och sjukvårdsorganisation är 
vår viktigaste resurs för att säkra den allmänna vården. En hållbar vård anser 
vi att även behöver ta hänsyn till sociala aspekter och inte bara ekonomiska 
avvägningar.  

Det erkänt mest prioriterade och mest angelägna för den åländska befolk-
ningen när man inför val hör sig för vad som är viktigast i vårt åländska sam-
hälle är en fungerande hälso- och sjukvård och social omsorg. Till det anser 
befolkningen att skattepengarna är välmotiverade. Det är det som folk alltid 
upplever som det viktigaste inte Vårdöbron, även om den är i akut behov av 
förnyelse.  

Med tanke på diskussionen om den ekonomiska situationen tycker jag att 
landskapsregeringen bevakat dessa intressen på ett lovvärt sätt också med 
tanke på de resurser som finns att tillgå för utvecklandet av socialpolitiken i 
landskapet. Landskapet kan behålla servicenivån och dessutom utveckla den. 
Inom hälso- och sjukvården tänker jag då främst på utvecklingen av den all-
männa tandvården där landskapsregeringen under 2015 överväger att utöka 
ÅHS:s tandvård till alla som har en disponibel årsinkomst under 15 800 euro. 

Under 15 800 euro som disponibel årsinkomst anses hushållen då vara un-
der fattigdomsgränsen. Därför är det också motiverat att landskapsrege-
ringen gör en uppföljning av rapporten ”Ekonomisk utsatthet och social 
trygghet” som enligt planerna ska presenteras nu i mars 2015. Motsvarande 
rapport som gjordes år 2007 visade att 13,1 procent av de åländska hushållen 
låg under fattigdomsgränsen. Det är inte acceptabelt om vi nu igen skulle 
uppnå samma fattigdomsprocent. I så fall krävs långsiktiga socialpolitiska 
åtgärder för att minska den. 
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Fru talman! När det gäller likvärdig service inom socialservicen ser jag 
fram emot förverkligandet av Kommunernas socialtjänst, KST, där jag för-
stått av dess lagstiftning framskrider och kommer att behandlas här i lag-
tinget under 2015 och förhoppningsvis träda ikraft från den 1.1.2016.  

Bästa lagting, man får hela tiden bekräftelse på att många kommuner inte 
kan uppfylla alla de krav och skyldigheter som befolkningen har rätt att kräva 
när det gäller de sociala servicerättigheterna enligt gällande lagstiftning. Det 
beror som känt på att vi har för många små kommuner som inte har resurser 
att i alla avseenden kunna tillgodogöra de rättigheter som kommunmedlem-
marna har rätt till. Det professionella, i det här fallet Ålands socialarbetares 
fackorganisation, Talentia, är positiva till reformen.  

Som av budgetförslaget framgår planerar man i riket en överföring av det 
grundläggande utkomststödet från kommunerna till Folkpensionsanstalten 
och att Ålands landskapsregering för närvarande ser över möjligheterna att 
göra samma överföring på Åland. Det är bra och skulle förhoppningsvis möj-
liggöra för socialarbetarna att lägga mer resurser på övrigt socialt arbete. 

Fru talman! Slutligen några ord om psykisk ohälsa. I ÅHS:s budget fram-
går att en satsning för att förbättra vården av personer med psykisk ohälsa. 
Arbetsoförmåga som beror på psykisk ohälsa har ökat betydligt. Största orsa-
ken till sjukskrivningarna beror idag på psykisk ohälsa. Det gäller inte bara 
på Åland utan i hela landet. Det måste i framtiden göras betydligt större sats-
ningar inom alla områden, såväl inom prevention som inom behandling, i ar-
betet för att minska den psykiska ohälsan. Det gäller på alla områden; indivi-
den, familjen, barnomsorgen, skolan och arbetslivet. Psykisk ohälsa innebär 
stora kostnader för samhället och lidande för den enskilda individen och fa-
miljen.  Ökade resurser inom den offentliga vården och tredje sektorn är ett 
måste. Tack.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det var en sak som jag tyckte var intressant i ltl Beijars anförande. Det 
är möjligt att jag inte återger det hundra procent korrekt. Jag uppfattade 
ett Beijar sade att man alla dagar får bekräftelse på att kommunernas 
socialtjänst är rätt, att det är något som är bra. Jag fick den uppfatt-
ningen av anförandet. Så sent som i morse eller igår var det en artikel 
om hur de åländska kommunerna ser på det här och de flesta var syn-
nerligen tveksamma, t.o.m. Mariehamns stad. Jag förstod inte riktigt 
hur man kan uppfatta att det finns en bekräftelse på ett så starkt stöd 
och en så bra reform som är på gång? 

Christian Beijar, replik 

Fru talman! Jag sade att man får hela tiden bekräftelse på att många 
kommuner inte kan uppfylla alla de krav och skyldigheter som befolk-
ningen har rätt till. Det kan jag säga i egenskap av tidigare socialarbetare 
och de kontanter som jag har med socialarbetarna i landskapet idag, och 
de bekräftar många gånger att så är fallet. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Så kan det kanske vara. Om man ser på den tveksamhet som kommu-
nerna har till det här projektet, som t.ex. i Jomala, så tror jag inte att so-
cialvården sköts sämre i Jomala kommun än vad socialvården sköts i 
Mariehamn eller någon annanstans. Kommunerna är tveksamma. I 
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Jomalas fall handlar det om merkostnader på kanske upp till 1/2 miljon. 
Det här tycker jag att man bör ta på absolut största allvar och kanske 
inte måla den här bilden av kommunernas socialtjänst i allt för rosa fär-
ger. 

Christian Beijar, replik 

Fru talman! Jag har inte utmålat kommunernas socialtjänst i rosa fär-
ger. Hela den här reformen går ut på att garantera för den åländska be-
folkningen, inte för de åländska kommunerna, en likvärdig social ser-
vice. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

 Ltl Brage Eklund 

Tack, fru talman! I mitt anförande tänker jag beröra motioner som jag har 
lämnat in. Jag börjar med budgetmotion nummer 5 som gäller underhåll av 
Skeppsviks brygga.  

Jag har lyft den här frågan tidigare med infrastrukturministern. Svaret 
som jag fick var att landskapsregeringen för förhandlingar med Eckerö kom-
mun att överta den här bryggan. Jag har hört mig för med Eckerö kommun 
och där finns idag inget intresse att inleda förhandlingarna eller att ta över av 
bryggan. 

Redan när jag lyfte upp den här frågan förra gången så var bryggan i dåligt 
skick, den är i stort behov av renovering och den är direkt farlig att vistas på.  

En motivering till att man skulle lyfta upp bryggan igen och att den skulle 
vara kvar i landskapets ägo är att det borde finnas ett intresse för en funge-
rande hamn på västra Åland, en nödhamn och servicehamn i samband med 
oljekatastrofer eller någonting annat. 

Skeppsviks brygga är ett tydligt bevis på dålig framförhållning när det gäl-
ler underhåll av befintlig egendom. Jag hoppas att utskottet kan behandla 
den här motionen i en positiv anda och att man ser behoven av den här bryg-
gan.  

Därför föreslår jag i min kläm att i anslaget under moment 76050 förbe-
hålls 49 000 euro för reparationer av Skeppsviks brygga. 

Nästa motion är nummer 6; Användningsplan för Ålands naturbruksskola.  
I regeringsprogrammet skrevs under rubriken; Full sysselsättning och mo-
dern näringspolitik: ”En översyn av näringsavdelningen och dess funktioner 
genomförs där ett bildande av en byrå för primärnäringarna övervägs 
samt en utlokalisering av densamma till Ålands lantbrukscentrum för att 
där skapa en stark helhet för primärnäringarnas behov och utveckling.” 

I samma program under rubriken; Jord- och skogsbruk skriver man: 
”Lantbrukscentrum och utvecklas till ett kurscentrum för landsbygdsnäring-
arna”. Det här är också en fråga som jag har lyft upp tidigare. Resultatet är ju 
synligt. Idag är det ett förråd av möbler som men inte har behov av.  

Det är egentligen skamligt hur man har förvaltat det här. Det finns fortfa-
rande avdelningar som är utlokaliserade och vi hyr lokaler för tjänstemän. 
Här har vi naturbruksskolan som har lokaler som man med små medel kan 
ändra. Tidigare har motiveringen varit att det är obekvämt, man har inte till-
gång till tjänstemännen och man är i behov av att ha dem på nära håll. Det 
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stämmer inte alls överens med dagens teknik när man kan kommunicera via 
digitala medel. Man kan på alla sätt kommunicera utan att behöva vara i per-
sonlig kontakt med tjänstemännen. 

Det är frustrerande att se att man från regeringshåll inte har åstadkommit 
någonting. I budgeten nämns inte med ett enda ord något användningsända-
mål för skolan. Idag kunde skolan vara en etablering för t.ex. det åländska 
livsmedelsklustret, skördefesten och mycket annat. Man måste också ha vis-
ioner. När det gäller naturbruksskolan så finns inte visionerna överhuvudta-
get.  

Därför skriver jag i min kläm under allmänna motiveringarna att man ska 
infoga ett nytt andra stycke som lyder:” Landskapsregeringen tillsammans i 
styrgruppen för Ålands landsbygdscentrum utarbetar en användningsplan 
där utlokalisering av näringsavdelningen kan ingå.” Nu tog jag upp närings-
avdelningen och jag hört motiveringarna till varför man inte kan utlokalisera 
näringsavdelningen. Jag anser att möjligheten finns.  

Talmannen 
5 minuter! 

Ltl Brage Eklund 

Går det inte att utlokalisera näringsavdelningen så kan det gå med någon an-
nan avdelning. Jag håller mig till två motioner. Jag tar upp den tredje mot-
ionen vid ett annat tillfälle. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! Tack för informationen angående Skeppsviks brygga. Jag vill 
igen påtala för ltl Eklund att landskapsregeringen i samband med till-
läggsbudgeten 2012, den så kallade omställningsbudgeten, fattade en 
princip på det övergripande planet. Det gällde att endast bryggor som 
landskapet behöver för sin egen verksamhet kommer att finnas kvar i 
landskapets ägo. Varför gjorde landskapet det beslutet? Ja, därför att vi 
har ett sparkrav på oss som till och med är mer än fem procent. Det 
medför att man helt enkelt tvingades att prioritera. Eckerö kommun kan 
göra på samma sätt som Geta kommun; anhålla hos landskapsrege-
ringen att få överta den befintliga bryggan om man så önskar.  

Ltl Brage Eklund, replik 

Jag är medveten om att man gjorde den prioriteringen då. Det var i sam-
band med det som jag påtalade att man borde ha Skeppsviks brygga 
kvar i landskapets ägo som nödhamn och övrig service hamn i katastrof-
situationer. Det finns egentligen inte någon annan servicehamn i den 
här regionen. 

Det är klart att Eckerö kommun kan anhålla, men man är inte intres-
serad av det, vilket är bekymret. Eckerö kommun har inte de resurserna. 
Om landskapet hade underhållit hela tiden som man ska göra när man 
har anläggningar och bryggor så borde vi inte vara i den här situationen. 
Då kanske det hade funnits ett intresse. Idag får Eckerö kommun sätta 
ut 50 000 euro för att ta över bryggan och de möjligheterna finns inte. 
Det borde ha funnits en möjlighet att omprioritera inom landskapsbud-
geten och sätta pengar på den här bryggan. 
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Talmannen 
Tiden är ute! 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, talman! Jag konstaterar att ltl Brage Eklund brukar vara tydlig 
med att det finns för många offentligt anställda och att vi slösar för 
mycket pengar. När landskapsregeringen fattar ett i besparingsbeslut så 
är man inte heller nöjd med det. Jag var inte heller nöjd med det men 
ekonomin är som den är. Så är världen emellanåt. 

Jag vänder mig mot den här kritiken som återigen kommer mot av-
delningens tjänstemän, att man har dålig framförhållning när det gäller 
underhåll av befintlig egendom. Det anser jag inte. Jag anser att tjänste-
männen gör så gott de kan utifrån de möjligheter som står till buds. Men 
det är klart, får jag fler anställda så kommer arbetet säkert att löpa både 
lättare och snabbare. 

Vad gäller Skeppsviks brygga så finns också alternativet att den över-
går till tidigare markägare. I annat fall får landskapsregeringen ta bort 
bryggan. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Att landskapet får ta bort bryggan om inte Eckerö kommun är intresse-
rade att ta över, det kommer jag ihåg att ministern sade förra gången 
när jag påpekade det här. Har landskapet ytterligare fört förhandlingar 
med markägare eller Eckerö kommun för att överta bryggan? 

När det gäller kritik mot tjänstemännen så är det inte direkt tjänste-
männen som jag kritiserar. Det gäller mer hur underhållsplaner funge-
rar inom landskapet när det gäller anläggningar. Det brister i under-
hållsplanen när man inte följer upp sådana här anläggningar. Jag tycker 
att ministern borde fara ut till Skeppsvik titta hur bryggan ser ut.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Minister Wille Valve, replik 

Tack, ltl Eklund! Landskapsregeringen arbetar för att ta tillvara natur-
bruksskolans potential. Jag är säker på att ledamoten känner väl till hela 
historiken med alla turer kring före detta naturbruksskolan. Jag avser 
då planerna på Krutbyn, det långt gångna samarbetet med Jomala kom-
mun och diverse medborgarförslag som har kommit in till landskapsre-
geringen om hur före detta naturbruksskolan och Jomala gård kunde 
användas. 

Regeringen hade överläggningar för en vecka sedan. Vi har beslutat 
att gå ut med ett erbjudande som vi ännu inte har sammanställt fullt ut. 
Erbjudandet är på kommande. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Jag tackar för den informationen. Det är sådan information som åt-
minstone inte jag kan känna till. Informationen har antagligen inte of-
fentliggjorts utanför regeringskorridorerna. Ingen är gladare än jag om 
det blir en lösning. Det har dock tagit tre år från det att man skrev detta i 
omställningsbudgeten.  
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Tidigare svarade näringsministern att det var omöjligt att flytta ut nä-
ringsavdelningen. Näringsministern insåg, efter att han hade blivit mi-
nister, att det inte fungerade på det viset som han trodde när han satt i 
oppositionen. Så kan det vara. Huvudsaken är att någonting händer. Nu 
är naturbruksskolan en skamfläck för hela landskapet. 

Minister Wille Valve, replik 

Faktum är att jag delar ledamotens analys rätt långt. Vi arbetar för en 
långsiktig lösning. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Jag litar på att Wille Valve ordnar det där. Han är ung och rapp så han 
kommer säkert att fixa det.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl John Hilander, replik 

Tack, talman! Ltl Eklund nämnde Skeppsvik brygga. Till vissa delar för-
står jag tanken med behovet av att behålla bryggan som nödhamn, för 
miljökatastrofer och dylika situationer.  

Jag känner inte igen dialogen som ltl Eklund för fram att Eckerö kom-
mun inte skulle vara intresserad. Så vitt jag vet har den dialogen inte fö-
rekommit i Eckerö kommun. Kanske det inte har förekommit diskuss-
ioner mellan landskapet och kommunen? Jag vet inte hur långt man har 
kommit i den här processen. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! I den tidigare dialogen som fördes så var Eckerö kom-
mun inte intresserad av bryggan. Jag vet inte om ltl Hilander känner till 
det, men så var det då. Det lär vara samma inställning idag. Jag tror inte 
att det har diskuterats offentligt i styrelsen eller fullmäktige. De som jag 
har pratat med säger att det inte finns ett intresse från Eckerö kommun.  

Ltl John Hilander, replik 

Tack för det förtydligandet, ltl Eklund. Jag kan hålla med om att renove-
ringsbehovet på våra fastigheter och anordningar måste skötas. Det får 
inte bli monument som faller mellan stolarna. Till den delen kan jag 
hålla med. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Jag tackar för det medhållet. Ltl Hilander som är mycket engagerad 
inom räddningssystemet inser också att det finns ett visst behov av att 
ha en öppen brygga där, om det skulle inträffa en oljekatastrof eller vad 
som helst. Vi har ganska stora havsområden och strandområden så det 
finns behov av dylika bryggor. När bryggor en gång finns så borde det 
vara enkelt att underhålla dem så att man kan använda dem. 

Ltl Roger Slotte 

Herr talman! Jag vill uttrycka min glädje över att budgetstrukturen har änd-
rats så att affärsbokföringsprincipen införts. Under tidigare budgetdebatter 
har jag vid flera tillfällen påpekat att vi borde ändra bokförings- och budget-
systemet. Istället för att ha en inkomstsida och en utgiftssida så får vi nu en 
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budget uppdelad i fyra avsnitt, verksamhet, överföring, skatter och investe-
ringar. 

Herr talman! Jag är medveten om att det finns många svårigheter ännu att 
lösa bl.a. behöver datasystemet förbättras. Det jag saknar är en finansierings-
analys. Jag skulle gärna se ett moment där finansieringslånen finns med så 
att kostnader och finansiering balanserar i budgeten. I förslaget finns enbart 
en allmän skrivning på sidan 171 om balansering av budgeten. 

Herr talman! Under kommande år kommer systemet att förfinas ytterli-
gare och jag är övertygad om att reformen blir bra. 

Herr talman! När det gäller frågan om hållbar utveckling tycker jag att 
detta inte borde ha slagits samman med miljöavsnittet i budgetens allmänna 
motvering. Hållbar utveckling är mera än bara miljö. Jag delar finans- och 
näringsutskottets uppfattning om vilka villkor som ska vara uppfyllda om en 
åtgärd ska vara hållbar eller inte. Jag uppfattar att det kan finnas en diskre-
pans mellan utskottets skrivningar och landskapsregeringens förslag till bud-
get. Jag ber därför utskottet titta närmare på detta.  

Det skulle vara bra om minister Aaltonen klargör om man gjort de föränd-
ringar som lagtinget enhälligt gick in för när det gäller strategin för hållbar 
utveckling. Eller ska man tolka budgetförslaget så att landskapsregeringen 
vidhåller sin tidigare linje? Tack. 

Minister Carina Aaltonen, replik 

Tack, herr talman! Det stämmer som ltl Slotte säger. Avsnittet om håll-
bart Åland borde ligga mycket tidigare under ekonomiavsnittet eller 
mycket längre fram i de allmänna motiveringarna. 

Nu är det två månader sedan finans- och näringsutskottets betän-
kande kom. Jag måste erkänna att vi väntar lite grann på hållbarhets-
strategen som ska ta det här projektet vidare inom landskapsförvalt-
ningen. Vi får be att återkomma till lagtinget med närmare preciseringar 
utgående från finans- och näringsutskottet skrivningar. Vi måste också 
kontrollera huruvida målen om ständig tillväxt kan överensstämma med 
en hållbar utveckling.  

Ltl Roger Slotte, replik 

Herr talman! Det har gått två månader och 15 dagar sedan betänkandet 
presenterades. Jag kan förstå att man måste analyserna finansutskottets 
betänkande. Den principiella hos finansutskottet är att det också måste 
finnas en ekonomisk pelare. Det fanns fyra pelare som var med från bör-
jan i landskapsregeringens meddelande. I finansutskottet lade man till 
att det också måste finnas ekonomi med. 

Minister Carina Aaltonen, replik 

Ja, det är på grund av att vi ska kunna ha resurser och en ekonomi i 
framtiden som det är så otroligt viktigt att vi går in för det här arbetet. 
Nu har vi en del månader och dagar kvar tills vi når år 2051. Tjänsten 
som hållbarhetsstrateg utlystes juli. Deadlinen för att söka det här vik-
tiga uppdraget var i augusti. Jag beklagar bara att vi fortfarande inte har 
rekryteringen klar, men det är på gång. Vi har anledning att återkomma, 
både i kommande budgetar tilläggsbudgeter, i denna fråga. Jag är glad 
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över att lagtinget är så engagerat och att lagtingsledamöterna håller en-
gagerade anföranden om det gemensamma målet och den gemensamma 
färdplanen mot ett hållbart Åland.  

Ltl Roger Slotte, replik 

Herr talman! Jag tackar för de orden. Vi får invänta fortsatta utred-
ningar så får vi se var vi hamnar sedan. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, herr talman! Tyvärr räckte inte tiden till när jag skulle presentera 
min motion om skrivningarna i de allmänna motiveringarna om ett håll-
bart Åland. Jag lyfter fram att man inte har beaktat lagtingets beslut om 
de fyra hållbarhetsmålen samt att finans- och näringsutskottet ytterli-
gare lyfte fram ett femte mål. Landskapsregeringen har inte beaktat det 
femte målet i de allmänna skrivningarna.  

Jag tackar för stödet från ltl Slotte. Jag hoppas också att han stöder 
motionen om det eventuellt blir något beslut. 

Ltl Roger Slotte, replik 

Som vi nyss hörde så kommer Carina Aaltonen att förfina dokumentet 
om hållbar utveckling, så vi får invänta situationen. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, herr talman! Men grunden för det vidare arbetet ligger ju i lagting-
ets beslut om hållbarhetsmålen. Man kan inte lyfta fram meddelandet 
som utgångsläge. Nu finns det ett lagtingsbeslut som ska ligga till grund 
för det fortsatta arbetet. Det är detta som är det viktiga. 

Ltl Roger Slotte, replik 

Herr talman! Jag håller med om att finans- och näringsutskottets betän-
kande måste vara vägledande. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Tony Asumaa 

Tack, herr talman! Jag ska upprätthålla mig vid tre av mina åtta budgetmot-
ioner. Jag börjar med den första och det gäller rovdjurspremie på vildsvin. Vi 
vill ändra anslagen lite allmänt.  

Vildsvinsstammen i vårt västra grannland Sverige har ökat snabbt och 
okontrollerat de senaste 20 åren. Det uppskattas att antalet vildsvin uppgår 
till cirka 150 000 i dagsläget. Vi har också kunnat konstatera att det nu också 
finns en vildsvinsstam på Åland och att den därmed naturligt kommer att öka 
i våra marker.  

Jordbruksgrödor erbjuder vildsvin stora mängder energirikt foder som 
dessutom ofta finns mycket lättillgängligt. En växande vildsvinsstam får där-
för konsekvenser för åländska jordbrukare då vildsvinens aptit för jordbruks-
grödor är stor. För den enskilde jordbrukaren kan en uppbökad vall eller för-
lorad skörd innebära stora kostnader. 

334 



  

Samtidigt som vildsvin ger positiva värden såsom goda jakttillfällen, natur-
upplevelser, inkomster i form av vildsvinskött så är det en djurart som i hög 
grad påverkar sin miljö och ger upphov till skador. De negativa värdena med 
vildsvin för samhället i stort är skador inom såväl jordbruk som trafik och be-
byggelse.  

För att minimera skadorna som vildsvin kan åstadkomma i det åländska 
samhället föreslår vi liberaler att anslaget under moment 65000 Jakt- och 
vildvård utökas med 15 000 euro samt att motiveringen under momentet 
”Utgifter” kompletteras med ett stycke som lyder enligt följande: ”Landskapet 
inför en rovdjurspremie på vildsvin från och med den 1.1.2015 i enlighet med 
jaktlagens 56 §.” 

Den andra motionen gäller idrott och motion och i det här fallet motion i 
skolan. Som jag tidigare nämnde så var idrott och motion i 2015 års budget 
en kopierad text från förra årets budget. Därför föreslår vi ett tillägg under 
detta stycke. 

Skolväsendet och skolans fysiska fostran spelar en viktig roll när det gäller 
ungas förhållningsätt till motion och idrott även utanför skolans idrottslekt-
ioner. De yttre ramarna för fysisk fostran i de åländska skolorna ligger på 
minst nöjaktig nivå.  

Trots dessa faktorer, och att gymnastik som läroämne är ett av favoritäm-
nena för många elever, är många elever i ganska svag fysisk kondition. Över-
vikt, ohälsosamma matvanor, bristande och oregelbunden vila i kombination 
med fysisk inaktivitet leder till att problemen med tiden hopar sig hos de 
unga.  

Utslagning och depression, som under senare tid kraftigt lyfts fram, kan 
åtminstone delvis vara en följd av försämrad hälsokondition eller så kan man 
omvänt tänka sig att aktivt deltagande bl.a. i motion och idrott i skolan och 
utanför skolan har förebyggande effekt på ovan beskrivna symptom.  

Herr talman! Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att i den all-
männa motiveringen på sidan 29 under rubriken ”Idrott och motion” tillfogas 
ett nytt fjärde stycke som lyder enligt följande: ”Skolväsendet och skolans fy-
siska fostran spelar en viktig roll när det gäller ungas förhållningsätt till mot-
ion och idrott även utanför skolans idrottslektioner. Trots dessa faktorer och 
att gymnastik som läroämne är ett av favoritämnena för många elever, är 
många elever i ganska svag fysisk kondition. För att förbättra ungdomarnas 
fysiska kondition initierar landskapsregeringen projektet ”Skolan i rörelse” 
under 2015 där fysisk aktivitet främjas också utanför de egentliga gymnastik-
lektionerna.” 

Den tredje motionen som jag tänker lyfta i mitt anförande gäller likvidi-
tetsanalys och ekonomiska nyckeltal. Undertecknad hade en sådan motion 
för två år sedan.  

I budgetförslaget för 2015 kan vi konstatera att både nyckeltal och grafer 
har försvunnit och därför lyfter vi motionen igen. Nu har budgeten lagts om 
till affärsbokföring och då är nyckeltalen av största vikt för att vi också ska 
kunna utläsa resultaten av landskapets finanser, hur verksamhet sköts och 
hur effektivt. Tack, herr talman!  

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, talman! Tack ltl Tony Asumaa. Jag delar ledamotens analys om att 
vildsvinen inte hör hemma i det åländska naturlivet. Ledamoten lyfte 
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jaktpremie som ett sätt att försöka komma åt dem. Min kollega Karl-
ström kommer att kommentera den delen. Jag vill ge mitt stöd för att vi 
tillsammans på alla sätt och vis ska få bort vildsvinen. Vildsvinen är oer-
hört trafikfarliga. Att krocka med ett rådjur får konsekvenser, men att 
krocka med ett vildsvin, som väger flera hundra kilo, det kan ge upphov 
till riktigt svåra trafikolyckor och personskador. Tillsammans ska vi 
hitta en lösning och få bort vildsvinen. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, herr talman! Jag tackar infrastrukturminister för det stödet. Det 
ligger i allas intressen oberoende om man är jordbrukare eller vanliga 
medborgare. Eftersom vildsvinen inte hör hemma i vår fauna så har vi 
ännu chansen att bekämpa dem så att de inte blir en del av vår fauna. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Jag sällar mig till samma kör när det gäller vildsvi-
nen. Vi måste få bort dem så fort som möjligt. Vildsvinen hör inte hit 
och de har ingen naturlig fiende. Om de får lite bättre fotfäste här så 
kommer de att föröka sig väldigt snabbt. Vildsvinen kan förstöra 
mycket. De kan förstöra för jordbrukare men de kan också gräfta upp en 
fotbollsplan eller en golfbana över en natt. Vildsvinen är faktiskt farliga, 
speciellt under tiden när de har kultingar kan de gå till angrepp på män-
niskor. Det kommer säkert att finnas en rädsla hos många att gå ut och 
plocka svamp och bär i skogarna. Jag stöder detta till hundra procent. 
Vad finans- och näringsutskott säger sedan blir en annan fråga. Jag hop-
pas att vi kan åtgärda det. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, herr talman! Det gäller inte bara bönder utan det gäller även golf-
banorna. I Sverige har de elstängsel runt golfbanor för greenen är de 
mest känsliga. Vildsvinen påverkar också andra näringar än bara jord-
bruksnäringen. Det är helt korrekt. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Slotte, replik 

Tack, herr talman! Hur definierar vi en vildsvinsstam? Vi har läst i tid-
ningarna att vildsvinen har skapat trafikstockning i Kungsö, på vägen in 
till Mariehamn. Vet vi om det är en stam eller om det bara är några en-
staka svin som har tagits hit per bil eller på annat sätt? Jag tycker att det 
är bra att man försöker eliminera vildsvinen, men man måste också ha 
jakträtt på det området. Det är inte så enkelt. Idag har man jakträtt för 
rådjur och älg men däremot har man missat att skriva in vildsvin. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, herr talman! Vad gäller vildsvinsstam så är det kanske något dif-
fust om den finns eller inte. Så länge vi inte ser randiga kultingar så vet 
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vi att det inte finns en etablerad stam. Den dagen när vi ser randiga kul-
tingar så vet vi att det finns en stam. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, herr talman! Jag sällar mig också till den skara som tycker att vi 
borde göra allt för att få bort den eventuella blivande vildsvinsstammen. 
Vi har anslag. Jaktvårdsavgifterna inbringar 152 000 euro. Frigör man 
en del av de pengarna för en premie för att få både vildsvinen så är det 
helt okej. 

Sedan har vi det bekymret att jakträtten följer med markägandet vil-
ket ltl Slotte tog upp. När man söker jakträtt så kan man utöka tillstån-
den till att gälla också vildsvin. Då har man löst det problemet. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, herr talman! Jag håller givetvis med ltl Eklund. Den här motionen 
är väl den enda motionen som liberalerna lägger som är kostnadsdri-
vande med 15 000 euro. Jag tror att effekten kommer att vara positiv 
när man tänker på de skador som man kan bekämpa med den summan. 
Det betalar sig tillbaka mångfalt. 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Tack, herr talman! Jag sällar mig också till skaran som vill ha bort vild-
svinen från Åland. Vildsvinet är fredlöst så det är bara att skjuta om man 
har jakträtt på marken.   

Från landskapsregeringen har vi underlättat. Vi gör det lagligt att 
skjuta vildsvinen med belysning på gevär och annat sätt. Regeringen har 
vid ett antal tillfällen diskuterat skottpeng. Vi funderar på om skott-
pengarna skulle tillfalla jaktlaget eller jaktvårdsföreningen och inte till 
enskilda jägare. Kanske finansutskottet kunde tänka på detta om de vill 
fördjupa sig i den här motionen? Det kan finnas problem med att man 
skjuter vildsvin någon annanstans och man tar med sig delar av vildsvi-
net hit för att hämta ut skottpengen. En väg kan vara att koppla skott-
pengen till jaktlaget eller jaktvårdsföreningar. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, herr talman! Tack näringsminister Karlström. Vi tänker lika i den 
här frågan också. Vi tänker ofta ganska lika fast vi kanske har olika åsik-
ter ibland. 

Det är givetvis jaktvårdsföreningarna som administrerar sköter om 
rovdjurspremien. Visst finns det alltid en risk att någon kommer på att 
man kan få tusen euro om man kanske har hästsläpet fullt från Estland. 
Sedan kommer man hit med dem och säger att det är dags att betala ut. 
Det finns alltid människor som är kreativa i vårt samhälle när det gäller 
pengar. Det ska vi titta på och förhindra. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl John Hilander, replik 

Tack, talman! Tack ltl Asumaa för engagemanget när det gäller värnan-
det om idrotten.  

När vi nu diskuterar jakt här i lagtinget, vilket var länge sedan, så 
finns det många sidor av jakt på vildsvin. Många hävdar att man skulle 
kunna ha en stam på Åland och hålla den reglerad tack vare Ålands li-
tenhet. Det skulle inte kunna bli så stora stammar här. Jag tillhör också 
dem som tycker att vildsvinen inte hör hemma här. De ställer till stor 
skada i trafiken och jordbruket. 

Hur har man tänkt sig att rovdjurspremien på 15 000 euro ska använ-
das?  

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, herr talman! När det gäller reglerad jakt så har jag samma tanke-
gångar som man hade i tiden när man införde det rådjur. Rådjuren förö-
kade sig med en takt på ungefär två individer per år och vildsvinen ligger 
på tio individer. Vildsvinen är fem gånger mera effektiva att reproducera 
sig. 

Vi får se på hur själva premien kommer att administreras. Ett förslag 
är att premien förs in. Under 56 § i jaktlagen regleras rovdjurspremien. 
Man har rovdjurspremie på mårdhund och annat. Det ska regleras un-
der den paragrafen. 

Ltl John Hilander, replik 

Det är klart man måste utvärdera hur stor mängd vildsvin det finns här 
och om det är samma individer som rör sig. 15 000 euro är ganska 
mycket pengar. Mårdhund nämndes och den ser jag som det stora rov-
djuret på Åland som ställer till med störst bekymmer framförallt i vår 
skärgård när det gäller sjöfågel och annat småvilt. Det kanske också 
skulle behövas mera medel. Det finns också skottpeng på mårdhund 
idag. Man borde kanske inte satsa allt krut på vildsvinen. Man måste 
kanske satsa på flera. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, herr talman! Givetvis, rovdjurspremien är till för att beivra mård-
hund och vildsvin. Vilken nivå man sätter själva premien på återstår att 
se. Det är klart att man behöver ha medel så att man kan betala ut 
någonting. Nivån beror på antal och vad man kommer fram till. Inte be-
höver man ju bränna alla pengar heller. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Minister Johan Ehn, replik 

Talman! Det är viktiga frågor som ltl Asumaa lyfter upp när det gäller 
motion och idrott. Det är säkert bekant att det mesta av politiken som vi 
för när det gäller idrott och motion har vi delegerat vidare till Ålands Id-
rott. De jobbar också med de här områdena. Bland de prioriterade om-
rådena finns barn- och ungdomsidrott. Ålands Idrott kommer att jobba 
med två bitar nästa år. Vi har dels ett projekt som lite liknar det som ltl 
Asumaa lyfte upp. Det är ett projekt som startade 2013, eftermiddags-
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verksamhet. Det har varit ett samarbete mellan Ålands Idrott, förenings-
livet och kommunerna. I samband med skoldagen får ungdomar, som 
inte utövar en egen idrott, möjlighet att pröva på många olika idrotter 
under en skoltermin. Det är ett av projekten. 

Sedan har man också reserverat pengar, ungefär 50 000 euro, för att 
ytterligare jobba med barn- och ungdomsidrott. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, herr talman! Tack idrottsminister Ehn. Vår tidigare replikväxling 
blev avbruten för att det inte riktigt hörde till ämnet. Nu fick vi det i alla 
fall upp till diskussion före dagen är slut. Det är bra att vi har projekt 
kring idrott och motion och ungdomar. Motion har effekt på depression 
och utslagning. Det som idrottsminister Ehn talade om har jag också ta-
lat varmt för; idrottseftis. Vi har anläggningar som står tomma på efter-
middagarna och man kan ha sådana projekt där. Det är också viktigt att 
man under själva skoldagen kan motionera till exempel på rasterna. 
Idag sitter högstadieeleverna inne på bänkarna och surfar på telefonen. 
Det är viktigt att man skapar skolmiljön så attraktiv så att det lockar till 
motion under den tid man inte sitter på lektion. 

Minister Johan Ehn, replik 

Herr talman! Vi håller också på med en översyn av grundskolans läro-
plans allmänna del. Nu bereds den på avdelningen men när den kom-
mer upp till mer politisk diskussion så har jag för avsikt att föra in tan-
kegångarna kring hur man ska få in mera rörelser och motion under 
skoldagen. Det är svårt att bara rakt av sätta in flera timmar för gymnas-
tik. Man skulle istället göra de åtgärder som ltl Asumaa är inne på och 
försöka se hur man kan integrera rörelse och motion i vardagen. I mångt 
och mycket kan man till exempel under en lektion i matematik eller 
samhällskunskap få in motion och rörelse. Det handlar mera om det 
praktiska förverkligandet. Det som vi måste peka på ifrån vår sida är 
precis det som ltl Asumaa gör dvs. en beställning på att saker och ting 
ska göras. Det praktiska ska vi sedan låta kommuner, skolor och andra 
berörda göra.  

Ltl Tony Asumaa, replik 

Jag tror att vi är inne på samma linje. Jag och liberalerna har haft 
samma tankegångar. Timresurserna är ju begränsade. Det kan vara 
mycket svårt att få in mera gymnastik och idrott på schemat. Jag sitter 
själv i södra Ålands högstadiedistrikts förbundsstyrelse och jag vet att 
timresurserna är vad de är. Att sedan kräva mer idrott i timresurserna är 
kanske lite för mycket begärt. Därför skulle man kunna satsa medel på 
att motionen skulle komma lite av sig själv under skoldagen. Kanske 
man i naturkunskap kunde ta en sväng runt i naturen så har man mot-
ionerat den dagen. Motion kan integreras i mycket både under och mel-
lan lektionerna och både till och från skolan. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, herr talman! Det finns ett helt tydligt och klart samband mellan 
motion och välbefinnande. Motion ökar inlärningsförmågan, det har 
just kommit ut flera forskningsrapporter kring det. Även kultur och att 
spela ett instrument är viktigt för inlärningen. Den här motionen är nog 
mycket väsentlig. 

Skolans roll är central, att man lär in vissa mönster i tidig ålder. I 
gymnasiet har det visat sig att hälsan går ner. När man ska jobba med 
sin kropp kan det vara tufft om man inte har rätt kondition för att orka 
fram till pensionen. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, herr talman! Jag delar helt ltl Kemetter åsikter. Jag litar på att hon 
har insikter eftersom hon är van vid branschen. Desto högre upp i sko-
lan man kommer så desto sämre blir konditionen. Andra intressen än 
att röra på sig tar över. Därför behöver motionen vara en integrerad del 
så att den kanske finns där utan att man vet att den finns. Genom såd-
ana här projekt får man motion i vardagen. Motionen är viktig för att 
orka bättre och den är viktig för inlärningen. Det är konstaterat i många 
forskningar att koncentrationsförmågan förbättras med en bättre grund-
hälsa. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, herr talman! För mitt parti är det viktigt att alla ges samma förut-
sättningar. Då behöver man kanske börja diskutera timresurser och tim-
planer. Borde man sätta in mera kultur och idrott i våra skolor för att ge 
samma möjligheter åt alla? Alla har inte möjligheter att delta i aktivite-
ter på fritiden. Med höjda taxor inom fritidsverksamheten så har oftast 
barn, som kommer från familjer som inte har lika mycket pengar, inte 
möjlighet att delta. Då väljer man bort aktiviteter och kanske man sit-
tandes framför en skärm istället. Kanske skolan måste ta en tydligare 
roll här? 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, herr talman! Så är det idag när det gäller att idrotta och också att 
utöva fritidssysselsättning. Hobbyn kostar. Förutsättningarna kanske 
blir olika. Idrott i skolan är kanske också en sådan gren. Jag var själv bra 
på gymnastik, det var roligt, men det var många andra som inte var så 
bra. Det medförde att man drog sig från att överhuvudtaget idrotta.  

Man måste göra det på barnens och ungdomars egna villkor och inte 
tvinga någon. Det måste vara en del av själva skoldagen. Man måste ge 
samma förutsättningar. Man kan motionera på egna villkor och egna 
intressen. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, herr talman! Jag tänkte uppehålla mig vid likviditetsanalys och 
ekonomiska nyckeltal, den motion som ltl Asumaa är första underteck-
nare på och lyfte fram i diskussionen.  
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I budgeten på sidan 37-38 framgår att man har tagit fram en ny bud-
getstruktur. Man har fått jobba mycket med manuell hantering och nu 
går vi mer mot affärsbokföring vilket är positivt. Det redogörs för att 
finansieringsanalyser har fått stå tillbaka, vilket är lite beklagligt förstås. 
Man förstår också att de har en enorm arbetsbelastning. Nyckeltalen 
saknas och det beklagar jag också. Jag har ofta också drivit den här frå-
gan om ekonomiska nyckeltal och likviditetsanalyser i likhet med ltl 
Asumaa. Jag tackar ändå för att ltl Asumaa är blåslampa för att se till att 
nyckeltalen kommer fram. 

Jag vill ytterligare belysa att det inte är så lätt när man har så enormt 
mycket att göra och det är inte möjligt att praktiskt ta fram talen. Jag 
hoppas att ltl Asumaa som sitter i finans- och näringsutskottet fördjupar 
sig och tittar på det som faktiskt finns.  

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, herr talman! Tack ltl Carlsson. Vi har delat synen i flera år när det 
gäller nyckeltal. Det är inte bara för att göra det krångligt för någon, det 
är framförallt för att underlätta och förstå hela budgetboken. Då behö-
ver vi inte sitta här och spekulera om det går på ett bra eller dåligt. Om 
vi är överens om nyckeltalen så är vi överens. Det är lätt att ha enkla 
nyckeltal som alla kan vara överens om, t.ex. att årsbidraget ska täcka 
avskrivningarna, då vet man att man har råd att investera. Jag har full 
förståelse för att finansavdelningen, som har gjort om hela kontoplanen, 
inte har hunnit med. Det har inte funnits sådana nyckeltal under de sen-
aste åren heller fastän budgetmotionen godkändes redan 2012. Jag hop-
pas givetvis att nyckeltalen kommer. I affärsbokföringen, som nu redovi-
sas, är det ännu viktigare att få det tydligt och klart 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Herr talman! Vi är helt överens om att det här är jätteviktigt. Många 
kanske tycker att det är en liten fråga, men det är väldigt viktigt att man 
har vedertagna principer och nyckeltal som man kan titta på och ha en 
gemensam förståelse för. Det är mycket viktigt.  

Jag är imponerad över och tacksam för att ltl Asumaa ibland har pre-
senterat likviditetsanalyser och grafer för lagtinget. Det är positivt. Jag 
skulle hellre se att vi får ett underlag som är bearbetat av landskapsrege-
ringen som alla kan stå bakom så att det inte kommer från enskilda le-
damöter. Vi borde bli servade med det arbetet, jag håller helt med.  

Ltl Tony Asumaa, replik 

Herr talman! Vi ska komma ihåg att det här är ett budgetförslag för 
landskapet Åland. Det är inte bara vi 30 som sitter här som är land-
skapet Åland. Landskapet är alla ålänningar där ute och det är för dem 
vi ska kunna förklara vad siffrorna säger. När vi alla kan förklara det på 
samma sätt så får vi en samförståelse i ekonomin. Vi vet alla att ibland 
går det bättre och ibland går det sämre. På det viset behöver man kanske 
inte vara kritisk och försöka tolka det på eget sätt. Jag tror att landskap-
ets budget och ekonomi också blir lättare att debatter. Det blir lättare att 
förklara för alla ålänningar där ute som säkert också är intresserade 
men som inte är insatta. Varje dag försöker vi sätta oss in i ekonomin. 
Med nyckeltal underlättar man för alla ålänningar också. 
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Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Göte Winé 

Tack, herr talman! Jag vill inleda mitt anförande med att tacka lantrådet och 
vicelantrådet för deras anföranden igår. De lyfte upp unga i behov av särskilt 
stöd unga med psykisk ohälsa.  

När jag läste landskapets budget så ser jag en tråd om att vilja hjälpa med 
resurser för unga i behov av stöd. När jag läste budgeten så tänkte jag äntli-
gen, varje gång det har getts tillfälle har jag lyft upp de unga i behov av sär-
skilt stöd. Trots det ser jag uppmaningar framåt.  

Jag fortsätter att vara lite gnällig när det gäller allmänna motiveringen 
landskapet och kommunerna. Det nämns att landskapsregeringen ska på-
börja en reform av landskapsandelssystemet under 2015. Det är av yttersta 
vikt att vi nu kommer i gång med det här.  

Vi måste ha ett samhälle där man ska få en likvärdig service oberoende var 
man än bor på Åland. Nu tänker jag inte först och främst på provbänk och 
plogningen och avfallsservice som också är av betydelse för personer. Det jag 
tänker på är rätten till en likvärdig utbildning och rätten till stödåtgärder på 
rätt nivå. 

Vi måste ge rätt stöd och hjälp för de unga med särskilda behov. Kommu-
nerna ska ha råd att satsa på förebyggande satsning på speciallärare som 
främjar till en god skolgång och minskar risken för utanförskap.  

Lantrådet tog upp ekonomisk utsatthet och klasskillnader. Tyvärr är det så 
att det är så nu också mellan kommuner. Vi kan inte blunda för att vissa kom-
muner inte har råd att erbjuda samma service. Så ett likvärdigt Åland har vi 
inte idag. Trots att man kompenserar från landskapet så sitter man och vän-
der på slantarna. Och ger vi inte en likvärdig grundskola för eleverna så har 
inte samma förutsättningar senare i sin skolgång. Det var en person som sade 
sa åt mig en gång; ”man skär hellre ner på servicen än höjer skatten”. Är det 
rätt? Att man inte skjuter pengar till elevassistent eller mer speciallärartim-
mar för då måste man höja skatten. Vi kan inte blunda för det längre utan vi 
måste inse fakta. Medan vissa kommuner tävlar om att ha lägsta skattepro-
centen medan finns kommuner som märker att man tappar i kraft som in-
flyttningsort inte på grund av skatten utan mer att man inte har råd att er-
bjuda samma service. 

Bästa finansminister i ditt anförande där budgeten presenterades så frå-
gade du om medaljens baksida och åtgärder. Trots den hjälp kommunerna 
idag fått så räcker inte det för alla. Det är inte en lätt situation som vi har var-
ken i landskapet, i kommunerna eller för de invånare som är i behöv av extra 
stöd från samhället. 

Herr talman! Nu ska jag inte måla allt svart utan vi skall se framåt. Jag vill 
tacka regeringen Gunell för en budget där man lyfter fram fokusområdet om 
ökade åtgärder för ohälsa bland barn och unga. Vi behöver på Åland få lika 
tillgång till skolpsykologer. Barn ska känna sig bekräftade. 

Angående skolpsykologer så pratade jag med psykiatrin om deras resurser. 
Jag förstod på dem att om det finns rätt resurser på rätt nivå så klarar de av 
sin belastning, men nu hamnar det att göra sådant som skolpsykologer i kom-
munerna ska kunna göra. Här måste vi se över skolpsykologernas arbetssitu-
ation. 
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Skolpsykologerna har skrivit en skrivelse till landskapsregeringen om sin 
arbetssituation som jag förstått på ministern Ehn att landskapsregeringen 
kommer att se över åtgärder för att förbättra situationen vilket är bra.   

Herr talman! Trygga och bekräftade barn leder till mindre mobbing och 
bättre studieresultat. Så en bättre dialog mellan hem och dagis eller skola för 
att förbättra barns uppväxtvillkor är ett måste. Vi ska ha små barngrupper så 
att alla blir bekräftade och får hjälp. God tillgång till speciallärare, skolkura-
torer och skolpsykologer sparar in pengar på lång sikt.  

I dagarna har jag reagerat mycket på det ökade antalet ungdomar med an-
passad läroplan. Lyckas vi är rätt hjälp i rätt tid så kan vi på lång sikt jobba 
bort dessa problem och utmaningar som vi har framför oss nu. Här har ut-
bildningsavdelningen ett tillsynsansvar. Hur fungerar utbildningen i våra 
grundskolor?  

Herr talman! Med en dåres envishet så har jag tjatat om resurser till 
Ålands gymnasium och då främst Ålands yrkesgymnasium. Jag har tjatat om 
att fler speciallärare behövs. Nu har ledningen för Ålands gymnasium medde-
lat mig att det inte är speciallärare behövs utan mer skolcoacher eller elevvär-
dar. Nå kalla det vad man vill men vi behöver fler vuxna i vår skola. 

Herr talman! Vad kan vi vända och titta på när vi pratar om medaljens 
baksida och långsiktiga arbetsåtgärder? 

Ser man på mina synpunkter kring medaljens baksida som finansministern 
nämnde om unga som mår dåligt så finns svaret och ansvaret främst i kom-
munerna. 

Kommunerna måste ha råd att ha samhället för invånarna och inte se invå-
narna som en belastning för samhället. En farlig väg om man börjar med av-
giftshöjningar för att säkra kommunens verksamhet. 

Tidiga insatser i skolan sparar pengar på lång sikt. Så vi måste ha kommu-
ner som har råd att satsa på speciallärare och assistenter så sparas pengar på 
lång sikt.  

Vi bör våga se långsiktigt med åtgärder nu. PISA undersökningar bra men 
vi behöver kunna mäta elevernas välmående i våra skolor. 

Vi bör ha ett samhälle där alla känna sig delaktiga och behövda än känna 
att man inte ryms med och ser sig marginaliseras från vårt samhälle.  

Vi måste börja se ännu mer ur ett individperspektiv, att våra ålänningar får 
den hjälp av samhället de har rätt till. Att se våra unga är viktigare än antalet 
kommuner eller skatteprocent vi har idag. Tack. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Jag tyckte ltl Göte Winé hade ett bra anförande. Jag delar i 
stort den uppfattningen som ltl Winé har. Vi skulle behöva en mer sam-
ordnad elevvård när det gäller grundskolan. Jag tror att det också skulle 
stärka de personer som jobbar inom elevvården i grundskolan. Vi vet att 
vi har svårt att få skolpsykologer och kuratorer. Skulle man få ett elev-
vårdsteam inom grundskolan, precis som man har på gymnasialstadiet, 
så tror jag att vi skulle komma väldigt långt.  

Liberalerna i Mariehamn har initierat att man skulle höra efter övriga 
kommuners intresse för ett utökat samarbete också inom grundskolan. 
Jag stöder de tankegångarna.  
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Ltl Göte Winé, replik  

Tack, herr talman! Tack, Katrin Sjögren. Det är viktigt att vi får tillräck-
ligt med skolpsykologer och lika tillgång på hela Åland. Så har vi det inte 
idag.  

Vår förbundsdirektör på norra Åland nämnde att de jagade en skoldi-
rektör. De hade skakat hand och dagen efter tackade man nej. Varför 
tackar man nej? Ser man hur en ensam skolpsykolog jobbar på norra 
Åland så är det en ohållbar situation. Man jobbar ensam i alla kommu-
ner med alla dessa barn inom både dagis och skola. Det blir för mycket. 
Jobbet blir inte kvalitativt. Det kan kännas bra först men sedan börjar 
man fundera på om man ska klara av det. Man måste jobba mera i team 
och avlasta varandra och därigenom kunna utveckla jobbet. Det ska vara 
likvärdigt, ungefär som det är i gymnasieskolan. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Det tror jag också. Alla siffror visar att den psykiska ohälsan 
ökar och det sätter en enorm press på dem som jobbar med de här frå-
gorna. Det är ett tungt och ansvarsfullt jobb. Jag tror också på samord-
ning så att man får arbetskamrater och att man kan nischa sig. 

Jag såg i söndags på ett av mina favoritprogram, Babel. Författaren 
Åsa Grenvall har kommit ut med ett seriealbum där hon tar upp ett nytt 
begrepp, när det gäller försummelse av barn, som hon kallar för under-
grepp. Det gäller barn som växer upp i familjer där man ha det bra ma-
teriellt; kläder, mat och allting, men man får aldrig en kram eller bekräf-
telse. Det var oerhört tungt att höra och det tror jag också att är vanli-
gare än man tror. Ytan ser bra ut men man får aldrig en kram, bekräf-
telse eller någonting. De barnen är jättesvåra att få tag på. Det gemen-
samma arbetet saknas inte, Göte Winé. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, herr talman! Nu missade jag lite i det sista. Var det så att det ge-
mensamma arbetet saknades? Jaha, vi har ett gemensamt ansvar. Vi be-
höver ta vara på dagens barn.  

Ltl Sjögren nämnde en författare. Jag trodde att ltl Sjögren också 
skulle nämna orkidébarn som tidigare också var nytt för mig. Det är lite 
samma sak. Vi sköter om barnen, men vi gör det för ytligt. Här tror jag 
att det är jätteviktigt att vi föräldrar ser till vad vi gör och hur vi gör. Vi 
måste framförallt bli bättre på att ta hand om våra barn. Vi måste få en 
bättre samverkan mellan skolan och hemmet. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl John Hilander, replik 

Tack, talman! Ltl Winé nämnde; rätt hjälp vid rätt tid och att barn ska 
bli sedda. Uppfattar jag det rätt att ltl Winé är orolig över situationen ute 
i våra kommuner där man har fel personal? De är inte speciallärare utan 
man anställer personal med fel utbildning. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, herr talman! Då var jag i så fall lite otydlig. Det viktigaste är egent-
ligen att det finns vuxna som uppmärksammar barnen och ger hjälp. 

344 



  

Visst är det mest idealiskt om vi lyckas få speciallärare, men de växer 
inte heller på träd, det finns inte så många. Då är det väl bättre att vi får 
andra pedagoger och vuxna som hjälper barnen med deras behov. Det 
viktigaste är att barnen känner att de får hjälp. Det viktiga är att vi kom-
mer in i rätt tid så att vi på det sättet ger hjälp. Orsaken till att jag sade 
”rätt hjälp” där menade jag att vi ska bekräfta barnet och dess behov. 
Jag tror att alla klarar av att hjälpa till att utveckla barnet. Det viktiga är 
att vi kommer in tillräckligt tidigt. Jag är däremot orolig för att vi inte 
satsar på tillräckligt många vuxna i barnomsorgen och i skolan för vi har 
för tuffa för budgetar.  

Ltl John Hilander, replik 

Tack, ltl Winé för det klargörandet. Då har vi inte riktigt samma åsikt. 
Alla barn har rätt att bli sedda, hörda och ha kontakt till vuxna. Jag an-
ser att man också ska ha rätt att möta rätt vuxen, en person som har en 
pedagogisk bild och ett mål och som vet hur man ska utveckla den här 
ungdomen. Det måste finnas en plan, inte bara träffa vuxna medmänni-
skor. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, herr talman! Egentligen har vi samma målsättning. Istället för att 
direkt komma till månen så kanske jag nöjer mig med trädtopparna och 
ser till att vi i alla fall kommer dit. Så är det inte idag, jag anser att det är 
alltför få vuxna i skolan idag. I min kommun har vi för få resurser i sko-
lan. Jag skulle jättegärna vilja att vi fördubblade våra timmar med speci-
allärarna, men först ska vi hitta dem. Då kanske jag nöjer mig med att vi 
får en pedagog till. Det är halvvägs, det är en bra bit och det kan hjälpa 
mycket. Men visst, klarar vi av att få tag i rätt hjälp så är det ännu bättre.  

Andra vuxna i skolan, som mormor i skolan, kan ge de här barnen 
uppmärksamhet. Det blir en lugnare och tryggare skola. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Axel Jonsson  

Tack, herr talman! Jag ska med nöje ge några korta kommentarer till det lig-
gande budgetförslaget. 

Vår gruppordförande ltl Eriksson har tidigare berört de stora dragen. Jag 
ska ändå beröra dem kort innan jag går in på våra två budgetmotioner. 

Regeringen kammar hem rekordintäkter kan man konstatera. Budgetför-
slaget visar 239 miljoner i klumpsumma, flitpeng, lotteriskatt och lite annat. 
Det är 19 miljoner mera än när regeringen tillträdde.  

Regeringen lade upp planen för att få ekonomin i balans i den så kallade 
omställningsbudgeten 2012. Det kan vara intressant att gå tillbaka och se hur 
stor inkomstutveckling man räknade med då. Det är svårt att jämföra siffror 
mellan år, jag har inte försökt mig på det utan jag har enbart gått på jämförel-
sen från omställningsbudgeten 2012.  

År 2011 räknade man med inkomster på 301 miljoner, medan man år 2015 
räknar med inkomster på lite över 315 miljoner. Man räknade med ungefär 
14-15 miljoner i ökade inkomster. Vi vet i dagsläget att vi fick 19 miljoner 
mera i inkomster än vad man räknade med år 2011. Trots det har man inte 
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lyckats få budgeten i balans. Man har misslyckats med att följa sin egen färd-
plan. Man kan inte skylla på inkomstutvecklingen för den har varit god. Då 
måste felet ligga på utgiftssidan, så mycket kan man konstatera. 

Var har det varit utgiftsutveckling? Ja, framförallt på verksamhetskostna-
derna som har stigit från 170,8 miljoner till 177 miljoner, om man jämför 
2011 med förslaget 2015. Den här utvecklingen ifrågasätter vi i Ålands Fram-
tid. Är det verkligen den här ekonomiska politiken som vi ska bedriva?  

Ska vi få en budget i balans så finns det bara tre alternativ eftersom vi inte 
kan påverka inkomsterna i någon större utsträckning. Det är att minska verk-
samhetskostnaderna, minska på överföringsutgifterna till kommunerna och 
näringslivet eller att minska på investeringar. När vi för fram att tyngdpunk-
ten i den ekonomiska politiken i inbesparingarna ska läggas på vår egen verk-
samhet så ställer sig vissa kritiska och undrar var man istället vill spara. Vill 
man dra ned på investeringarna eller vill man minska på överföringarna till 
näringslivet och kommunerna? Det har varit lite trenden i den ekonomiska 
politiken hittills. 

I det här förslaget drar man ner på överföringarna till primärnäringarna 
med 8 procent. På en sådan bransch och en utsatt sektor går det bra att spara 
8 procent i tider av importstopp från Ryssland. Men på den egna verksam-
heten är det fullständigt omöjligt att diskutera en ambition att minska verk-
samhetskostnaderna med 5 procent. Det är en ganska intressant frågeställ-
ning. Nog om det. 

Vi har två satsningar som vi presenterar från Ålands Framtid när det gäller 
våra budgetmotioner. Den ena gäller hur vi ska gå vidare med det åländska 
nationsbygget och synliggöra Åland på de internationella arenorna. Passande 
nog så har Visit Åland sitt höstmöte som pågår för stunden. 

San Marino, Andorra, Färöarna och Skottland har ni säkert alla i den här 
salen hört talats om. Hur många i motsvarande parlament tror ni att har hört 
talats om Åland? Amsterdam? Rotterdam? Det har ni säkert fått som kom-
mentar någon gång när ni har sagt varifrån ni kommer. Folk tror att man 
kommer från Holland när man pratar om Åland Islands. Detta beror på att 
man inte känner till att det finns någonting som heter Åland. Alla här i salen 
känner förmodligen till de exemplen som jag nämnde. Vad beror detta på? Ja, 
de finns ute på de internationella arenorna. De medverkar i Eurovisionsschla-
gerfestivalen. De medverkar i EM-kvalen. Färöarna besegrade häromveckan 
Grekland med 1-0. Det utbröt förstås en folkfest på Färöarna. Man firar ge-
mensamt framgångarna vilket jag tror att skapar en sammanhållning i sam-
hället som kan vara viktigt i kristider. En sådan sammanhållning kunde också 
stärka det åländska samhället. Fördjupa er gärna i den motionen. 

En annan motion som tar sikte på det hållbara är ett skatteavdrag för elbi-
lar. Vi har efterlyst mera konkreta åtgärder på hållbarhetssidan för att kom-
plettera de allmänna målsättningarna år 2051.  

Man satsar i Italien, Estland och Frankrike och framförallt i Norge. Vi 
måste ta vara på den utveckling vi har runt omkring oss. Vi måste också in-
föra ekonomiska incitamentet för våra medborgare att köpa elbilar. Ge därför 
landskapsregeringen i uppdrag att ta fram ett elbilsprogram där man grans-
kar olika förslag och åtgärder som har tagits ut i Europa. Man skulle upp-
mana regeringen att göra någonting åt det för Ålands del.  

Vi har en synnerligen protektionistisk fordonsskattelagstiftning som vi le-
ver under idag på grund av att den ligger under finsk behörighet. Ta sikte på 
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att få till en förändring för Åland så att vi inte ska behöva lida av den protekt-
ionistiska lagstiftningen. Det skulle Åland ha mycket att vinna på. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Ltl Axel Jonsson nämner i sitt anförande elbilar för att 
satsa på hållbara lösningar. Hur ser man på kollektivtrafiken? Det borde 
vara mycket enklare att satsa på den. Då får vi en helt annan infrastruk-
tur. Vi får människor som rör sig tillsammans och vi får mindre problem 
med parkeringsplatser i Mariehamn. Det är verkligen en miljösatsning, 
speciellt om våra bussar skulle gå på miljövänligt bränsle, varför inte 
fiskdiesel?  

Ltl Axel Jonsson, replik  

Det är en viktig fråga, nu nämnde jag inte den i mitt anförande. Jag 
tycker att det är en viktig diskussion. Kollektivtrafiken i dagsläget på 
Åland är en halvmesyr. Man kan inte satsa på kollektivtrafiken lite halv-
dant. Då får vi det resultat som vi har idag, ingen åker och man väljer 
bilen. Ska man satsa på kollektivtrafiken så ska man göra det ordentligt 
eller så ska man inte göra det alls och satsa på elbilar eller annat. Det är 
en viktig avvägning som lagtinget och kommunerna måste göra när man 
diskuterar de här frågorna. Personligen tror jag mera på satsningen på 
elbilar än att vi ska göra stora satsningar på kollektivtrafiken. Jag tror 
att det är lättare för ålänningarna att ändra sina vanor på det sättet. Det 
är min ytterst personliga åsikt. Jag är öppen för att diskutera olika alter-
nativ. Om man på ett bra sätt kan visa att det är mera motiverat att satsa 
på kollektivtrafiken så är jag öppen för den typen av fakta. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Landskapsregeringen har just nu en grupp som jobbar 
med kollektivtrafiken. Vi haft flera informationstillfällen för media. 

Ledamoten tog upp Estland som ett exempel och där man har satsat 
på kollektivtrafiken för att få igång hållbarhetstanken.  

Ungdomar och personer som saknar ekonomisk möjlighet kan inte 
köpa elbilar, de är hemskt dyra idag. Att placera ut elstolpar är också en 
stor infrastruktursatsning. Det är helt klart en ekonomisk fråga. Kollek-
tivtrafik skulle nog vara en ganska mycket billigare lösning. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

När det gäller det estniska exemplet så är det intressant att se på vilket 
sätt de förvaltar sina utsläppsrätter. De sålde dem och fick in ansenliga 
miljoner för att göra satsningar på det här området. Diskussionen hur vi 
skulle förhålla oss till utsläppsrätterna var ganska lågmäld här på Åland. 
Med facit i hand kan man konstatera att det var synd att vi inte analyse-
rade den möjligheten lite noggrannare för att skapa utrymmer för den 
här typen av satsningar.  

I Estland idag åker man inte längre än 30 kilometer före man möter 
på en laddstolpe tack vare att man valde att satsa på den här typen av 
åtgärder med de resurser som frigjordes. Vi behöver också ha det här 
med oss i framtiden när det uppstår den här typen av möjligheter så att 
vi inte missar dem igen utan faktiskt tar tillvara på utvecklingsmöjlig-
heter som finns. Vi ska givetvis fortsätta med de medel vi har idag och 
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försöka få till en förändring. Därför lägger vi förslaget att även i kommu-
nalbeskattningen införa avdrag för elbilar. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Tack, fru talman! Ålands Framtid har ett fortlöpande mantra som man 
kör ganska vilt. Det är att landskapets verksamhetskostnader på 170 
miljoner ska dras ner med 5 procent och det måste vara möjligt. Den 
egna verksamheten måste kunna bantas.  

Hälften av den summan ligger i Ålands hälso- och sjukvård. Var ska 
det dras ner i vården av ålänningarna? 

En mycket stor del, ungefär 20 procent, ligger i utbildningspersonal 
inom skolverksamheten; inom Ålands gymnasium och Ålands högskola 
som landskapsregeringen administrerar. 

Den tredje största sektorn, förutom administration här i huset, är po-
lisen. Var ska det dras ner? Om det inte ska dras ner inom dessa sek-
torer så är det frågan om mycket, mycket större procenter t.ex. inom lag-
beredningen och annan för självstyrelsen nödvändig verksamhet. Vänli-
gen precisera! 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Det är relevant fråga. Till exempel när det gäller utbildningen så ser vi 
på reformen som har genomförts att den har ju lett till höga kostnader 
både som helhet och per elev. Detta måste man analysera. Vi har fått 
signaler om att byråkratin inom Ålands gymnasium har växt. Den admi-
nistrativa delen har växt trots att man har försökt minska dem med en 
sammanslagning. Man borde titta var man kan genomföra inbespa-
ringar.  

Motfrågan till vtm Jansson blir; om man inte ska minska på den egna 
verksamheten, ska man då minska på överföringarna ut till samhället 
eller ska man dra ner investeringar för att få budgeten i balans? Vilken 
är moderaternas prioritering om man fortfarande har en målsättning 
om en budget i balans framöver? 

Vtm Roger Jansson, replik 

Talman! Man kan inte svara med en motfråga. Man måste svara på en 
klar fråga om hur mycket och vilka verksamheter inom Ålands hälso- 
sjukvård som ska dras ner när det ska dras ner med 5 procent. Vilken 
del av utbildningspersonalen inom gymnasiet och högskolan ska bort 
när man ska dra ner så stora summor på verksamhetskostnaderna? Man 
måste vara ärlig i politiken. 

När det gäller moderaternas uppfattning har vi bevis här i boken i bi-
laga 2. Landskapets heltidsanställda personal år 2011 var 1 807 och be-
räknas år 2015 vara 1 661. Det är en neddragning 8, 1 procent på fyra år.  

Ltl Axel Jonsson, replik  

Landskapsregeringen har vidtagit positiva åtgärder. Privatiseringarna i 
skärgårdstrafiken kan förmodligen ge ett positivt utfall. Det är en stor 
del av förklaringen till det som vtm Jansson nämner. Det är ingenting vi 
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motsätter oss. Ser vi på kostnaderna så har vi fortfarande inte löst pro-
blemet. Det visar detta budgetförslag med all tydlighet med ett under-
skott på 8,8 miljoner och en likviditet som urholkas alltmera. Ska vi få 
en ekonomi och en budget i balans så måste vi fortsättningsvis göra in-
besparingar. Det tror jag att varje borgerlig politiker inser. Vi säger att 
fokus måste ligga på våra verksamheter. Vi måste faktiskt ta tag i den 
kostnadsutveckling som fortsätter. Vi ser att kostnaderna har ökat med 
nästan 7 miljoner från det att den här regeringen tillträdde till det här 
förslaget som ligger på vårt bord. Den utvecklingen kan inte fortgå om 
det inte ska drabba överföringar till kommunerna och investeringsnivån 
i vårt åländska samhället. Vi tycker att det är en viktig diskussion som 
måste föras. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Tack, fru talman! Om regeringen endast hade velat ha en budget i balans 
så hade det varit enkelt. Man hade tagit ut lite mer från pensionsfonden. 
Man hade struntat i att ta ut kostnadsavdraget från skattebetalarna som 
Finlands regering har lagt på medborgarna. På papperet hade vi då fått 
en budget i balans.  

Det som regeringen ville göra var att stimulera köpkraften hos folket. 
Ändå vet vi att budgeten kommer att sluta på plus med all säkerhet, som 
finansministern sade i sitt anförande.  

Vill Ålands Framtid nu sätta merkostnader på medborgarna för att få 
en pappersbudget att se bra ut eller vill man satsa på att få ekonomin i 
balans?  

Ltl Axel Jonsson, replik  

Vi vill inte lägga ut kostnaderna på medborgarna, vilket är vår grundfilo-
sofi. Vi vill inte ha högre skatter. Det är klart att en röd regering, ledd av 
ett rött lantråd, prioriterar på det sättet. Vi kan inte stå bakom den poli-
tiken. Vi anser att man måste sätta fokus på att slimma de egna verk-
samheterna så att det inte drabbar medborgarna.  

Sedan skjuter sig ltl Holmberg lite i foten när man de facto tar ut 4 
miljoner mera ur pensionsfonden än vad man gjorde 2011. Regeringen 
gör på samma sätt som ltl Holmberg varnade för; man tar ett högre ut-
tag ur pensionsfonden. Man kan ifrågasätta om det är hållbart på lång 
sikt med tanke på pensionsansvarsskulden. 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Faktum kvarstår, vi hade kunnat få en budget i balans, som ltl Jonsson 
frågar efter, utan några större problem. Men vi valde istället att stimu-
lera köpkraften. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Det där resonemanget köper inte vi i Ålands Framtid alls. De åtgärder 
som gjordes i budgeten för 2013, den minskningen som genomfördes 
genom överföringar till kommunerna, resulterade direkt i motsvarande 
kommunalskattehöjningar hos de åländska kommunerna. Nu väljer man 
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att kopiera de avdragen, som den finska riksdagen och regeringen kom-
mer att införa, även i den åländska kommunalbeskattningen. På det sät-
tet menar man att man för en aktiv politik för att stimulera köpkraften. 
Samtidigt har man tidigare år gjort precis det motsatta. Man går ett steg 
framåt och så tar man samma steg tillbaka. Det leder inte till någon sär-
skilt stor förändring i det åländska samhället och det stimulerar verkli-
gen inte den åländska köpkraften om man ser på nettot från den här 
mandatperioden. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack, talman! Jag håller med ltl Jonsson om att Åland måste följa ut-
vecklingen och på något sätt hitta nya möjligheter för att få ålänningar 
att välja elbilar. Jag tror, precis som ltl Jonsson, att det behövs ekono-
miska incitament för att få ålänningar att välja elbil som ett alternativ. 
Det ligger helt i linje med att vi ska jobba för ett hållbart Åland 2051. 
Hur det ska göras rent praktisk är kanske lite klurigare. Jag anser, precis 
som ltl Jonsson, att det bör utredas och att någonting måste göras. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Det är roligt att ltl Holmberg-Jansson och jag delar den ambitionen. I 
vår budgetmotion om elbilar lyfter vi fram att det är bra att regeringen 
går in för laddningsstationer. Vi tror inte att det räcker för att vi ska få 
till en förändring. Det är ett bra första steg men vi måste också hitta ett 
sätt att införa incitament för de åländska hushållen och företagen att 
göra den här omställningen och faktiskt köpa en elbil. En elbil ligger i 
dagsläget lite högre i prisklass än vanliga bilar och de har dessutom en 
snabbare värdeminskning. Det faktum måste samhället delvis gå in och 
kompensera om vi ska få ålänningarna, som är ekonomiskt förnuftiga 
människor, att prioritera en el- eller hybridbil. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Ltl Axel Jonsson har utvecklats till en mycket väl artikule-
rad talare. Jag brukar beundra de flesta av hans anförande. Jag tro att ltl 
Axel Jonsson borde tänka på en sak; en framgångsrik politikers viktig-
aste kapital är trovärdighet. För att få trovärdighet så måste det man sä-
ger stämma och ha substans. I det här anförandet sade ltl Axel Jonsson 
att ”det verkade fullständigt omöjligt för den här regeringen att göra nå-
gon förändring i sin egen verksamhet”. Samtidigt stod lantrådet här för 
några timmar sedan och redogjorde för att i stort sett allting förändras i 
vår offentliga förvaltning som landskapet styr över. De här senaste 2-3 
åren har vi minskat med 147 tjänster, minus 8 procent! Ltl Axel Jons-
son, hur stämmer det överens med ”fullständigt omöjligt att göra någon-
ting i den egna verksamheten”? Förklara det för mig på ett logiskt och 
trovärdigt sätt. 
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Ltl Axel Jonsson, replik  

Nu vill jag egentligen inte diskutera det som lantrådet sade här i debat-
ten och jag tänker inte heller göra det. Min målsättning med det resone-
manget var inte att säga att det är omöjligt att göra förändringar. Rege-
ringen har haft det budskapet gentemot ålänningarna att det inte går att 
minska på verksamhetskostnaderna. Det är klart att det går att göra för-
ändringar. Har man ens haft ambitionen att minska på verksamhets-
kostnaderna? Man hoppades 2011 att de egna inkomsterna skulle öka 
med 14-15 miljoner fram till dags dato. Men inkomsterna ökade de facto 
med 19 miljoner och trots det har man inte lyckats anpassa kostnaderna 
så att man har fått en ekonomi i balans. Det är detta som jag vill belysa. 
Vi måste få till en förändring. Vi måste också kunna granska våra egna 
verksamheter om vi på sikt ska få en ekonomi i balans och slippa gå till 
banken, såsom finansministern har varnat för flera gånger från den här 
talarstolen. Missförstå mig rätt, finansministern! 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Det är viktigt att en debatt är ärlig och rättvis. Det som stör 
mig väldigt mycket är det som ltl Axel Jonsson säger, och som Ålands 
Framtid ofta framhåller, att det är centralförvaltning som ska dras ner. 
Om det finns någonting i den offentliga sektorn på Åland som är slim-
mad så är det faktiskt centralförvaltningen här, vår lagberedning, vår 
EU-hantering och så vidare. Jag har väldigt svårt att förstå att Axel 
Jonsson som vill framstå som en självstyrelsepolitiker av rang och gärna 
vill ha självständighet, att han samtidigt vill förstöra möjligheterna för 
självstyrelsen att utvecklas. Det finns en paradox i Axel Jonssons och 
Ålands Framtids agerande som jag aldrig har förstått mig på. Jag skulle 
ha större förståelse om Axel Jonsson skulle säga; ”satsa hellre på att vi 
får en bra lagberedning och en bra EU-bevakning osv. så att vi kan synas 
och klara oss internationellt”. Istället sätter ni mera och mera tryck på 
oss att vi ska spara och spara så snart klarar vi inte ens det minimala. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Finansministern för en konstruktiv debatt. Självklart gäller det att prio-
ritera om vi ska gå in för målsättningen att minska vår kostnadskostym 
med 5 procent i våra egna verksamheter. Även vi i Ålands Framtid prio-
riterar lagberedningsarbetet. Vi har inte en enda gång motsatt oss att 
man skulle skjuta till resurser på lagberedningen där vi ser ett uppen-
bart behov.  

Däremot kan vi inte heller släppa den egna centralförvaltningen från 
kostnadskontrollen och ambitionen att vi också där ska se över vad som 
är nödvändigt att sköta och inte. Centralförvaltningen måste också vara 
en del i det här om vi överhuvudtaget ska ha någon förutsättning att 
lyckas minska våra verksamhetskostnader. Det kräver nytänkande och 
kreativitet som har sagts tidigare i debatten. Regeringen måste ha den 
målsättningen om de ska komma i mål med sitt ursprungliga löfte om en 
budget i balans. Vi hoppas att regeringen prioriterar det här arbetet, 
men signalerna ser inte särskilt ljusa ut.  

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 
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Vtm Viveka Eriksson 

Tack, talman! Landskapsregeringen har marknadsfört sitt budgetförslag som 
att kommunerna är de stora vinnarna och att köpkraften i samhället ökar be-
tydligt. 

En uppföljning och respons, förmodar jag, på fjolårets budgetdebatt där ett 
av huvudtemat var minskade landskapsandelar och minskad köpkraft. Det 
har sagts att kommunerna ska få en mängd pengar via överföringar och ålän-
ningarna mer i plånboken. Konsumtionen ska förstärkas. Landskapsrege-
ringen slår sig för bröstet för att de, - inte vidtar egna åtgärder, - men väljer 
att följa riksbudgeten och inför de avdrag som genomförs på riksnivå. Kom-
munerna ska bli kompenserade. Man väljer också att i år följa lagen och in-
dexjustera landskapsandelarna. Det är bra. 

Samtidigt har kommunerna i verkliga livet mindre pengar nästa år mot vad 
som var fallet då den nya lagen trädde ikraft 2008. Trots att kommunerna 
under tiden fått mera serviceuppdrag och mer efterfrågan från fler kommu-
ninnevånare, och samtidigt som inflation urholkat pengarnas värde. Trots det 
faktum att kommunerna med det nya systemet borde ha möjlighet att lägga 
pengar på nya investeringar för att stadigt bygga vidare och utveckla välfärds-
tjänsterna. 

Samtidigt har människor i verkliga livet mindre i plånboken än innan rege-
ringen minskade sjukkostnadsavdraget och resekostnadsavdraget. För alla 
dem som är sjuka, behöver tandvård, mängder medicin, hjälpmedel är avdra-
gen betydligt mindre än när socialdemokraterna kom till makten och blev 
lantrådspartiet. Alla de människor som de sade sig värna om har fått mindre i 
plånboken.   

Landskapsregeringen kör på och kör över när det handlar om att föra sam-
man socialvården i ett kommunerna påtvingat nytt kommunförbund. Trots 
de utlåtanden som inkommit, med mängder av kritik oro och funderingar, 
väljer landskapsregeringen att inte lyssna och anpassa. Landskapsregeringen 
väljer att köra på och strunta i det varningens finger som sträckts upp från 
kommunhåll. 

Samtidigt uttalas kritik att kommunerna inte är villiga att söka samarbete 
och jobba gemensamt, att det sätts käppar i hjulen. Om det är allvarligt me-
nat att samarbete eftersträvas borde väl olika åtgärder till för att uppmuntra 
samarbeten och också i en del fall samgående.  

Med ekonomiska morötter istället för hårda piskor vill vi liberaler upp-
muntra till mer samarbete. Därför har vi också lagt en motion om att de kom-
munala samarbetspengarna ska kunna användas också till olika samarbets-
projekt och inte bara som sägs i budgeten till kommuner i svåra ekonomiska 
bryderier eller ÅDA. 

Det gällande handikappolitiska programmet ett Tillgängligt Åland innehål-
ler många bra målsättningar och åtgärdsförslag. Fokus ska vara inställt på att 
landskapet och alla serviceinrättningar ska vara tillgängliga för alla obero-
ende av funktionshinder. Ett funktionshinder blir ett handikapp först när en 
oförstående omgivning och ett otillgängligt servicesystem sätter stopp för 
möjligheterna att tillgodogöra sig samhällsservicen eller röra sig obehindrat i 
offentliga miljöer. 

I långsiktig planering, i beslutsfattande, i byggande måste alltid aspekten 
tillgänglighet vara invägd.  En tillgänglighetsfråga är möjlighet till utbildning 

352 



  

för alla. Vi har tagit steg vidare men ännu inte nått målet att alla ska ha en 
utbildningsplats på gymnasienivån. 

Studerande med särskilda behov har vissa möjligheter att få en studieplats 
men många hamnar trots det på sidan om utbildningssystemet. Orsaken är 
att vi inte har tillräckligt antal platser och tillräcklig beredskap att stöda de 
personer som behöver extra stöd. 

Landskapsregeringen pekar på frågan, uttalar målsättningen, men vi vill, 
med vår motion om studerande med särskilda behov, påskynda processen 
och vi vill att konkreta åtgärder vidtas så fort som möjligt. Tack. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Vtm Viveka Eriksson lyfte fram att vi har mindre i 
plånboken och anklagar landskapsregeringen för detta. Jag kan tyvärr 
inte hålla med. Den privata och offentliga sektorn har tillsammans un-
der de närmaste två åren inte kunnat vända den här stagnationen till 
tillväxt. Inte heller sjötransportsektorn som har seglat i motvind har 
kunnat få någon slags tillväxt. 

Det är nog snarare de kommunala avgiftshöjningarna, även inom det 
privata men också skattehöjningarna som har förekommit i kommu-
nerna som har bidragit till att det nu är mindre i plånböckerna. Även en 
växande arbetslöshet har påverkat. Det är nog en helhetsbild att vi idag 
har mindre att röra oss med. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det är klart att olika faktorer påverkar innehållet i plånboken. 
Landskapsregeringen framhöll väldigt starkt, när de presenterade sin 
budget, att det här är en budget som ser till att öka köpkraften hos ålän-
ningarna genom att man överför pengar till kommunerna. Det är ju bra 
att det införs avdrag eller att man förstärker avdrag från riksbudgethåll 
och att landskapet kompenserar det. Samtidigt har regeringen också 
dragit in i sjukkostnadsavdraget, vilket vi liberaler aldrig omfattade. Vi 
beklagar fortfarande att socialdemokraterna gick in för att ta bort sjuk-
kostnadsavdraget. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Jag sitter själv som ansvarig för Mariehamns kommun 
och har suttit med och förhandlat. Vi insåg hur hårt det kommer att 
drabba över 40 procent av ålänningarna och deras plånböcker om land-
skapet inte skulle kompensera avdragen. Annars skulle avdragen ha ta-
gits direkt över skattesedeln och det skulle för staden har varit en otrolig 
belastning. Vi ser det nog som en stor hjälp, åtminstone från kommu-
nens sida, att avdragen nu blir kompenserade. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Vi diskuterar den här frågan väldigt långt i förra årets budget-
behandling. Neddragningar i överföringar till kommunerna ledde till att 
köpkraften minskade och att skatterna höjdes i flera kommuner. Fak-
tum är också att man inte kan påstå att kommunerna har fått jätte-
mycket pengar när man idag har mindre pengar i överföringar än år 
2008.  
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Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, fru talman! Vtm Viveka Eriksson anklagade socialdemokraterna 
för att ha försämrat levnadsvillkoren för dem som har de minsta in-
komsterna i vårt samhälle. Jag undrar om vtm Eriksson ha några kalky-
ler och fakta att visa upp som bevis för det här? Det är ganska allvarlig 
anklagelse om man inte har någon grund att stå på. Jag vill gärna höra 
vilka siffror som vtm Viveka Eriksson grundar sina anklagelser på.  

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag relaterade till ett beslut där socialdemokraterna var med 
och fattade ett beslut om att dra ner på sjukkostnadsavdraget. Är inte 
detta en realitet? Många människor som har olika behov att gå till lä-
kare, att köpa medicin, att använda hjälpmedel och att sköta om sina 
tänder, för dem har det inneburit att de inte får ersättning via sjukkost-
nadsavdraget så som det var förr. Det beslutet har socialdemokraterna 
varit med och genomfört. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Så det är det som vtm Viveka Eriksson drar sin slutsats på; att de som 
har de lägsta inkomsterna har fått det svårare under socialdemokrater-
nas ledning. 

Sjukostnadsavdraget är hundra procent för dem med de lägsta in-
komsterna. För de som ligger under den relativa inkomstgränsen så 
kommer tandvården att bli allmän, den tandvård som liberalerna alltid 
har varit emot att vi ska göra allmän. Den här anklagelsen verkar inte 
riktigt välgenomtänkt. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Vi tyckte aldrig det var välgenomtänkt att sänka sjukkostnads-
avdraget för ålänningarna. Jag talade inte specifikt om gruppen med de 
lägsta inkomsterna. Jag vet att den gruppen får göra avdraget. Men det 
finns andra människor som också har det knapert, de som lever precis 
över minimigränsen drabbades av den här åtgärden. Det är en reell 
verklig åtgärd som har känts i många människors plånbok. Till exempel 
tandvård, tidigare hade man möjlighet att få en viss kompensation när 
man gick till tandläkaren. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Vtm Eriksson pratade om studerande i behov av särskilt 
stöd. Den frågan har diskuterats rätt mycket i budgeten för vår del. Man 
säger att vi inte har tillräckligt med studieplatser. Detta är en sanning 
med modifikation. På samma sätt som tidigare så dimensionerar vi med 
1,3 för de som kommer ut ur grundskolan. I höstas hade vi ungefär 50 
tomma platserna inom Ålands gymnasium. Det som vi har problem med 
är matchningen, att man ska hitta en utbildningsplats som passar och 
det är inte lätt att göra utan att gå in på den individuella nivån. 

354 



  

De uppgifter jag har, efter terminsstarten, så var det ett fall där vi inte 
lyckades pussla och ge ett alternativ för en fortsättning. Vi ska fortsätta 
jobba med de här sakerna, vilket vi beskriver i budgetförslaget nu. Det är 
inte många elever idag som vi inte kan erbjuda någonting åt.  

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag noterar målsättningen i landskapsregeringens budget. Jag 
delar den. Jag har under många år varit med och jobbat för att målsätt-
ningen ska finnas så att personer som har olika funktionshinder faktiskt 
ska få en plats när man går ur grundskolan. Vi lägger den här motionen 
för att vi vill trycka på det här ännu mera. Det som sägs här i budgeten 
är att man ska följa upp och utveckla. Vi vill ha det mer konkret, att man 
faktiskt nu också gör det. Det ska finnas tillräckligt med platser så att 
också studerande som t.ex. går ur träningsundervisningen har en plats 
på gymnasialstadiet. Det kan vara antalet platser eller det kan vara 
matchningen, men vill ha konkreta åtgärder och vi vill trycka på frågan. 

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Idag görs de åtgärder som liberalerna kräver i sin motion. 
Jag tar gärna emot mera konkreta förslag kring hur man ytterligare kan 
utveckla det här. Det finns inget system som är perfekt. Idag tvingas vi 
vidta åtgärder som inte alltid leder fram till att man kommer vidare ut i 
arbetslivet. Vi kommer att jobba vidare med de här frågorna. Jag vill 
med bestämdhet säga att de insatser som vi gör idag, för att erbjuda 
möjligheter för dessa ungdomar, är väldigt stora. Vi behöver ytterligare 
titta på hur vi kan utveckla folkhögskolan och olika typer av praktiska 
program vid yrkesutbildningen, då kan vi få ytterligare platser. Jag upp-
lever ändå inte att vi har ett större problem med det här än tidigare. 
Snarare tvärtom, vi har hittat individuella lösningar som går framåt. Vi 
ska jobba vidare. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Jag tar det som ett löfte från ministern, att man handlingskraftigt ska 
driva på det här. På 90-talet någon gång kämpade vi för att vi skulle få in 
den här målsättningen om att studeranden med särskilda behov ska ha 
rätt till en studieplats. Jag tycker att vi har kommit långt sedan dess. 
Mål, planer och lag måste sedan omsättas i praktisk handling. Jag litar 
på att ministern tar ett ordentligt tag om frågan och jobbar vidare med 
den. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Det känns som om Vtm Eriksson i sitt anförande för-
söker skjuta skarpt här och siktar mot socialdemokraterna. Jag upplever 
att det blir ett litet vådaskott och det skjuts snett. Man träffar inte målet 
tycker jag. 
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Vtm Eriksson nämnde sjukkostnadsavdraget och att vi har svikit så 
många. Vtm Eriksson glömde att nämna att vi höjde grundavdraget för 
att kompensera lite. Vi måste se på vilka kostnader vi kan ersätta. Vtm 
Eriksson glömde att nämna att den här regeringen har utökat tillgången 
till den allmänna tandvården. Vtm Eriksson glömde att nämna det höjda 
hemvårdstödet som är på gång. Det finns en hel del som vtm Eriksson 
missade i sitt anförande när hon pratade om hur vi har försämrat. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Ltl Winé säger att vicetalmannen skjuter utan att träffa målet. 
Jag tycker att jag träffade målet ganska bra eftersom ltl Winé blir så väl-
digt upprörd. Varför det i så fall? Faktum är ju att socialdemokraterna 
har medverkat till att dra ned sjukkostnadsavdraget. 

Ltl Göte Winé, replik  

Jag tror att vtm Eriksson håller sig till traditionerna, varje gång vi har 
replik använder hon känsloord. Jag är inte det minsta upprörd. Däremot 
vill jag att man ska ge all fakta.  

Jag tycker att vi istället ska se hur vi kan förändra och hjälpa. Vi 
kände att sjukkostnadsavdraget kunde ses över och förändras lite. Vi 
gjorde även andra förändringar för att förbättra och kompensera, vilket 
vtm Eriksson glömde att nämna. Jag tycker att det är jätteviktigt att man 
går vidare och säger hela sanningen. Det kändes att det blev lite snett 
och det blev ett vådaskott, som jag nämnde i min förra replik. 

Däremot gör liberalerna allt för att stoppa allt. Jag upplever att libera-
lerna har en krokbenspolitik. Det håller inte i hemmen, för det drabbar 
de enskilda individerna och hela Åland. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag måste bara säga igen att jag träffar målet varje gång man 
nämner tandvård. Nu sade jag att neddragningen av sjukkostnadsavdra-
get också påverkar möjligheten att få viss ersättning för tandvård. Varje 
gång vi nämner ordet tandvård blir ltl Göte Winé och socialdemokra-
terna väldigt upprörda. Kan det bero på att socialdemokraterna i förra 
valet lovade så starkt att alla ålänningar skulle få tillgång till allmän 
tandvård? Det blev ju tvärtom. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Vtm Eriksson lyfte fram KST-reformen och riktade 
stark kritik. Jag har själv haft mina betänkligheter vad gäller effektivite-
ten och rationella lösningar för kommunalförbundsmodellen. Jag fram-
förde också mina betänkligheter i spörsmålsdebatten i april. Jag är lite 
nyfiken på förslaget i budgetmotionen om att kommunernas socialtjänst 
ska föras in under landskapsregeringen och ÅHS. Hur har liberalerna 
tänkt sig finansieringen av det? Jag är nyfiken på det för jag har inte 
svaret själv. 
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Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det jag sade handlade väldigt mycket om att det är viktigt att 
landskapsregeringen också lyssnar på alla olika synpunkter som har 
kommit in och att man också väger in synpunkterna i det fortsatta arbe-
tet. En av de frågor som har förts fram är att man också borde ha möjlig-
gjort att landskapet skulle vara huvudman. Det är en del i det. 

Liberalerna har resonerat att detta skulle skötas via landskapsandels-
systemet. Man måste göra om landskapsandelssystemet och bekosta so-
cialvård. Kommunerna får mindre i landskapsandelar därför att de inte 
längre behöver sköta de smala sociala områdena. Orsaken till att vi vill 
detta är att vi tror att det blir problem med 16 olika huvudmän, för så 
blir det i ett kommunförbund. Vi vill ha en huvudman som ser till att 
socialvården sköts på bästa möjliga sätt för ålänningarna.  

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Tack för svaret. Finansieringen kvarstår ändå. De om-
råden som KST skulle sköta så där skulle landskapsandelarna bara täcka 
1/3, 1/4 eller något sådant av kostnaderna för hela KST. Det räcker inte. 
De kommunala landskapsandelarna för socialsektorn räcker inte för att 
finansiera det här. Det återstår massor med miljoner. Varifrån tar man 
dem? 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! I den modell som landskapsregeringen har fört fram så här 
långt så tänker man att kommunerna ska betala den delen, eller hur? I 
vårt förslag gör man om systemet och minskar landskapsandelarna all-
mänt till kommunerna. Kommunerna får mindre utdelning, inte bara 
för de områden som berör den sociala verksamheten utan man måste 
hitta på helheten. Om man en gång lyfter bort verksamhet så måste man 
också lyfta ut den summan som naturligt skulle falla på kommunerna.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Människor som är beroende av specialomsorg, missbrukar-
vård, handikappservice och barnskydd känner sig kanske lite främ-
mande och förvånade över den debatt som vi för här i Ålands lagting om 
de här verksamheterna. Vi hakar upp oss på teknikaliteter och organi-
sationsformer. Hela målsättningen med arbetet i kommunernas social-
tjänst är att trygga alla de nuvarande och kommande klienterna så att de 
ska få en likvärdig, bra och trygg service här på Åland. 

Det skulle vara ett stort steg framåt i den här remissdebatten om vi 
lite drog ner på våra bestämdheter och istället säga att vi har ett gemen-
samt ansvar att hitta en bra lösning. Jag har åtagit mig den här uppgif-
ten i landskapsregeringen. Jag ska diskutera med alla kommuner och 
med alla partier. Jag tycker att det är en viktig fråga. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Som jag redan berättade på lunchen för vicelantrådet så skrev jag 1998 
en motion om Ålands sociala omsorgsförbund. Motionen tog sikte på att 
alla små sociala områden skulle vara i ett förbund. Det är 15 år sedan. 
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Nu håller man på att förverkliga. Det som jag tycker är fel är att man ska 
ha 16 huvudmän. Det kommer att bli en dragkamp. Jag har sett så 
mycket av kommunalt samarbete och där finns så många olika viljor. 
Människor kommer i kläm mellan de här olika viljorna. Därför föresprå-
kar jag så starkt en huvudman. Man för det till landskapet och får en hu-
vudman som sköter den här verksamheten. 

I övrigt stöder jag ett samarbete. Jag stöder samarbete på många 
olika sätt i vårt landskap, vi måste samarbeta. 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Det är bra, då har vi en gemensam utgångspunkt. Vi är för 
samarbete i den här frågan. Jag håller med ltl Eriksson såtillvida att jag 
börjar själv tycka att KST - kommunernas socialtjänst är ett litet konstigt 
namn. Det borde heta ÅST - ålänningarnas socialtjänst. Det har blivit 
lite för starkt fokus på kommunerna och kommunernas roll i det här 
sammanhanget. Jag tror vi där kan hitta lite öppningar och kan försöka 
finna varandra. Vi har ett gemensamt ansvar, speciellt med tanke på det 
tidsperspektiv som vtm Viveka Eriksson lade fram. Det börjar bli dags 
att vi så småningom under nästa år eller därpå kommande år kommer 
till skott. Det är inte frågan om det är den 1 januari 2016 eller 2017 som 
är det viktiga. Det viktiga är att vi kan hitta en bra lösning som vi kan 
känna oss nöjda med och som tryggar de här människornas situation. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Kanske vicelantrådet kan ta mitt förslag till namn som jag hade 
1998, Ålands sociala omsorgsförbund? Det visar vilka områden som ska 
ingå i förbundet. Jag tycker också det låter bra om vicelantrådet faktiskt 
kan börja fundera på strukturen och organisationen, vilken har påtalats 
mycket. Men är tveksam till ett kommunförbund. Det måste ju finnas en 
struktur som medför att man inte får en massa olika viljor och svårig-
heter att komma vidare inom förbundet. Vi är väldigt angelägna om att 
inte få ett nytt kommunförbund. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Igge Holmberg  

Tack, fru talman!  Jag tänker tala om jämställdheten i budgeten, och viljan i 
att i samhället i öka kunskaperna om könsrollernas påverkan och formande 
av individerna i samhället, men också strukturerna. 

Det är ett berömligt initiativ, speciellt när det fortfarande finns krafter som 
fortfarande hävdar att de patriarkaliska strukturerna inte finns. De är i allra 
högsta grad verkliga, det är bara att se sig om här i salen så märker man det.  

Ett av de största problemen vi står inför är att få in fler kvinnor i politiken, 
även yngre och inflyttade kvinnor borde ges en röst i samhället. Detta är nöd-
vändigt för den framtida demokratin, ett samhälle måste ta alla olika synsätt i 
beaktande. Inte som nu förminska hälften av befolkningen. 

Man kan också säga att det ingår i arbetet med att göra Åland till ett håll-
bart samhälle, det är en del av hållbarheten att samhället är jämställt båda 
ekonomiskt och socialt. Det innebär så mycket mer att vara hållbart än vad 
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man gör med lite betong eller sten, om man sopsorterar eller inte. Det hand-
lar om att se världen och människorna i den i nytt ljus. 

Så sent som förra veckan kunde vi läsa i en lokaltidning en artikel om hur 
de unga kvinnorna och männen på yrkesgymnasiet efterlyste mer kunskaps-
utlärning om genustänk och jämställda relationer tidigt på skolschemat. De 
höga siffrorna över hur många kvinnor som utsatts för sexuellt våld redan vid 
unga år har säkert med det att göra. Ungdomarna är upprörda över ett sam-
hälle som inte hänger med i tankarna som kommer fram mer och mer. De 
kräver en förändring i politiken men framförallt i attityder. Därför är det bra 
att regeringen Gunell tar upp jämställdhet på fler ställen i budgeten. 

Både i samhället i stort och i lagtinget partier finns det strukturer som ger 
män och kvinnor olika möjligheter i livet, detta är i allra högsta grad en de-
mokratifråga. 

Det handlar inte bara om vuxna, utan såsom eleverna på yrkesgymnasiet 
visade i sitt ställningstagande, det handlar om alla människor i samhället. 

I undersökningen Hälsa i skolan visades tydligt på skillnaderna i hur 
flickor och pojkar behandlas i skolan och detta gav effekter runt om i sam-
hället. Här satsar regeringen hårt, man gör jämställdhetsanalyser i alla ar-
betsmiljöer, även i barnens miljö, dvs. i skolorna och i daghemmen.  

Arbetet med att förändra samhället till ett mer inkluderande för alla börjar 
med småbarn men måste drivas vidare genom tonåren och senare i livet. Det 
är en kontinuerlig process som ständigt går framåt.  

Vi regeringspartier ser framåt i processen, och de delar som jag berört i 
den här budgeten visar på att det går åt rätt håll om än långsamt. 

Fru talman!  Jag vill här också ta upp en lite annan del av budgeten som 
jag ändå tycker att hör ihop med jämställdheten. Det handlar om personer 
med funktionsnedsättningar.  

Under 2015 beräknar man att FN:s konvention om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättningar kommer att ratificeras i Finlands riksdag. Den 
kommer också att komma till oss. Det kommer att kräva implementeringsåt-
gärder på arbetsplatser, i skolor och i bostäder. 

Men hur är det här i huset? Vilka åtgärder har vi själva i lagtinget tagit för 
att underlätta för personer i rullstol att lyssna på debatten på plats, eller om 
vi får en lagtingsledamot i rullstol, hur ska de enkelt ta sig runt i huset med 
små och trånga hissar, många dörrar som går igen av sig själva och trappor? 
Hur är det för folk med synskador? Är det inplanerat kontrastmarkeringar på 
glasdörrar och trappor? Kommer det att finnas hörselslingor för hörselska-
dade? Vi måste komma ihåg att en funktionsnersättning kan ta sig många ut-
tryck. 

Det står att landskapsregeringen kommer under år 2015 att arbeta för att 
förverkliga åtgärdsprogrammet för sitt program ”Ett tillgängligt Åland”. Här 
vill jag att regeringen börjar med att se på sina egna utrymmen också. Vi kan 
bli bättre och i förlängningen är detta också en demokrati och jämställdhets-
fråga. 

Ett samhälle med starka trygga individer som får sina åsikter hörda bygger 
upp långvarig tillväxt. Men vi behöver sluta ignorera och förminska hälften av 
befolkningen om det ska bli verklighet. Om vi bygger ett samhälle på allas lika 
värde, där alla görs delaktiga, då bygger vi ett samhälle som tar ansvar och 
som ger ansvar till alla människor gemensamt. Det blir ett tryggare samhälle 
om alla kan finna sin plats i det, inte bara vissa. Tack. 
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Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det var mycket bra av ltl Holmberg att lyfta fram frågan om till-
gänglighet och tillgänglighet i det här huset. Det finns väldigt mycket att 
göra.  

I kanslikommissionen pratar vi om renovering av våra lokaler; 
plenisalen och hela lagtingsdelen. I det sammanhanget har vi alldeles 
särskilt lyft upp de här frågeställningarna. En särskild person, som har 
den kompetensen, kommer att titta på tillgänglighetsaspekten från alla 
olika vinklar när det gäller funktionsnedsättning. Det är lättare att säga 
när det handlar om ett rörelsehinder, precis som ledamoten säger. Loka-
len behöver också anpassas till den som har en hörselskada eller syn-
skada. 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Jag är medveten om att vi ska renovera lagtinget. Det var därför som jag 
tog upp frågan för att det ska komma ut till dem som det berör, vilket 
det gör. Jag tackar så mycket för det. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Sara Kemetter 

Tack, fru talman! Jag kan tryggt informera liberalerna om att socialdemokra-
terna också värnar om de svaga i samhället precis som vi försöka värna om 
alla andra i samhället. Jag vill klargöra att de som förtjänar 15 700 euro och 
lägre får sina sjukkostnadsavdrag till hundra procent täckta. De som förtjänar 
över den summan får sjukkostnadsavdraget täckta till 50 procent. Den största 
delen av de här kostnaderna är tandvård. På sidan 23 kan vi läsa om förslag 
på att införa servicesedlar inom tandvården. Efter att det här är åtgärdat så 
innebär det att alla på Åland har möjlighet att få allmän tandvård via service-
sedlar som man kan utnyttja i det privata. Det här initiativet stöder vår tand-
vårdsfråga och det stöder också de privata tandläkarna. Vi är mycket nöjda 
över det. 

Jag vill också påpeka att vi inte har rört barnbidraget. Det var en politisk 
fråga där ingen var villig att sänka barnbidraget trots att man i Finland nu 
har gjort det. Finland har gjort en form av barnavdrag, om det införs i Fin-
land så ska vi diskutera om det införs på Åland. Det ger då direkt mera 
pengar i plånboken åt medelklassen eftersom man får dra av 50 euro per barn 
per familjemedlem 

Handikapplagen tillämpas olika i kommunerna vilket vi socialdemokrater 
anser vara mer bekymmersamt. På det här sättet ser man inte till helheten 
och den lagstiftning som finns. Det är många som har det tufft där ute just 
nu. 

Nu till mitt anförande som egentligen handlar om utbildning. Rätten till 
utbildning är en central fråga i den socialdemokratiska politiken. Vi har alla 
olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och 
anpassas till såväl individen som samhällets behov. 

Här är investeringar i skola och utbildning ett område som ska prioriteras 
för att man ska kunna rusta upp de utmaningar som Åland nu står inför. Det 
behövs en hög kunskapsnivå. PISA-resultaten visar att vi är på god väg. Utan 
kunskap, vad ska vi då konkurrera med här på Åland?  
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Det är viktigt att skolan skapar möjligheter att ge alla ge formell behörighet 
till studier på gymnasienivå. Alla ska kunna gå vidare. Har man inte en gym-
nasieexamen så blir det i framtiden tufft att få jobb. Resurserna måste vara 
tillräckliga för att alla ska kunna slutföra sina studier. 

Regeringen Gunell lägger nu särskild vikt på utvecklingen av läsintresse 
och läsförmåga. Det här skapar en stabil plattform i det livslånga lärandet där 
kunskap är mycket central. Trots digitaliseringen som vi lever i så behöver vi 
alla kunna läsa. Vi behöver lära oss källkritik och läsförståelse, detta måste gå 
hand i hand. 

För detta krävs politik som binder samman kravet på en god skola för alla och 
ett livslångt lärande med strävan att skapa delaktighet i samhället. Denna 
målsättning finner vi nu i budgeten 2015. 

Fru talman! En jämlik och trygg skola är centrala begrepp för socialdemo-
kraterna. Ungdomar ska behandlas lika oavsett kön. Därför måste jämställd-
hetsfrågorna ständigt hållas aktuella i skolans vardag. Det behövs ett jäm-
ställdhetsperspektiv i alla skolans ämnen. Vi måste satsa på mer fortbildning 
för våra pedagoger för att kunna svara upp till framtidens krav. 

Studerande ska ha rätt till trygga arbetsmiljöer och inflytande över det 
egna skolarbetet. Ett aktivt arbete krävs för att de sociala och könsbundna 
mönstren ska brytas. Detta betyder studiemiljöer fria från mobbning, köns-
trakasserier och främlingsfientlighet. Detta ämne borde diskuteras mer.  

Många lider idag av mobbning, många vuxna har idag mörka minnen från 
sin egen skoltid just pga. av mobbning. Förebyggande arbete för att förhindra 
mobbningen i våra skolor får inte ta slut. En som har blivit mobbad går 
kanske vidare och mobbar sin fru och till sist leder det kanske till misshandel. 
Tidiga insatser är centrala. 

Fru talman! Tidigare har vi diskuterat sambandet mellan motion, välbefin-
nande och ökad inlärningsförmåga.  

Talmannen 
Den rekommenderade tiden är slut. 

Ltl Sara Kemetter 

Färdigheter i och kunskaper om rörelseaktiviteter och om hur olika livsstils-
faktorer påverkar människors hälsa är grundläggande för att ungdomar ska 
kunna ta ansvar för sin egen hälsa.  

Regeringen Gunell prioriterar barn och ungdomars hälsa och psykiska väl-
befinnande högt. I budgeten har vi sett att det blir tillgång till skolpsykologer 
och kuratorer på hela Åland. Det är otroligt viktigt. Tack. Jag återkommer 
senare om musikinstitutet och kulturen.  

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, talman! Ltl Sara Kemetter talar om att man kan få sina tandvårds-
kostnader täckta. Jag förmodar att dessa kostnader berättigar till avdrag 
i beskattningen, men det är en detalj i sammanhanget. 

Jag går till servicesedlar. Det är med glädje jag noterar i budgetförsla-
get att lagstiftning om servicesedlar aviseras att anlända till lagtinget 
inom mars månad, nästa år. Jag hoppas verkligen att lagtinget hinner 
slutföra behandlingen av ett sådant lagpaket. Jag drev den här frågan för 
många år sedan och då utgavs andra utfästelser om tidtabellen. Jag 
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nämnde också då att man kunde utveckla systemet med servicesedlar till 
att inte enbart gälla hälso- socialsektorn utan också annan kommunal 
aktivitet, framförallt den kulturella. Kan vi möjligen vänta oss någonting 
i den stilen? 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Det är ett intressant resonemang. Jag har faktiskt inte 
hört att det skulle kunna utvecklas till kulturen. För oss politiskt har det 
just nu, under den här mandatperioden, som det inte är så mycket kvar 
av, varit viktigt att tänderna tas hand om före man går på kulturaktivite-
ter. Men varför inte? Vi får se hur det utvecklas. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Gunnar Jansson 

Tack, fru talman! Jag tänker tala om självstyrelseutveckling från två syn-
punkter. Den ena gäller de budgetmotioner vars första undertecknare jag är, 
nummer 14, 15 och 16. Jag behöver inte vara mångordig om dem.  

Om jordförvärvslagstiftningen fick jag redan veta under den tidigare de-
batten och replikväxlingen att sådan lagstiftning är att vänta inom nästa år, 
möjligen med en förskjutning. Jag noterar det och har ingenting att anföra. 
Frågan har behandlats tidigare idag. Frågan är angelägen för det är en vä-
sentlig beståndsdel av självstyrelsesystemet. 

Den andra frågan som också berördes inom självstyrelseutvecklingsområ-
det och som är av intresse för mig gällde stabilitetssystem. Också den frågan 
är avhandlad. Jag har också fått vidare information av vicelantrådet om tidta-
bellerna och orsaken till fördröjningen. 

Den tredje motionen gäller näringsrätten. Det liberala manifestet baserar 
sig i allt väsentligt på näringsrätten och dess betydelse för människans möj-
lighet att försörja sig antingen genom eget arbete eller genom företagande. 
Det är en princip och den är mycket väsentlig. Faktum är att näringsrättens 
princip är fastslagen i de allra flesta marknadsekonomiers grundlagar. Vi har 
begränsningar i utövningen av självstyrelsepolitiska skäl, av självstyrelsepoli-
tiska nationalitetsbevarande skäl som vi känner. Frågan är väsentlig. Jag ef-
terlyser i den motionen åtgärder så som liberalerna gjort sedan den parla-
mentariska kommitténs verksamhet 2009. Jag förmodar att liberalerna kom-
mer att fortsätta driva de frågorna. De är så oerhört väsentligt i en marknads-
ekonomi där det förväntas att människan förverkligar sig själv genom egen 
kreativitet. Arbete, arbete är det lutheranskt mest uttalade men även det egna 
företagandet bör inte begränsas mera än vad som är proportionellt i förhål-
lande till begränsningarnas självstyrelsepolitiska syften, vilket motionen går 
ut på. En reformering av lagstiftningen är mycket angelägen. 

Fru talman! Budgetdebatten 2014 ger mig som viceordförande i Ålands-
kommittén möjlighet att lite lätta på förlåten för en bredare publik. Kolle-
gorna här känner till detta. Jag ska absolut inte trötta er med detaljer. Jag ska 
försöka med en ganska bred pensel beskriva den verklighet var i vi lever och 
den terräng vi beträder. 

Ålandskommittén, detta unika samprojekt, är ett nytt innovativt system 
där sex lagtingsledamöter ingår i en statlig kommitté tillsammans med åtta 
riksdagsledamöter och ett gemensamt mandat att, varken mer eller mindre, 
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förnya självstyrelsesystemet för Åland. Kommittén har sammanträtt 12 
gånger. Kommittén ska ännu sammanträda två gånger i år, det blir tillsam-
mans 14 gånger. Kommittén ska sedan vara mogen att avlåta det delbetän-
kande som ska uppgöra riktlinjer för den fortsatta beredningen av det nya 
självstyrelsesystemet och gå ner på lagnivå. Produkten som sedan ska komma 
ut av den processen ska vara en regeringsproposition på den grundlagsnivå 
där självstyrelselagen hör hemma. Jag säger detta också för att det är rätt 
som det anförs i budgetförslaget att delbetänkandet kommer att överlåtas i 
slutet på januari nästa år.  

Talmannen 
Den rekommenderade tiden är slut. 

Ltl Gunnar Jansson 

Därefter är tiden mogen för en djup och bred debatt här i lagtinget antingen 
på basen av en regeringsinlaga eller också enligt de möjligheter självstyrelse-
politiska nämnden har att initiera den här typen av aktualitetsdebatter. Där-
med avses inte bara att vi ska berätta för varandra vad vi avser. Jag ser pro-
cessen som en inledning till att vi politiker närmar oss medborgarsamhället, 
det civila samhället, samhället Åland och berättar vad som är på gång. 

Det som är på gång vill jag säga redan nu. Det är möjligheternas system, ett 
självstyrelsesystem av en ny ordning som ger möjligheter och därmed också 
ansvar. Systemet ska vara rationellt. Det ska vara enkelt, snabbt och det ska 
skapa ett mervärde.  

Jag slutar här. Jag tycker att det som står i budgetförslaget till denna del är 
bra. Jag ville bara ytterligare inskärpa betydelsen i den process vi de facto be-
finner oss i. Tack, fru talman! Ursäkta min överskridning.  

Vtm Roger Jansson, replik 

Tack, fru talman! Kollegan Gunnar Jansson, viceordförande i Ålands-
kommittén, hade för avsikt att informera lite mera om arbetet. Tiden 
medgav inte det. Jag hoppas att vi kan få en återkomst i talarstolen till 
den delen. 

Diskussionen om arbetet i Ålandskommittén är hemligstämplat som 
det är rikskommittéer. Det blir öppnare efter att delbetänkandet har 
getts. I mars får lagtinget möjlighet att diskutera det mera i detalj och 
sannerligen också ute i det åländska samhället.  

Om jag ges möjlighet till en andra replik så ska jag ställa en fråga be-
träffande budgetmotion nr 15. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, talman! För att det ska lyckas så måste jag säga någonting här un-
der den första repliken.  

Jag kan säga så mycket, jag har inte sagt någonting här som jag inte 
skulle få säga som viceordförande. Jag befinner mig i den situationen att 
jag inte får yppa alltför mycket för utomstående. Jag har nog egentligen 
inte betraktat lagtinget som utomstående. Vi är kollegor. Den informat-
ion som går ut härifrån så får göra det. Det är ett så stort projekt och det 
är nödvändigt att vi närmar oss civilsamhället så att medborgarsam-
hället är med i processen.  
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Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Jag delar den uppfattningen och hoppas att vi även i den 
här debatten kan fortsätta den diskussionen. 

Från enhällig självstyrelsepolitik till partipolitik. Kollegan Jansson 
skriver i budgetmotion nr 15 om att näringsrättslagstiftningen ska refor-
meras så att den tjänar syfte med en modern självstyrelse, förenklar fö-
retagandet och tryggar konkurrensneutraliteten. Det låter bra, det kan 
jag hålla med om. I kommittén som jobbade med det här så förekom det 
en liberal reservation som innebar i princip att näringsrätten i sin nuva-
rande form helt och hållet skulle slopas. Det skydd vi har den vägen mot 
förfinskning i det åländska samhället skulle då tas bort. Har det skett en 
förändring i det liberala tänkandet på den här punkten? 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, talman! Näringsrätten är ju uppbyggd som ett undantag från nä-
ringsfriheten. Den baserar sig i det här systemet på två linjer. Den ena 
baserar sig på näringsanmälan som man får göra när det handlar om 
näring till självförsörjning. Den andra baserar sig på tillstånd för att få 
utöva en näring antingen permanent eller tillfälligt och i vissa fall bara i 
enskilda projekt. Den liberala linjen består och den går ut på att förena 
de här två och förenkla förfarandet. Vi anser att tiden för näringstill-
stånd, när man prövar om någon ska få försörja sig genom en näring, 
har tjänat ut sitt syfte. Vi anser att man kan nå självstyrelsens national-
itetsbevarande funktion med enklare medel än med det nuvarande. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, fru talman! Jag är lite inne på samma resonemang som vtm Roger 
Jansson. Här står att näringsfriheten ska vara konstitutionellt förankrat 
och det är den. Från liberalernas sida tycker man att näringsrätten inte 
ska snedvrida konkurrensen mer än nödvändigt. Vad är det? När sned-
vrider näringsrätten mer än nödvändigt? Tydligen ska den ändå få sned-
vrida, men inte mer än nödvändigt.  

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, talman! Jurister har ju olika åkommor. Ett oseriöst svar är att det 
är nödvändigt som inte är onödvändigt, men den det är inget korrekt 
svar. Det finns jurister som t.o.m. svarar på det sättet. Jag ska svara på 
ett mera konkret sätt. Inte mer än nödvändigt i det här tänkandet är; när 
inskränkningar i näringsfriheten kan rättfärdigas med tanke på deras 
nationalitetsbevarande syften som är idén med själva självstyrelsesyste-
met. Myndigheten ska inte få använda inskränkningar i näringsfriheten 
som ett konkurrensbegränsande medel, utan enbart som ett national-
itetsbevarande medel.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, vtm Gunnar Jansson, det blir nog svårt. Är det alltså finska företa-
gare som inte ska få komma hit medan svenska ska få komma? Då är det 
nationalitetsskyddande i den klassiska åländska bemärkelsen. Det är väl 
sedan inte riktigt förenligt med diskrimineringslagstiftning och annan 

364 



  

lagstiftning. Jag skulle gärna vilja ha närmare precisering. När är nä-
ringsrätten nationalitetsbevarande men inte snedvrider konkurrensen 
mer än nödvändigt?  

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Talman! Med all respekt, en minut räcker nog inte till för att besvara 
den frågan. Det här är en motion som syftar till åtgärder för att skapa en 
lagstiftning. Om lagstiftning redan skulle finnas så skulle jag ju inte be-
höva initiera en motion.  

Jag kan ytterligare lägga EU-rätten till de frågor som behöver besva-
ras. De undantag som ingår i det så kallade Ålandsprotokollet talar 
också om inskränkningar i näringsfriheten på en icke diskriminerande 
grund. Så står det i Ålandsprotokollet. Den frågan bör beaktas vid en 
lagberedning, men också den mycket svåra gränsdragningen mellan 
konkurrensneutralitet och nationalitetsbevarande funktion. Det kan 
man göra men det är ingen enkel omgång. Det är därför som vi initierar 
lagstiftningsåtgärder på området.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Karl-Johan Fogelström 

Fru talman! Efter att ha tagit till mig budgeten för år 2015 och efter att ha 
lyssnat på inläggen i remissdebatten tänker jag ta upp tre saker; ekonomi i 
balans, likviditeten och sedan lite om den politiska debatten i och utanför lag-
tinget. 

Jag börjar med en ekonomi i balans. Sifferuppgifterna är tagna från boks-
luten och grundbudgeterna för respektive år. Resultatet före utnyttjandet av 
utjämningsfonden. 

2010 - 30,6 miljoner  

2011 - 16,8 miljoner 

2012 - 8,8 miljoner 

2013 + 3,7 miljoner, ett överskott. 

2014 - 6,7 miljoner (+ 3,3 milj. före reserveringen på 10 miljoner) 

2015 - 8,8 miljoner 

Enligt finansministerns och finansavdelningens bedömning kommer dock 
boksluten högst troligt för såväl år 2014 och år 2015 att visa på ett litet över-
skott, därför att budgetutnyttjandet av erfarenhet aldrig är hundraprocentigt. 

Ekonomin, kan man med fog säga, är till denna del i balans, vilket också är 
en central målsättning för regeringen Gunell. Att nu 2015 budgetera ett mått-
ligt underskott för nästa år är god konjunkturpolitik. 

Ekonomi i balans, över en konjunkturcykel, är intäkterna är minst lika 
stora som kostnaderna och med en likviditet där influtna medel, inklusive de 
likvida medlen vid årets början, täcker alla utbetalningar under det kom-
mande året. Man ska se det över en konjunkturcykel. Det är högst naturligt, 
när vi är lågt nere att man har en underbalanserad budget. 
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Likviditeten är fortsatt tillräckligt god för att klara av utbetalningarna un-
der såväl detta år som nästa år. Dock har det skett att de likvida medlen kraf-
tigt åderlåtits under åren på grund av de stora underskotten som jag nyss 
hänvisade till. 

Faktum är att landskapet har haft en otroligt, nästan sagolik, stark eko-
nomi tack vare de stora reserverna som byggdes upp under de goda åren. 
Tack vare dessa stora reserver har landskapet kunnat rida ut stormen under 
den djupa svackan. 

Idag är reserverna uttömda, förutom de 10 miljoner som kommer att reser-
veras under detta år. Vi måste måhända börja låna för att kunna förverkliga 
de allra högst prioriterade investeringarna. Ve och fasa, tvingas gå till banken 
– precis som 99,9 procent av länderna i vår omvärld. Som väl är har vi fått 
ekonomin i balans, vi är skuldfria och vi kan själva bestämma om vi ska ta 
upp lån eller inte. Likviditeten är i huvudsak en fråga om storlek och timing 
av våra investeringar. Det är ju i regeringen och lagtinget som investering-
arna bereds och beslutas. Vi kan med fog säga att likviditeten är i lagtingets 
och regeringens händer. Den löpande verksamheten är fullt finansierad, eko-
nomin är i balans. 

Talmannen 
Den rekommenderade tiden är slut. 

Ltl Karl-Johan Fogelström 

Så några ord om den politiska debatten. Oppositionen, framförallt libera-
lerna, hänvisar till använder ord som ”total genomklappning” den här rege-
ringen får absolut ingenting gjort. Beredningen av Vårdöbron är en ”skan-
dal”. Ålands digitala agenda är liktydigt med ”socialisering”. Verkligheten är 
enligt mitt förmenande den diametralt motsatta. Den här regeringen, under 
ledning av Camilla Gunell, har satt igång en process av reformer som i grun-
den kommer att förändra det åländska samhället till det bättre. 

Liberalerna försöker i alla fora; kommunstyrelser, Ålands kommunför-
bund, stadsstyrelsen, lagtinget och i media, svartmåla, obstruera och förhala 
de initiativ till förändringar för ålänningarnas bästa som regeringen arbetar 
med. 

Vill liberalerna utveckla eller avveckla den kommunala sektorn? Vad blir 
kvar av kommunerna om mer och mer tas över av landskapet? Hur ser libera-
lernas vision ut? Hur ser målbilden ut? Ska vi bevara dagens struktur eller 
skapa strukturer som säkerställer likvärdig kommunal service till alla ålän-
ningar? Tack. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, talman! Jag och de flesta kommer säkert ihåg kollegan Karl-Johan 
Fogelströms budgetanförande i fjol. Jag var lite häpen här i början, för i 
fjol så skällde han på liberalerna i varannan mening. Nu gick det ända 
till slutet innan vi nådde den nivån. Jag ser det som ett framsteg. Skälla 
kan man men det är ganska si och så med uppbyggligheten i en sådan 
debatteknik. Tvärtom, hela vår representativa demokrati bygger på plur-
alism, att det finns flera olika åsikter i samhället. Alla har rätt att ut-
trycka de åsikterna även liberaler.  
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Ltl Karl-Johan Fogelström, replik  

Jag har också utnyttjat den här rätten att uttrycka min åsikt. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Det är bra att ltl Fogelström tar upp i detta med att gå till banken. Det är 
en vanlig sjuka som har drabbat de flesta länder i världen utom Norge, 
Luxemburg och någon oljestat till. Det är politiska enheter som styr över 
sin egen ekonomi. Det är därför som bland annat centern lite fruktar 
den situationen när vi själva börjar låna för löpande verksamhet. Vi kan 
alltid försvara satsningar och investeringar som ger oss sänkta drifts-
kostnader, det må vara, men där går gränsen för att börja låna i ett läge 
där vi inte själva styr över beskattningen. Med klumpsummesystemet är 
det ju någon annan som hela tiden avgör våra ramar. 

Ltl Karl-Johan Fogelström, replik  

Ja, det är riktigt. Jag ville säga att vi har haft en väldigt unik god situat-
ion ekonomiskt. Vi ska inte låna till driftkostnader. Är det viktiga inve-
steringar så kan det vara väldigt rationellt att låna. Det har verkat som 
det är tabu att låna, världen rämnar. Den första finansminister som går 
till banken är för evigt stämplad som en förrädare, jag håller med om 
det. Det kan vara en mycket klok finansminister som gör det, för så gör 
99,9 procent av alla samhällen.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, talman! Jag tror att vi är överens ltl Fogelström och jag att det är 
helt enkelt syftet för de lånade pengarna som måste avgöra om det är en 
klok åtgärd eller inte. Vi måste alla inse att så länge vi inte så styr över 
våra totala inkomster så är lånevägen rätt farlig. 

Lilla Sottunga har ju mer de facto att säga till om sin skattesida än vad 
detta parlament har. Det vittnar om att vi har en väg att vandra innan vi 
styr våra egna inkomster. Vi ska tro att den här förnuftiga finanspoliti-
ken, som fått råda nu över två mandatperioder snart, kommer att få vara 
ledstjärna även i fortsättningen. 

Ltl Karl-Johan Fogelström, replik  

I den bästa av världar, där jag också skulle vilja leva, så vill jag att Åland 
skulle leva av sina egna inkomster. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mika Nordberg 

Fru talman! Mycket är redan sagt idag i debatten. Det gläder mig att vi trots 
den sena timmen är så många kvar i salen och deltar i debatten.  

Jag vill kort uppehålla mig lite kring infrastrukturavdelningen. I budget-
skrivningarna på sidan 165 nämns bland annat kortruttssatsningarna på 
östra Föglö och västra Föglö. 

När finansutskottet gör sitt betänkande så tror att det är viktigt att man 
fördjupar sig ytterligare i skrivningarna på sidan 165. Jag citerar: ”Arbeta 

  367 



  

fram kortrutt till östra Föglö, slutföra miljökonsekvensbedömningen för 
kortruttsförbindelsen - arbeta fram och fastställa ett vägplaneförslag uti-
från det alternativ till förbindelse som miljökonsekvensbedömningen visar 
som miljömässigt bäst”. Jag tror att man måste vidga vyerna lite och även 
titta på det som vi har fått lära oss under de senaste dagarna i debatten här. 
Man måste även titta på det som är total ekonomiskt klokast. 

Man måste ta hänsyn till regionalpolitiken när det gäller hela projektet på 
Föglö. Man behöver titta på hela sträckan när det gäller miljökonsekvensbe-
dömningen, både östra och västra Föglö. Även näringspolitiken i samhällena 
på Kökar, Föglö och Sottunga behöver kunna samverka. Man behöver ha 
social gemenskap dessa kommuner emellan. 

I budgetmotion nr 39 av ltl Torsten Sundblom lyder klämmen så här: ”När 
MKB:n för kortrutt till östra Föglö är slutförd påbörjas MKB:n för att an-
sluta Sottunga till tvärgående linjen via ett nytt färjfäste på nordvästra 
Sottunga. Arbetet utförs parallellt med MKB:n för västra Föglö.” 

Personligen tror jag att man även behöver ta med Sottunga. Väntar man 
tills miljökonsekvensbedömningen är gjord för östra Föglö och efter det bör-
jar fundera på Sottunga så tror jag att det börjar bli lite sent.  

Jag hoppas att finansutskottet kan titta närmare på det här och komma 
med kloka tillägg för att få en så bra skrivning som möjligt i det här ärendet. 

Ytterligare vill jag nämna budgetmotion nr 38 som även har Torsten Sund-
blom som första undertecknare. Motionen lyfter upp finansieringsmodellen 
offentlig-privat samverkan. 

Vi hade möjlighet att delta i ett föredrag på Alandica som gällde finansie-
ring offentlig-privat samverkan. Under föredraget framkom ett alternativ till 
att förverkliga olika infrastrukturella satsningar, till exempel kortrutten på 
Åland. Skillnaden mellan Åland och Finland är att vi har extra anslag. 

Finansutskottet har tidigare i sina betänkanden tagit upp extra anslag. Ex-
tra anslag är ekonomiskt mer fördelaktigt för de åländska skattebetalarna. Att 
gå inför en offentlig-privat samverkan behöver inte bli det mest förmånliga 
alternativet för skattebetalarna. Det kan dock vara en väg att förverkliga 
större projekt som annars inte låter sig göras över budgettekniken. 

Fru talman! Vi har ytterligare budgetmotion nr 5 där första undertecknare 
är Brage Eklund. Motionen handlar om att underhålla Skeppsviks brygga. 
Landskapet har en brygga i Eckerö. Jag tror att landskapet säkert kunde vara 
behjälplig med att höra efter om det finns intresse från Eckerö kommun att 
överta bryggan till ett skäligt pris. Den som använder bryggan är mest lämpad 
att se till att den är i god funktion och att bryggan har möjlighet att utnyttjas 
av dem som mest behöver den. 

Fru talman! Jag har ytterligare några budgetmotioner som jag vill ta upp. 

Talmannen 
Nu är den rekommenderade tiden slut. 

Ltl Mika Nordberg 

Budgetmotion nr 34 av Mats Perämaa innehåller förslag om en ringväg 
Vårdö-Lumparland. Jag tycker att det är en mycket intressant tanke som tål 
att tittas på. 
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Avslutningsvis tar jag upp budgetmotion nr 32 av ltl Tony Asumaa. Mot-
ionen handlar om skolan i rörelse, att de unga har möjligheter till olika fy-
siska aktiviteter. Under dagens debatt har vi hört att det redan är på gång.  

Med detta, fru talman, får jag tacka för mitt inlägg. Jag får återkomma vid 
behov. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, talman! Det var ett oerhört intressant anförande som ltl Mika 
Nordberg hade. Jag måste ägna kvällen till ett reflektoriskt tänkande 
över vad han egentligen sade. 

Vad gäller kortrutten till östra Föglö så sade jag i mitt huvudanfö-
rande att jag återkommer till den lite senare på grund av den begrän-
sade taltiden. Jag skulle ändå vilja vara tydlig med att orsaken till varför 
man gör miljökonsekvensbedömning är naturligtvis att lagstiftningen 
säger det, men också därför att man vill få information om miljöns skick 
och var det är mest lämpligt att anlägga olika infrastrukturella sats-
ningar. Det är därför man gör miljökonsekvensbedömning och därför 
betonar vi det också i landskapsregeringens budget. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Fru talman! Det är helt rätt att lagen förbinder oss att göra miljökonse-
kvensbedömning innan vi gör större ingrepp i naturen även när det gäl-
ler infrastrukturella viktiga satsningar. Det oaktat hade vi ett sam-
rådsmöte på Föglö när det gäller miljökonsekvenserna och kortruttsut-
redningen. På det mötet togs väldigt många olika saker upp, t.ex. kom-
munikationen vidare för dem som ska utnyttja östra Föglös knutpunkt 
och komma vidare till centralorten Mariehamn. Det har miljöpåverk-
ningsmässiga följder. Man behöver se det som helhet, vilket jag också 
hade möjlighet att bifoga till protokollet från detta samrådsmöte. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, talman! Jag delar helt den åsikten. Jag skulle gärna också ha sett 
att vi från avdelningens sida hade hunnit avsevärt mycket längre med 
arbetet, speciellt vad gäller västra Föglö. Problemet är, som på alla 
andra avdelningar, att vi har begränsade resurser. Jag har uppfattat att 
det har funnits en stor enighet i lagtinget om att det är i första hand i 
östra Föglö som vi sätter in det absoluta krutet. Sedan så snabbt det bara 
går jobbar vi vidare med västra Föglö eftersom det är en helhet. Det är 
rimligt att man också kan förklara för den som angör östra Föglö hur 
man kommer vidare och hur lång transporttid det egentligen är frågan 
om. Vi arbetar med det, men fokus har varit östra Föglö. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Fru talman! Det är helt rätt att det har funnits ett stort parlamentariskt 
understöd för östra Föglö, det finns det förmodligen fortfarande. Däre-
mot har det också framkommit i debatten att det är viktigt att ha flera 
parallella ärenden öppna samtidigt på grund av besvär och annat som 
kan uppstå gentemot de olika satsningarna. Som jag har framfört i alla 
möjliga sammanhang så tycker jag också att det skulle vara väldigt vik-
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tigt att man skulle titta på östra och västra Föglö samtidigt som en hel-
het istället för att behandla dem som två helt separata saker. Vi menar i 
princip samma sak men kanske tittar vi på myntet från två olika håll. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Tack, fru talman! Jag tror att det är värdefullt att finans- och näringsut-
skottet studerar hur kortrutten på östra och västra Föglö utvecklas utgå-
ende från landskapsregeringens arbete med den frågan. Det är en god 
text på sidan 165 som kanske bör kompletteras på det sättet som ltl 
Nordberg här nämnde. Det har näringspolitiska effekter, det har trafik-
politiska effekter och det har total ekonomiska effekter som är ytterst 
intressanta. Jag uppfattar också att de här båda hör ihop, östra och 
västra Föglö, precis som ministern sade. Därför förvånar den finansmot-
ionen som ltl Nordberg nämnde, att man skulle sätta västra Sottunga 
före projektet västra Föglö. Jag begriper inte hur man då har tänkt. Det 
är värdefullt att finans- och näringsutskottet bedömer den frågan or-
dentligt. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Harry Jansson 

Tack, talman! Jag får äran att avsluta dagens långa palaver. Det har varit 
många intressanta inlägg under dagens lopp. Jag har noterat att de stora frå-
gorna ur självstyrelseaspekten; demilitariseringen och neutraliseringen kom-
mer det att finnas stor anledning att återkomma till inom kort. Senast den 28 
januari nästa år vet vi hur det går med reformeringen av vårt självstyrelsesy-
stem. 

Jag noterade att det finns en budgetmotion om reformeringen i jordför-
värvslagstiftningen, där man hoppas att vi redan i mars nästa år skulle ha ett 
färdigt paket. Jag kan lova på stående fot att det kommer att ta mycket längre 
tid än så. När vi öppnar jordförvärvsfrågan så öppnar vi Pandoras ask. Innan 
vi har hittat en samsyn, som vi faktiskt ska ha när det gäller den typen av 
grundbultar i vårt system, så kommer mycket tid att ha gått åt. Jag tror vi kan 
vara lugna med att de som representerar ålänningarna under nästa mandat-
period kommer att ta ställning till hur jordförvärvslagstiftningen ska se ut. 
Bara hanteringen av hembygdsrättsfrågan har visat sig ta mera tid trots att 
den är enkel jämfört med jordförvärvsfrågorna. Det är bara att beklaga att det 
kommer att gå en mandatperiod till spillo. Jag tror det är viktigt att vi först 
ser till att vi har vårt system i skick, med det menar jag självstyrelsen som så-
dan och policyn och strategi med neutraliseringen som är under slutförande. 

När det gäller budgetförslaget så tycker personligen att det är en balanse-
rad anpassning som våra ministrar lägger fram inför nästa budgetår. Jag hål-
ler också med om att egentligen har vi ett system i balans i och med att för-
verkligandet av budgeten nästa år förmodligen kommer att leda mycket nära 
ett nollresultat. Sedan kan man alltid hålla på att laborera med pensionsfond 
och annat. Ser vi till den stora helheten så är utvecklingen tillfredsställande. 
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Jag tycker också att vi måste ta fasta på ÅSUB:s varning om att när det gäl-
ler offentlig budgetering i tider av ekonomisk nedgång så gäller det att han-
tera det instrumentet med en viss försiktighet. Vidtar vi för snabba åtgärder 
så kan vi påskynda en oönskad nedgång. 

Fru talman! Jag gläder mig åt att vi förmodligen nästa år äntligen får det 
kommunala framtidsvalet. Ett val som handlar om hur de åländska kommu-
nerna ska se ut i framtiden och i synnerhet vilket antal de kommer att ha. Det 
välkomnar jag. Vi har haft två val där man har snuddat vid frågan. En del par-
tier har tyckt att vi ska si och så många kommuner, en del partier, inklusive 
centern, har sagt att vi ska behålla samtliga kommuner. Nu tyder allt på att vi 
får ett val där ålänningarna ute i kommunerna får ta ställning till hur de vill 
att deras kommunala framtid ska se ut. Centern välkomnar frivilliga sam-
manslagningar men säger nej till tvång. Jag tror personligen att det är bristen 
på förtroendevalda ute i kommunerna som kommer att avgöra den kommu-
nala framtiden. Det är inte vad vi tycker och tänker om kommunerna. I vissa 
kommuner blir det för svårt, jobbigt och för utmanande att be att vanliga 
ålänningar ska ägna kvällar och nätter åt att hantera de gemensamma frå-
gorna. 

När det gäller den kommunala socialtjänstmyndigheten så är den värd en 
egen vaggvisa så här sent på kvällen. Till KST finns det kopplat en mängd ju-
ridiska frågeställningar, bland annat hur långt vi kan gå vad gäller urholk-
ningen av den kommunala självstyrelsen. Detta, fru talman, ber jag att få 
återkomma om senast imorgon. Tack så mycket. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, fru talman! Tack ltl Harry Jansson för öppningen att diskutera an-
talet kommuner och framtida kommungränser. Jag tycker nog att den 
här mandatperioden har visat att det är ganska svårt att komma fram 
genom frivilligt samarbete. Hur skulle det gå till om kommunerna själva 
skulle fatta beslut om att de vill slås samman? Nog måste väl regeringen 
på något vis vara inblandad i den här frågan? Annars kommer det aldrig 
igång. Har ltl Harry Jansson några funderingar på hur vi kan få till stånd 
en konstruktiv diskussion om hur det ska se ut i framtiden? 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, ltl Sundback, det är en bra frågeställning. Det finns ett antal in-
strument som man kan använda. Demokratin är oerhört viktig. Slår vi 
samman kommuner så är det bra om de berörda kommuninvånarna 
tycker att det är en fördel för dem på lång sikt. Vi har det kommunala 
folkomröstningsinstrumentet. De kommuner som känner sig redo att 
testa kommuninvånarnas inställning till den egna kommunens framtid 
så ordnar i samband med kommunalvalet en folkomröstning om frågan. 
Det behöver inte vara så dramatiskt. Det ger i alla fall den förankring 
som man kan ha utöver själva kommunalvalet i sig.  

Som ledamoten själv lite antyder så är det oerhört viktigt att land-
skapsregeringen både ska vara stödjande och uppmuntrande. Det eko-
nomiska incitamentet finns. Tyvärr har vi lite föråldrad lagstiftning vad 
gäller att stöda ekonomiskt. Lagstiftningen som hanterar ekonomin i 
samband med sammanslagningar borde ses över. 
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Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, fru talman! Ltl Harry Janssons säger att vi ska fråga kommun-
medlemmarna. Vi har ju frågat dem. De säger att det är av underordnad 
betydelse vilken kommun det är, vad den heter, hur stor eller liten den 
är bara de får den service de behöver för att få vardagslivet att fungera. 
Det är inte kommunmedlemmarna som primärt är emot, utan det är ju 
de som styr i kommunerna, administrationerna. Det ser man också med 
kommunernas socialtjänst, inte har någon frågat om kommunmedlem-
marna om den saken. Det går inte så där enkelt att bara fråga. Hur 
skulle frågan ställas? Vill Hammarland slå ihop sig med Eckerö eller vill 
Hammarland bli ihop slagen med någon annan kommun? Frågan kan 
inte ställas så enkelt. Det krävs nog också demokratisk dialog. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, talman! Det är därför, ltl Sundback, som jag utgår ifrån att de be-
rörda kommunernas förtroendevalda ser till att det finns ett ambitiöst 
och förtroendeingivande underlag så att man kan förklara för medbor-
garna vad de tar ställning till. Sedan tror jag att de ålänningar som inte 
har tagit intryck av den mångåriga debatt vi har haft om kommunernas 
framtid, de kommer knappast heller att gå och rösta. Den medvetna 
ålänningen vet mycket väl vad det står emellan. Då får man välja mellan 
att ha den extrema närhet vi har idag till beslutsfattarna eller ett större 
avstånd med den utmaning det innebär.  

Personligen tror jag att vi inte ska försämra servicen oavsett vilka re-
former vi gör med kommunerna i framtiden.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Jag ska lite spinna vidare på samma tema. Hur tänker 
sig ltl Harry Jansson att man ska uppnå någon större reform frivilligt 
från kommunerna? Tror ltl Jansson på fullaste allvar att man frivilligt är 
beredd att ta större helhetsgrepp och diskutera mera än bara med den 
närmaste grannkommun? Kanske man kan diskutera större samman-
slagningar? 

Ltl Harry Jansson, replik 

Ltl Petri Carlsson, jag tror att det är viktigt att komma ihåg att om kom-
munala sammanslagningar ska fungera i praktiken och ska man behålla 
livskraften ute i regionerna så är nog frivilligheten oerhört central. Med 
frivilligheten följer också det fortsatta engagemanget bland annat i de 
frivilliga brandkårerna. Tänk att förlora detta vid en tvångslagstiftning! 
Tänk att ta på oss ansvaret för brand- och räddningsväsendet! Då pratar 
vi om en sådan kostnadsökning som får KST och andra reformerna att 
blekna.  
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Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Jag tror att det finns ett bekymmer. Det går inte att se 
vad som är bäst för Åland och bäst för den egna kommunen. Ibland står 
det i konflikt med varandra. Att se helhetsgreppet för Åland kräver nog 
också landskapsregeringens och lagtingets involvering i hela processen. 
Jag tror inte att det är möjligt att på frivillig bas se helheten från alla 
aspekter. Jag tror att det är svårt, det har vi sett och jag tror att det kom-
mer att vara så. Men att säga att det blir direkt dyrare eller sämre, det är 
jag inte alls säker på. I så fall förespråkar man ju ännu flera enheter och 
ännu flera frivilliga brandkårer. Varför skulle inte ltl Jansson förespråka 
100 kommuner då?  

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, fru talman! Bästa ltl Carlsson, jag trodde nog faktiskt att alla hade 
förstått att drömmarna om att stora reformer är lika med besparingar 
inte kan förverkligas i verkligheten. Att sammanslagningar ger stora be-
sparingar tillhör drömmarnas värld. Titta på kommunala socialtjänst-
myndigheten. Det är x antal miljoner till i utgifter för att jämställdhet 
kräver och förutsätter den typen av beredskap att hantera, en större 
medvetenhet bland klienter osv. Glöm den typen av argumentation.  

Sedan handlar det om att frivilligheten ger fortsatt engagemang. Om 
vi tar till exempel initiativet som nu finns på norra Åland så nog måste vi 
utgå ifrån att det är seriöst grundat och att vi faktiskt har kommunala 
förtroendevalda ute i kommunerna som kommer att klara av konsekven-
serna för sina medborgare. Centern kommer i alla fall för sin del att se 
till att de här aspekterna kommer fram i sin helhet.  

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. Diskussionen avbryts här och återupptas imorgon 
19.11.2014.  

Plenum slutar  
Nästa plenum hålls 19.11.2014 klockan 09.30. Plenum är avslutat. 
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Plenum börjar 
Närvaroregistrering. 30 ledamöter närvarande. 

Talmannen vill inledningsvis informera om att det kommer att serveras en sallad vid 
middagstid idag. 

Remiss, fortsatt behandling 

1 Ändringar i skattelagstiftningen 2015 samt kompensation till kommunerna 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 1/2014-2015) 

Remiss, fortsatt behandling 

2 Budget för landskapet Åland 2015 
Landskapsregeringen budgetförslag (BF 1/2014-2015) 
Budgetmotioner (BM 1-48/2014-2015) 
Fortsatt diskussion. 

Ltl Petri Carlsson 

Tack, fru talman! Jag har väntat ett par dagar på att få komma upp och prata 
om budgeten och äntligen får jag möjligheten att säga några ord. Jag hade 
tänkt bara prata om hemvårdsstödet, men med tanke på det som pågår just 
nu i samhället så känner jag att det är angeläget att ta och nämna ord några 
gällande den kommande strejken. Jag var själv en huvudförtroendeman i en 
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stor konflikt här på Åland och jag känner igen en del saker som pågår just nu. 
Det är mycket känslor i den här situationen och det är någonting som jag 
känner igen från tidigare situationer där oron präglade ju mer och längre en 
sådan här strejksituation pågår och så kommer också de elementen in star-
kare och starkare. De andra sakerna som händer i en sådan här situation är 
att förbunden på både arbetsgivarens och arbetstagarens sida och det vanliga 
är att de tar över mer och mer ju längre konflikten pågår. Det här är en sådan 
situation som jag tror att kan hända den här gången också och vilket jag ser 
på med en viss oro. Jag hoppas att man är för att komma till en lösning och 
att man också gör det ganska snabbt. Det är så att ju längre en sådan här kon-
flikt pågår, åtminstone den konflikt som jag var med om, så blir det mer och 
mer förbunden på bägge sidor som tar över den här konflikten och hanterar 
mer och mer förhandlingarna. Jag hoppas att man kommer till en lösning 
snabbt vilket gör att man också har möjlighet att lokalt påverka det mera. 
Den andra delen som jag ser är oroväckande är av min erfarenhet och det 
som har hänt, det är att skyddsarbeten är någonting som jag hoppas att man 
verkligen kommer att se till att man får till stånd. Det är fara för liv och hälsa, 
som jag har förstått situationen nu och det är inte acceptabelt, så jag hoppas 
verkligen att man hittar en lösning för att få till stånd skyddsarbeten. Så jag 
manar verkligen till att hitta en lösning. Mer än så kan jag inte gå in i detalj, 
för jag vet med full respekt för det att det är förhandlingsparterna som sköter 
sådana här strejkförhandlingar, så är det de som kan detaljerna och det är de 
som vet vad man ska diskutera och jag hoppas verkligen att de kommer fram 
till en lösning, som blir positiv för allihop. 

Sen vill jag gå in på dagens anförande. Jag hoppas att det var ok att jag tog 
några minuter extra. Mitt anförande gäller hemvårdsstödet. På sidan 20 i det 
här förslaget till budget så står det att vi här i lagtinget får ett lagförslag om 
hemvårdsstödet i mars 2015. Förutsättningarna för att vi ska få en leverans i 
tid har ökat markant eftersom vi nu i landskapsregeringens familjepolitiska 
arbetsgrupp har kommit överens enhälligt och presenterat grunderna i ett 
förslag till nytt hemvårdsstöd. Samma system som idag, men höjd grunddel 
från 390 euro till 500 euro per månad och möjlighet till 700 euro per månad 
per vårdnadshavare upp till barnet är två år, allt valfritt och möjligt att nyttja 
i vilken ordning man själv vill och önskar. Vårt förslag är alltså jättemycket 
bättre än det som finns i liberalernas åtgärdsmotion som vi antagligen får 
upp på bordet nästa måndag. 

Ett barns födelse på ett avgörande sätt förändrar familjens vardag och att 
det är bra att båda föräldrarna får möjlighet att i lugn och ro lära känna en ny 
familjemedlem och vänja sig vid den nya livssituationen är ett faktum. Jag 
tycker också att det är bra att uppmuntra och underlätta båda föräldrars möj-
lighet att ta ett självständigt vårdnadsansvar för sina små barn och därige-
nom också ge barnet möjlighet att knyta an till båda vårdnadshavarna. Vi har 
där också en jämställdhetsbonus i vårt förslag. Förutom det här förslaget med 
jämställdhetsbonus i hemvårdsstödet så vore det ytterligare bra med föränd-
ringar i rikslagstiftningen som gör att arbetsgivarna delar på det befintliga 
kostnadsansvaret för vårdnadshavare vid föräldraledigheter, oavsett vilken av 
föräldrarna som är ledig. Det skulle ge ännu mer uppmuntran och stöd för 
båda föräldrar att ta ett självständigt vårdnadsansvar. Ovanstående åtgärder 
stöder arbetet för ett mer rättvist, jämlikt och jämställt samhälle. Men att gå 
in för mer av samhället styrda modeller tycker jag är för långtgående och ett 
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för stort ingrepp i familjens bestämmanderätt. Jag anser i huvudsak att det är 
individen och familjen som vet bäst vilken omsorgsform som är bra för famil-
jen och barnet, inte politiker och tjänstemän. Man blir inte omyndig bara för 
att man får barn! Vår uppgift som politiker är att skapa flexibla lösningar och 
ge valmöjligheter som passar varje barnfamilj och ge föräldrarna möjlighet 
att kunna jobba eller studera med en trygg vetskap om att barnet tas om hand 
på bästa möjliga sätt. Det ska finnas många valmöjligheter så att man kan 
välja något som passar just sin egen familjs situation. Vi ska däremot inte 
styra valet för mycket från samhällets sida. 

Länge har jag och Moderat Samling kämpat för ett förbättrat och höjt hem-
vårdsstöd. I staden har jag i omgångar varit mycket drivande för det och nu i 
lagtinget via vår regeringsmedverkan. Äntligen har vi kommit såhär långt att 
regeringspartierna är överens om att lägga fram förslaget så att vi får det till 
lagtinget i mars 2015. Jag hade gärna också sett en förlängning så att lagstö-
det ges för barn upp till fyra år, men man kan inte få allt i kompromisser. 
Möjligheten finns trots allt kvar för kommuner att ge förbättringar utöver mi-
niminivån. Nu hoppas jag att alla här stöder arbetet så att vi ror det i hamn 
hela vägen till färdig lagstiftning. Förutsättningarna för att lyckas med det 
har aldrig varit bättre i och med enigheten för det här förslaget. 

Min förhoppning är att landskapsregeringen och hela lagtinget är kloka 
nog att inse att Åland har allt att vinna på att öka Ålands attraktionskraft, 
även för barnfamiljer. Jag tror nämligen att barnfamiljer uppskattar att det 
finns många valmöjligheter så att man kan välja något som passar just sin 
egen familjs situation. Fördelarna med ett förbättrat hemvårdsstöd är inbe-
sparing för kommunerna på sikt, ökad attraktionskraft för Åland, minskat 
tryck på barnomsorgen och ökad valfrihet för föräldrarna och därigenom det 
som är bäst för barnen. Det är jätteviktigt att de minsta barnen får vara med 
någon som älskar dem. Vi har kanske världens bästa barnomsorg på Åland, 
låt oss nu också se till att vi får världens bästa hemvårdsstöd. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, fru talman! Jag tar fasta på kollegan Petri Carlssons inledning av 
sitt anförande. Tjänstekollektivavtalssystemet infördes i det offentliga 
Åland i landskapet och i kommunerna år 1978. År 1980 inträdde en stor 
strejk på Åland och jag var förhandlare i det sammanhanget och kan 
bara understryka det som kollegan Carlsson här säger. Det här är en 
fråga mellan parterna i tvisten. Så är avtalet uppbyggt. Den omständig-
heten att riksförlikningsmannen medverkar och följer av systemet, men 
det väsentliga är att parterna fortsätter att prata med varandra. Det var 
min erfarenhet då och jag ser inga hinder för att man skulle göra det 
också den här gången.  

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Jag delar den uppfattningen att det är viktigt att man 
fortsätter att ta en diskussion och försöker komma till en lösning så 
snabbt som det är möjligt. Nu är det svårt för mig att säga som inte sitter 
med där. Det är parterna vid förhandlingsbordet som måste kunna av-
göra det, men jag ville delge min erfarenhet från tidigare där jag såg att 
ju längre tiden gick så blev det mindre och mindre möjlighet att lokalt 
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påverka händelsernas skeenden och med det här menar jag att är också 
en grund för att försöka hitta en lösning så snart som möjligt.  

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Danne Sundman 

Talman! Jag vill börja med att säga att jag som lagtingsledamot enligt 11 para-

grafen i lagtingsordningens citat är: skyldig att i sitt uppdrag handla 
som är rätt och sanning bjuder. Ledamoten ska då iaktta lag 
och är inte bunden av andra bestämmelser. Jag syftar förstås på 

konventionen om taltid vilket jag ändå ska försöka beakta för att visa min 
aktning för talmanskonferensen.  

Talman, jag ska prata infrastruktur. Suck, tänker ni nu. Det är kortrutt el-
ler kanske något om enstaka tunnlar eller broar. Nej. Inte heller vatten, av-
lopp eller någon annan infrastruktur, som samhället har i sitt fögderi. Jag ska 
prata om tillgången till internet. En infrastruktur som förutom några stam-
kablar i samhällets ägo är privatägt i landskapet. Ägarbilden i sig har jag 
ingenting emot. Liknande ägarförhållanden finns inom elförsörjningen på 
landsbygden. Däremot innebär det att vi demokratiskt valda folkets företrä-
dare inte bestämmer över den här infrastrukturen. Vad upplever jag då är ett 
problem? Jag ska nämna några och också lösningar på dem. Åland är välför-
sörjt när det gäller grundläggande internetinfrastruktur. Eftersom telefonbo-
lagen i början på seklet med landskapets stöd med 25 till 50 procent förverk-
ligade ett stamnät till alla telefonstationer runtom på Åland. Sedan dess har 
man fortsatt utbyggnaden och förtätning av nätet. Samtidigt har man förvär-
vat den största internetoperatören på Åland och inte släppt in någon konkur-
rent i nätet i någon utsträckning. I stort sett är det så att det i endast i Marie-
hamn finns alternativa internet operatörer. Det här gör att marknaden och 
utvecklingen i stort styrs av de här bolagen på gott och ont. Jag ska inte kriti-
sera ett företag här som inte kan försvara sig. Jag vill bara föreslå att land-
skapsregeringen borde initiera en diskussion om hur internet tillgången 
kunde förbättras på Åland. Det gäller både fasta telefonin och mobilt. Det är 
där många konsumenter upplever brister. Uppmuntra dessa monopol bolag 
att tillåta konkurrens i nätet. Det spårar också den egna verksamheten.  

Kapacitetsmässigt räcker stamnätet länge än. Men utvecklingen som vi nu 
står på tröskeln till kommer att kräva en helt annan kapacitet och spridning. 
Nästa stora teknikskifte heter internet och finns eller sakernas internet.  Vi 
ser redan nu många tillämpningar på marknaden där bilar, hus, kläder och 
hushållsapparater med mera kommunicerar med varandra om en smartare 
vision via internet. Det här kommer att med göra en rad nya tillämpningar 
och lyfter digitaliseringen av samhället i ett helt nytt skede tillsammans med 
olika robottekniker. Den rekommenderade taltiden begränsar mig att när-
mare beskriva det men det är bara att googla på sakernas internet så kan man 
läsa på b.la. Vinnovas hemsida om den här utvecklingen.  

Om finans- och näringsutskottet mot förmodan inte skulle hitta tillräckligt 
många höranden så kunde man kalla in någon expert på just det här och be-
kanta sig med utvecklingen.  
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Talman, förutom krav på infrastrukturen så behöver man från samhällets 
och näringslivets sida förstå sig på den här utvecklingen och se utvecklings-
möjligheterna, så att det inte blir ett tåg som vi missar. Förutom det digitali-
seringsprojektet genom näringslivet som landskapet redan initierat och stö-
der så behöver man inom t.ex. inom Team Åland projektet diskutera med nä-
ringslivet om hur Åland kan ta del av den här utvecklingen. Jag hoppas också 
att näringsministern kunde sammankalla telefonbolagen och föra en diskuss-
ion om utvecklingsmöjligheterna och om det behövs så kanske att landskapet 
erbjuder stöd i någon form för utbyggnad och förbättringar trots telefonbola-
gens rätt så fördelaktiga ekonomiska situation. Även om det finns vissa bris-
ter i den landbaserade IT-infrastrukturen så är situationen till sjöss, längst de 
farleder som är vår viktigaste närings fabriksgolv mer eller mindre katastro-
fal. Längst långa sträckor, längs med farleden mellan Stockholm, Mariehamn, 
Åbo, Helsingfors och Tallinn som är våra viktigaste farleder finns ingen an-
nan möjlighet än internet via satellit. Det här gör att tillgången till internet är 
alltför begränsad för att kommande generationers digitala konsument över-
huvudtaget ska välja att vistas ombord. Tillgången till internet är snart lika 
viktig som tillgången till mat och dryck och andningsluft. Här borde ett pro-
jekt initieras där man kartlägger problematiken längs med nämnda farleder 
och föreslå tekniska lösningar och finansieringsmöjligheter t.ex. att man stö-
der de stora infrastrukturella EU-programmen för att förse farledssystemet 
med strömlös och tillräcklig internet kapacitet. Förutom för konsumenten 
som sådan är det här också viktigt för att vi ska också kunna digitalisera rede-
riernas affärsmodeller. Man får onekligen missa tåget känsla när man bekan-
tar sig med den här problematiken och framförallt när man ser möjligheterna 
som andra har och som har tillgång till internet. Tillgången behöver också 
vara sådan att det inte blir en märkbar pålaga för rederierna vars kostnads-
sida är svårt ansträngd. I ett makroekonomiskt perspektiv måste vi göra allt 
som står i vår makt för att gynna den transport korridor som går över Åland 
och ner genom Sverige framom vår främsta konkurrent via Baltikum. Till-
gången till internet kapacitet längs med farleden kan inte överskattas för 
framtida logistiklösningar. Inte när det gäller persontransporter.  

Talman, vi måste på allvar komma ombord på digitaliseringståget. Det är 
det kanske allra viktigaste näringspolitiska frågan vilket det inte är ens säkert 
att själva näringslivet i sig själv förstår i tillräckligt stor utsträckning. Jag vet 
att näringsministern Karlström har för avsikt att driva på den här utveckl-
ingen ytterligare och jag tillhör de hängivna supportrarna.  

Talman, till sist vill jag kommentera en av finansmotionerna som relaterar 
till det här. Det handlar om budgetmotion nr 8 Obligatorisk programmering. 
Motionens syfte är välvilligt och någonting som jag stör mig på. Det handlar 
inte längre om kunskaper i programmering och det är inte det som är det vik-
tiga. Det handlar om att lära sig den digitala varianten av all kunskap. Det här 
behovet går i princip in i alla ämnen om att lära barnen att leva sitt liv i ett 
digitaliserat samhälle med både nya hot och möjligheter. Motionens kläm är 
bra, men särskilt stort fokus på just programmering är inte viktigaste. Däre-
mot kanske man kan ha det som en del av t.ex. slöjdundervisningen i en mo-
dern tappning. Förr var det jätte viktigt att kunna snickra och sy Lika viktigt 
är det idag att förstå hur man instruerar en datamaskin eller liknande tingest. 
Däremot är marknaden full av öppen källkod, som någon annan redan har 
kommit på utmaningen att vara kreativ och foga samman dessa byggstenar 
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och komma på nya innovationer och framförallt utveckla befintliga affärer 
som vi gör redan varje dag i det åländska näringslivet.  

Talman, sakernas internet, robot teknik och digitaliseringens möjligeter är 
ord som varje samhällsbyggare borde klottra på sin vägg.  

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Tack, ledamot Danne Sundman för ett intressant anfö-
rande, som i mångt och mycket sammanfaller med mina egna syn-
punkter på det här området. Det som egentligen gjorde mig mest förvå-
nad när jag tillträdde som infrastrukturminister var att vi i princip inte 
har någon anställd som jobbar med dessa frågor varken på min avdel-
ning eller på näringsavdelningen. Det är ett självstyrelsepolitiskt område 
som vi helt och hållet har låtit falla i dvala. Det har vi oss själva att skylla 
och det måste vi naturligtvis försöka ta tag i. Samtidigt som det ständigt 
finns krav på att man ska minska ner på antalet anställda inom allmän 
förvaltning. Således är det en svår balansgång.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Även om jag klädde in det här i näringspolitiska för åtar så 
är det också en infrastrukturell fråga fast inte infrastrukturen i sig är i 
landskapets ägo. Det är väldigt viktigt att man driver på det här för det 
finns också andra privata strukturer av infrastrukturell karaktär, som vi 
försöker påverka och förbättra för och diskutera mer. Så den här dialo-
gen kan också omfatta infrastrukturministern eftersom det ju i land-
skapets ägo finns just stamnätskablar och det kommer att finnas ytterli-
gare en bredfilig motorväg från Finland till Åland snart.  

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Landskapsregeringen har försökt öppna upp för en bredare 
marknad och i samband med utbjudandet av 4G s.k. Skönhetstävlingen, 
ett märkligt namn, men så heter det i alla fall. Vi öppnade upp planen så 
att flera aktörer skulle ha möjlighet att komma in och bjuda. Men det 
var ändå inom citationstecken bara två som sedermera sökte och som vi 
också har förordat inför kommunikationsministeriets fortsatta förhand-
ling. Så det är inte helt lätt. Jag fråntar mig inget ansvar, men jag vill 
bara säga att försök har gjorts.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Problemet med den åländska marknaden är att den jätte 
liten om man ser på de fasta abonnenterna eller de mobila på Åland 
jämfört med andra marknader där aktörerna har sina blickar att komma 
in eller att öka sin andel. Så om man ska få en lösning som är heltäck-
ande för hela Åland så kanske samhällets hjälp måste till. Vilket måste 
till då när stamnätet byggdes när vi stödde det med mellan 25-50 % det 
gjorde att man kunde bygga det här till alla telefonstationer oavsett om 
det var i Simskäla eller norra Hammarland eller där det finns bara en 
handfull abonnenter där kabeln aldrig betalar sig. Så det är samma sak 
med den här utvecklingen att kanske man måste skjuta till och då finns 
det, vad jag har förstått infrastrukturella EU pengar som man kan locka 
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till sig i samarbete med telefonbolagen och kanske särskilt det här pro-
jektet runt farlederna är det flera parter med på. Det är tre eller fyra 
olika regioner som gynnas av det.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Axel Jonsson, replik 

Tack, fru talman! Ledamot Sundman diskuterade vår åtgärdsmotion nr 
8 om obligatoriskt programmering i grundskolan och ställer sig lite 
skeptiskt till att lägga så stort fokus just på programmeringsbiten. 
Tycker ändå inte ledamoten Sundman att det finns skäl att granska den 
förändring man har gått in för i Storbritannien där man från och med 
vår motsvarighet till årskurs 7 ska ha lärt sig grundläggande kunskaper i 
två programmeringsspråk och att också behärska binära tal samt en hel 
del annat också förstås. Det är ändå en intressant utveckling som vi på 
Åland måste följa och för att ligga på topp vad gäller IT-utvecklingen och 
ge vår IT sektor de grundläggande förutsättningar som krävs vad gäller 
kompetensförsörjning och annat fram över och att vi också måste hänga 
med på det här området och se på de här möjligheterna för att kunna 
stärka vår digitala kompetens i skolorna.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Ja, absolut håller jag med om det och särskilt slutklämmen 
om att stärka den digitala kompetensen, men det är dels så att man re-
dan i matematiken i vår läroplan lär sig just om alternativa talsystem 
under högstadietiden och så har man också vissa möjligheter till tillval 
och kan då lära sig programmering. Men om man generellt ska påföra 
skolan en skyldighet att lära ut digital kompetens så ska man inte satsa 
krutet på ett skilt ämne som heter programmering utan fläta in det i alla 
ämnen, för att visa barnen och nya medborgarna det som digitali-
seringen möjliggör. Det är ju så att skolan är per definition väldigt kon-
servativ och det tycker jag är tråkigt. Det skulle vara roligt om skolan var 
före sin tid och t.o.m. före samhället eftersom det är ju barnen som 
kommer att vara före tidigare generationer. Tyvärr är det inte så utan 
tvärtom.  

Ltl Axel Jonsson, replik 

Talman! Jag tror att ledamoten Sundman behöver läsa klämmen en 
gång till för där skriver vi att regeringen lägger under året fokus på att 
stärka betoningen på digital kompetens i läroplanen genom införande av 
grundläggande utbildning i programmering. Ingenstans sägs att det be-
höver vara som ett specifikt läroämne eller att man inte skulle kunna 
införa det i matematiken såväl som att man har ett alternativ till trä- el-
ler syslöjden. Vi vill inte gå in på detaljerna i det här sammanhanget. 
Utan vi tycker att programmeringen är i dagsläget ett språk, som i stora 
drag styr vår verklighet och vårt sätt att uppfatta verkligheten. Då är det 
också naturligt att vi ger våra barn grundläggande kunskaper i det språ-
ket precis som vi ger dem grunder och kunskaper i både svenska och 
engelska.  
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Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Ja, som jag sade i mitt anförande att motionens kläm är 
bra, men särskilt stort fokus på programmering är inte det viktigaste. 
Utan jag skulle vilja påstå att det där är lite 2010 års tankesätt när man 
trodde att det var programmering som var det viktiga. Nu har ändå ut-
vecklingen gått så långt fram att ska man ta ett steg nu så borde man ta 
ett steg som är t.o.m. fram om utvecklingen eftersom det här handlar om 
barn som kommer ut i samhället kanske om 20 år. Då är det andra be-
hov och viktigt att i alla ämnen beakta digitaliseringen av samhället som 
nu tar fart på allvar de kommande 20 åren när de här individerna växer 
upp.  

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Minister Veronica Thörnroos 

Tack, talman! Bästa ledamöter. Jag vill inledningsvis passa på att informera 
er om att lantrådet, vicelantrådet och vår hälso- och socialminister Carina 
Aaltonen sitter i ett möte. I ett synnerligen angeläget möte där man för ett 
resonemang kring den aviserade strejken från TEHY och de har valt eller pri-
oriterat det framom att lyssna på er här i lagtinget. Jag hoppas att ni kan visa 
nåd inför det. De kommer att komma hit så fort det bara låter göra sig och det 
finns möjlighet att i ett senare skede återkomma med frågor till dem. Situat-
ionen är så pass allvarlig som den är nu så att så ligger prioriteringen.  

Jag och min kollega minister Wille Valve finns här och försöker lyssna in 
och ta del av det som sägs. Så med de inledande orden inkluderande i mina 
fem minuter, fru talman så går jag in på väghållningen.  

Åländska vägar är någonting som berör oss alla och som vi alla behöver i 
det dagliga livet. Det är en synnerligen påtaglig infrastruktur skulle jag vilja 
säga. Vad gäller vårt åländska vägnät så är det ett hyggligt skick. Det kunde 
vara bättre naturligtvis, men det kunde också vara mycket sämre som det är 
på många andra håll. Landskapsregeringen gick för några år sedan in för att 
öka på underhållsanslaget och i ren teori så borde vi ha råd att underhålla un-
gefär 30 km väg per årsbasis. Det har vi inte. Vi ligger mellan 15-20 km i 
dagsläget men det är ändå en ökning jämfört med vad vi har haft tidigare. De 
grundförbättringar som vi gör mycket genom stabiliseringsfräsning, den här 
metoden som ni säkert känner till så har visat sig väldigt lyckosam på vägar 
på något mindre belastning än de direkta huvudvägarna. Jag vill säga att vi 
avsätter runt 5 miljoner och jag tycker att det är en hygglig siffra. Det som jag 
också skulle vilja lyfta i det här anförandet, det är kortrutten och hur det går 
vidare där. Ni känner säkert till historien, att vi har haft ett antal olika förslag 
som så småningom sakta har kokats ner till ett mindre antal och av dem har 
vi valt ut i princip tre huvudprojekt. Där vi har mest fokus och där vi ligger 
längst fram det är östra Föglö. Ni minns säkert att det fanns lite olika alterna-
tiv där och det är det som miljökonsekvensbedömningen nu ska visa. Vilket 
är lämpligaste alternativet att gå vidare med? Sedermera då med miljötill-
stånd och med vägplaner. Där har vi kommit ganska långt i processen och jag 
vet att flera här i salen också har tagit del av de allmänna möten som har fun-
nits. Det tycker jag är glädjande. Samtidigt jobbar vi också med västra Föglö 
eftersom vi gärna ser det som en helhet att förkorta avståndet mellan fasta 
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Åland och Föglö. Vi har inte kommit lika långt där. Vi skulle ha kunnat ha va-
rit avsevärt mycket längre om vi hade haft tillgång till mer personal. Nu får 
man ta det. Så är det med allting att ju mer personal man har oftast desto 
snabbare kommer man fram. Jag vill ändå vara tydlig med att mina tjänste-
män gör ett väldigt gediget och gott arbete och jag tror sakta men säkert att vi 
kommer framåt. Det är också väldigt viktigt att vi följer lagens bokstav. Det 
ska göras korrekt. Vi ska inte ha ett besvärs karusell i ett senare skede som 
hänger sig på att vi har gjort något formalia fel utan det ska göras sakligt och 
korrekt, det är viktigt. Vi jobbar också vidare med fast förbindelse över Prä-
stösund och tittar på vad det finns för alternativ att komma fram där och vad 
det eventuellt kommer till för kostnader. Men som sagt fokus ligger fortsätt-
ningsvis på östra Föglö och min förhoppning är att vi inom några månader 
ska kunna ta ställning till hur vi kommer vidare. Det är väl egentligen det som 
är en av nyckelfrågorna som jag ser det, var på östra Föglö färjfästet blir och 
sedan får man bygga vidare utgående från det. Med de här orden vill jag tacka 
för mig. Tack. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Tack, fru talman! Tack ministern för den genomgången kort. Jag ville 
diskuterade vidare beträffande sammanbindningen mellan östra Föglö 
och västra Föglö. När man drar trafik över Föglö, varifrån den nu kom-
mer Kökar och Sottunga och den arkipelag som ligger mellan Kökar och 
Sottunga, så ökar ju trafiken på Föglö och det innebär att pressen på De-
gerby och Svinö ökar. Därför hör de så intimt ihop de här båda pro-
jekten så jag är tacksam för både den skrivning som finns här i budgeten 
och det som ministern sade just. Däremot kanske i skrivningarna saknas 
de trafikpolitiska och regionalpolitiska totalekonomiska underlagen för 
de här besluten. Det talas bara om de här miljömässiga konsekvenserna. 
Det kunde kanske kompletteras i den fortsatta beräkningen.  

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Det är trevligt att vicetalman Roger Jansson och jag har 
ett samförstånd i en sådan här väldigt central fråga. Det är viktigt. Na-
turligtvis är alla lika viktiga, men jag vet från tidigare att vicetalman Ro-
ger Jansson är väldigt intresserad och kunnig i skärgårdsfrågor. Vad sen 
gäller den miljökonsekvensbedömning så är det ju inte bara miljön man 
tittar på. Man tittar också på trafikens aspekter och man tittar på kultur-
miljöer. Den är ju väldigt bred. Det heter miljökonsekvensbedömning 
men det är ju inte riktigt sanningsenligt för det är mycket bredare när 
man tittar på. Jag har också varit tydlig med och sagt att jag hoppas sen 
att vi kan respektera det resultat som den kommer fram till, att vi inte 
sen i sedvanlig ordning här i lagtinget ska börja komma med egna fun-
deringar vad någonting ska placeras eller hur det ska göras.  Jag har sagt 
att för mig får man placera det här färjfästet var man vill på östra Föglö. 
Där man finner det lämpligast rent tekniskt och där man snabbast kom-
mer fram.  

Vtm Roger Jansson, replik 

Tack, fru talman! Till det sista kanske man ändå inte kan begära eller 
önska att de olika lagtingsledamöterna ska måste ha samma åsikt om de 
placeringar av kommande färjfästen som anförs, utan den friheten finns 

  383 



  

väl rimligen. Det har i diskussionen nu på senare tid och också här i 
motionsfloden framkommit att något projekt för skärgårdens kortrutts-
del skulle placeras före planeringen av västra Föglö. Alltså att nordvästra 
Sottunga skulle komma efter östra Föglö. Jag förstår inte det resone-
manget överhuvudtaget, utan östra och västra Föglö hör ihop. Har mi-
nistern någon synpunkt när det gäller just den frågan?  

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Vi har ju en färdplan som vi arbetar efter och i den färd-
planen finns östra och västra Föglö väl hopkopplade med varandra. 
Skulle vi haft tillgång till mera personella resurser så skulle vi varit 
längre i utredningsarbetet med västra Föglö. Sedan har vi också en poli-
tisk överenskommelse i regeringspartierna, att Prästösund också ska 
tittas på. Det har vi resonerat kring redan i regeringsprogrammet så det 
går vidare, men jag avser inte att ändra inriktningen som vi i regeringen 
har varit överens om. Såvida inte ett beslut som ska ändras på samma 
vis som det har tillkommit, d.v.s. att det finns en enighet i regeringspar-
tierna att det är någonting annat man vill göra. Då ändrar man inrikt-
ningen men inte före dess. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Johan Hilander, replik 

Tack, fru talman! Minister Thörnroos nämner det här med stabilise-
ringsfräsning. Det tycker jag visar på avdelningens vilja att titta på nya 
metoder som verkligen är framgångsrika och att man verkligen vågar 
pröva på något nytt. Det här är något som vi lätt kunnat renovera eller 
grundförbättrat våra vägar med minimala trafikstörningar och det 
tycker jag är väldigt positivt.  

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Jag har också påtalat för avdelningen och jag vet att de har försökt i 
samband med att man planerat stabiliseringsfräsningar att ta kontakt 
med respektive kommun och fråga om de har något projekt på gång och 
om det är möjligt att göra det tillsammans för då blir det billigare. Jag 
har också förstått att man är glad över de korta trafikstörningarna som 
blir. Däremot finns det en del entreprenörer i jord- och schaktbranschen 
som har visat något mindre glädje kring det här projektet eftersom de 
blir av med delar av sina jobb. Det är ju så att man ändå måste försöka 
se till helheten och vad som är det bästa för alla. Annars kommer vi ing-
enstans.  

Ltl Johan Hilander, replik 

Tack, talman! Sedan till kortrutten. Det visar ju också på det här gedigna 
arbetet med drifttimmar och arbetstimmar, att det fanns massor att göra 
och att kanske att det går att göra lite till. Det stora är att nu har vi kom-
mit ett steg och nu kan vi gå in på nästa steg. Privatiseringen är på gång 
och det är mycket bra arbetat.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Jag tänkte också beröra den här kortrutten och östra 
och västra Föglö. Ledamot Jansson var inne på den här frågan och jag 
måste ställa frågan att är det meningen att man blir presenterad ett för-
slag med totala ekonomiska kalkyler och att det är ett färdigt och ge-
nomarbetat förslag som kommer hit. Vi vet ju att lagtinget ännu inte har 
behandlat kortrutten och det här kortruttsmeddelandet ligger egentligen 
i finans- och näringsutskottet och där har man inte behandlat det och 
gått in för vilken inriktning man ska ha i den här kortruttsutbyggnaden.  

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Tack, fru talman! Det är rätt och riktigt att finans- och näringsutskottet 
ännu inte har behandlat meddelandet som landskapsregeringen har 
gett, men då behöver man också komma ihåg att vad ett meddelande är. 
Ett meddelande är en viljeyttring. En viljeyttring från landskapsrege-
ringens sida en avsikt förklaring där man talar om att i den här rikt-
ningen avser vi gå. Så det vill jag vara tydlig med.  

Sedan när det gäller östra och västra Föglö och Prästösund och även 
andra stora infrastrukturella projekt så är det min absoluta övertygelse 
att dessa skall föras till lagtinget för fortsatta och fördjupade diskuss-
ioner efter att man har ett faktamaterial att ta ställning till.  

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Jag skulle också vilja fråga ministern då att i västra 
Föglös del där man beaktar miljökonsekvensbedömningen och kost-
nadskalkyler, kommer man också att ta ett tunnelprojekt i den här jäm-
förelsen?  

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Det har tidigare funnits tunnelundersökningar med, men i 
det projektmeddelandet som nu ligger hos finans- och näringsutskottet 
där finns tunnelprojektet inte med. Utan man tittar på olika förkortade 
restider genom att bygga ut edera från västra Föglö eller från fasta 
Åland, men man har ett tunnelmaterial som man kan använda i sam-
band med miljökonsekvensbedömningen som jämförelsekalkyl. Det är 
den uppfattningen som jag har från avdelningens sida.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Tack, fru talman! Jag tycker att det är intressant när infrastrukturmi-
nistern Thörnroos räknar upp de olika projekten och säger att det ska 
göras sakligt och det ska göras korrekt annars kan vi få besvär efteråt. 
Det tror jag är väldigt viktigt att komma ihåg. Hon nämnde också en 
miljökonsekvensbedömning på östra Föglö och i ett replikskifte kom 
hon fram till att det här är inte bara miljön det här handlar om utan det 
är betydligt vidare. Också det håller jag med om. Det här är helt rätt. Det 
ska göras sakligt och det ska göras korrekt, men tydligen gäller det inte 
alla projekt för jag har själv gång på gång pekat på att tittar man på lag-
stiftning och speciellt förordningen så ska det också vara en miljökonse-
kvensbedömning också för Vårdö bron. Där upplever jag att man mer 
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eller mindre har viftat bort den biten. Så min fråga är: Varför ska det gö-
ras sakligt och korrekt i vissa sammanhang men inte i andra?  

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Jag vet inte riktigt vad man ska svara på de insinuationer 
som ledamoten Anders Eriksson kommer med, som att processen kring 
Vårdö bron inte skulle vara laglig och korrekt. Jag blir nästans stum, 
men bara nästans. Alla de undersökningar och alla de beredningar kring 
en renovering eller kring en nybyggnation av Vårdö bron har beretts på 
ett sakligt sätt och enligt det regelverk som landskapsregeringen har. 
Vad gäller miljökonsekvensbedömning eller inte vid Vårdö bron har an-
svarig myndighet ÅMHM svarat att deras bedömning i nuläget är att det 
inte är aktuellt med en miljökonsekvensbedömning i det aktuella fallet.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det var värst vad infrastrukturministern blev förnärmad, men det bru-
kar väl vara så att petar man någonstans där det gör ont så piper någon 
till. Om vi tittar på Vårdö bron. Det är ett betydligt större projekt än vad 
ett färjfäste är på östra Föglö både kostnadsmässigt och miljömässigt. 
Jag kan försäkra infrastrukturministern att jag inte vill och jag kommer 
inte att höra till de som besvärar mig. Det brukar jag inte göra överhu-
vudtaget. Jag är bara orolig för att man väldigt lättvindigt har förbisett 
miljökonsekvensbedömnings lagstiftning och framförallt förordningen. 
Den dagen det dyker upp att det tydligen ska göras en miljökonsekvens-
bedömning på Vårdö bron så har vi ytterligare tappat tvål. Så det finns 
ingen anledning att bli förnärmad. Jag ställer frågan; varför sköter man 
vissa projekt sakligt och korrekt men andra inte? 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Inledningsvis vill jag passa på att påminna ledamoten An-
ders Eriksson om att repliker ska vara kopplade till huvudanförande och 
mig veterligen har jag inte nämnt någonting om Vårdö bron i mitt hu-
vudanförande. Jag vill absolut säga att avdelnings tjänstemän inte hand-
har något av de ärenden som där ankommer. Varken lättvindigt eller på 
något annat slarvigt sätt. All beredning som görs vid avdelningen görs 
sakligt och korrekt. Det gäller Vårdö bron och det gäller andra investe-
ringar som vi gör i det dagliga arbetet. Sen kan det säkert någon gång 
som på alla andra ställen uppstå ett misstag eller ett missförstånd. Det 
är ju så att den som aldrig har gjort ett misstag har heller aldrig gjort en 
upptäckt. Jag är trött på att höra de insinuationer som är på avdelning-
ens tjänstemän. Kontinuerligt mer eller mindre så hackas det på dem. 
Jag skulle uppskatta om lagtinget kunde respektera tjänstemännen 
också på trafikavdelningen för vad de är.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! De här miljökonsekvensbedömningarna som nu pågår 
om vi tänker på den sydöstra skärgården, östra Föglö osv. Jag har delta-
git i alla och jag tycker att det har varit väldigt bra diskussioner och bra 
dialoger som har förts. Det kom fram ett litet missförstånd i ett tidigare 
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replikskifte här, men jag får inte nämna några motioner eller replik så 
därför tar jag det senare. Det saknas i budgetboken någon skrivning om 
Sottungatrafiken och konsekvenserna som kan bli för den kommunen 
vid eventuella omläggningar genom att det är bara östra Föglö och inte 
mer skrivet om vart den ska. Det är ganska viktigt att man har allt med 
för att det här är ju som med domino-brickor när man petar på en så 
faller alla och då gäller det östra Föglö, västra Föglö och Sottunga. Alla 
de måste falla på plats något när i god synkronisering. Det är viktigt.  

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Tack, ledamoten Torsten Sundblom som ju är väl inför-
stådd och har en stor kunskapsbas speciellt vad gäller projekten i Föglö. 
Det är tacksamt att få ta del av det också både här i salen och utanför. 
Vad gäller Sottunga trafiken så tycker jag själv att det är väldigt tråkigt 
att jag inte här och nu kan säga att exakt så här ska fartygen gå till Husö, 
Kyrkogårdsö, Kökar, Överö osv. Orsaken till att jag inte kan göra det är 
att det delvis anhängig gjort av var på östra Föglö färjfästet placeras och 
huruvida Överö kommer att finnas kvar eller inte. När vi vet var på östra 
Föglö färjfästet placeras då vet vi också huruvida Överö kommer att fin-
nas kvar eller inte och då får vi fortsätta med Sottunga, Husö, Kyrko-
gårdsö och Kökar.  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Ja, så är det ju. Det är ju ingenjörerna som kan den 
här frågan och hur de har räknat, vad de har kommit fram till för resul-
tat och miljökonsekvensbedömningen, det är ju det som kommer att tala 
om hur det kommer att bli. För mig är det nog viktigast att arbetet kom-
mer igång mera konkret. Jag tycker ändå att det kunde ha varit något 
skrivet i budgeten just om att den här lösningen oberoende om hur den 
ser ut måste komma någonting för Sottunga och det här med västra 
Sottunga. Oberoende vart man kör om det är till östra Föglö eller Överö 
så är det en vinst att flytta färjfästet. Det är bara så, för där är det grunt i 
det gamla och båtarna växer så det är bara vinst att flytta det. Allt borde 
synkroniseras.  

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Jag vill vara tydlig med att det inte är av nonchalans eller 
icke respekt för Sottunga, Husö-bor och Kyrkogårdsö-bor och andra i 
den regionen. Det har ingenting med det att göra. Utan vi har helt enkelt 
valt att lägga de stora pusselbitarna på plats först, välmedvetna om att 
de andra måste följa sen. Huruvida vi sen och när vi ska börja bygga och 
om vi ska bygga på Sottunga, det tar jag inte ställning till här och nu för 
det beredningsarbetet är ännu inte påbörjat. Det finns ju också en be-
gränsning hur mycket beredningsarbete och undersökningar avdelning-
ens tjänstemän samtidigt kan arbeta på med. Å ena sidan vill man från 
lagtinget ha snabbare beslut och andra sidan vill man dra ner den all-
männa förvaltningen med extra antal procent så det är en svår balans-
gång. Jag vet att de jobbar intensivt och jag tycker att de är duktiga. Jag 
är stolt över mina tjänstemän.  
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Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Vicetalman Roger Jansson 

Fru talman! Bästa kollegor och åhörare. På grund av den uppkomna situat-
ionen så ska jag ägna hela mitt anförande idag inför denna mycket glesa för-
samling här på min höger kant åt ÅHS och det gör jag i egenskap av viceord-
förande i ÅHS styrelse vid sidan av mitt uppdrag här i lagtinget. ÅHS drifts-
budget slutar på 83 miljoner euro av totalt 170 miljoner euro för landskapet. 
Alltså alldeles strax under 50 procent och diskussionen här i budgetdebatten 
om ÅHS har nästan varit noll. Trots att det är nästan 50 procent av våra verk-
samhetskostnader.  

Jag ska börja med den situation som har uppkommit igår kväll och som 
kommer att eskalera i morgon. Förhandlingarna hos riksförlikningsmannen 
strandade igår klockan 21:00. I den strejk som nu med nästan 100 procents 
säkerhet inträder i morgon kl. 14:00 när knappt 400 sjukskötare lämnar sina 
arbeten. I den strejken finns bara förlorare. Förlorare är 28 000 ålänningar, 
förlorare är alla 1 000 ÅHS anställda och förlorare är alla 400 medlemmar i 
TEHY Åland. Förlorare är landskapsregeringen och förlorare är lagtinget. 
Förlorare är vi alla. Hur stora förlorare var och en kommer att vara vet vi inte 
idag. Men situationen är mycket allvarlig. Riksförlikningsmannen Lonka läm-
nade igår en skiss till lösning. Den kunde inte accepteras av TEHY Åland och 
därför är vi nu i en mycket skarp situation. På tidningarna Nya Åland och 
Tidningen Åland har vi idag läst om den presskonferens som ÅHS ledning 
höll igår och som visar på allvaret i situationen.  

Klinikchef Birgitta Hermans på primärvårdskliniken hänvisar särskilt till 
de 400 ålänningar som vårdas i hemvård idag, alltså sjukvård i hemmet. Vi 
har idag 40 sjukskötare som sköter om dem. Vi kommer att ha tillgång till 4-
5, alltså 10 procent framöver. Birgitta Hermans bedömer läget som mycket 
allvarligt. Chefen för akuten Petter Westerberg uttrycker sig att inte bevilja 
skyddsarbete är ett hasardspel med ålänningarnas liv och hälsa. Där befinner 
vi oss nu, kära vänner. Vi har alltså till delar samhällsfarlig strejk. Samhälls-
farligheten styrs av rikslagstiftning, men den är inte särskilt användbar i den 
här situationen. Däremot kan vi vädja till alla parter eftersom vi har risk för 
liv genom situationen på akuten, genom situationen inom hemsjukvården, 
genom situationen på röntgen och hela ÅHS organisationen, att skyddsar-
betet kommer att vara nödvändigt. Bollen om skyddsarbete ligger till 100 
procent hos TEHY Åland efter att förhandlingarna hos riksförlikningsman-
nen har avbrutits. På hur lång tid vet vi inte. Inom ÅHS kan vi bara vädja till 
att tillräckligt skyddsarbete accepteras. Annars kommer situationen att bli 
sådan att vi inte kommer att klara av det. De önskemål som TEHY Åland har i 
konflikten så är förståeliga, men av en sådan storhetsgrad att de inte utan att 
alla förhandlingar tas om i landskapet kan klareras.  

Det var om strejksituationen. Jag ska gå över tiden, som man brukar säga 
på BB med kanske en minut med respekt för talmanskonferensens rekom-
mendation.  

ÅHS kostnader har på sidan 89 som ni ser i budgeten stigit med 10 procent 
på 2 år. Alltså 5 procent per år. Långt över inflationen och så här kommer det 
att fortsätta. Vård utom Åland, specialiseringen inom hälso- och sjukvården, 
sjukdomsutvecklingsbilden hos medborgarna, allt kommer att innebära att 
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det här blir en större och större belastning. Samtidigt går självfinansierings-
graden ner för att landskapsregeringen inte har förmått samla sig till hur 
självförsörjningsgraden ska tillmötesgås. Självförsörjningsgraden på 2 år går 
ner från 9,1 procent till 8,3 procent. Det här kan man inte fortsätta med. 
Tack. 

Talmannen 
Inga repliker begärda. 

Ltl Åke Mattsson 

Fru Talman! Jag kommer att hålla mig till ett ärende och en fråga. Det är po-
lisen och polisens organisation just nu på Åland.  

Polisen har genomgått en stor organisationsförändring framförallt de sen-
aste åren, men det här är någonting som har pågått ganska länge. Man har 
anpassat ålderdomliga strukturer men man har även anpassat sig efter om-
kringliggande regioner, samhällets normer och krav. Myndigheten har helt 
andra krav på sig idag än då när jag började som sommarpolis år 1975. Då var 
polisens ord i princip lag. Endast någon enstaka svensk ifrågasatte konstap-
larna vilket kunde resultera i ett bryskt ingripande som svar. Busarna kunde 
hållas i förvar i flera veckor för att utreda ganska harmlösa brott och för att 
bli sommarpolis krävdes en kort intervju och så var man anställd. Då frågade 
man inte efter utbildning och kompetens på den tiden. Idag är läget gläd-
jande ett helt annat. En plats på polisskolan är en vinstlott. Polisen har ett 
högt anseende i hela Norden och arbetsuppgifterna är noga reglerade i lag.  

Rättigheterna men framförallt skyldigheterna som poliserna har. Det har 
också inneburit att byråkratin är mer omfattande. Man ska kunna motivera 
varför man inte har ingripit och varför man har ingripit. Allt ska finnas till 
pappers. De här utmaningarna har man hanterat under åren och man är i fas 
med det. 

Nu börjar läget bli allvarligare. Polisen kräver en allt större specialisering 
och spetskompetens för att hantera dagliga rutiner och utmaningar, som blir 
allt större. Lösningen på det här har varit i våra kringliggande regioner att 
man har gjort till större polismyndigheter. Ser man på den svenska sidan så 
har man gått över till en enda polismyndighet idag och man har indelat det 
sedan i sju polisregioner. År 1965 var det 500 polisdistrikt i Sverige.    

I Finland har man gjort en omstrukturering det s.k. Pora 3 och den genom-
fördes 1 januari 2014. Det är idag 11 distrikt i Finland. Avsikten med den här 
omstruktureringen är att man i Finland ska spara 25 - 30 miljoner euro årli-
gen på lednings-, förvaltnings- och stödfunktioner. 

Det finns fler orosmoln. Tullen minskar på personal, resurser för övervak-
ning och punktinsatser minskar därmed och detsamma gäller gränsbevak-
ningen där det också minskas på personal. Det aviseras att det här eventuellt 
kommer att fortsätta. Centralkriminalpolisen som tidigare deltog i alla större 
narkotikautredningar och som kunde vara motor och driva olika saker i olika 
sammanhang så har ingen personal stationerad där utan det är någon som 
kommer hit när det är speciella utredningar. I och med den här Pora 3 orga-
nisationen så är det också så att mera brottsutredningar ligger idag ute på po-
lismyndigheterna som ekonomiskbrottslighet osv.  

Ytterligare hot som vi inte kan påverka är att riksmyndigheterna ger sig på 
rättsväsendet, att åklagarmyndigheternas och domstolarnas budget kommer 
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att anpassas efter rådande budgetläge i Finland. Med andra ord så kommer 
det att göras nerskärningar. 

Vi känner också av att vi har en egen lagstiftning här på Åland, vi har blan-
dad behörighet. Framförallt när det gäller den egna lagstiftningen så har po-
lismyndigheten många gånger svårt att få rätt tillämpningsanvisningar om 
hur man ska hantera de här frågorna.  

Polisen fick fem tjänster indragna i budgeten för 2013, det här tillsammans 
med att mellan 5-10 tjänster beroende på vem man pratar med har försvunnit 
från fältet de senaste åren för att klara byråkratin inom det. Det innebär att 
det är betydligt mindre poliser kvar på fältet idag. Man ser dem. Man ser in-
satserna, men det är utryckningsenheterna och beredskapspoliserna som hela 
tiden ligger i beredskap för snabba insatser. Man kan göra trafikrazzior och 
man kan göra små ingripanden på stan, men organiserade och planerade 
stora insatserna som kan behövas göras så har man kanske inte möjlighet att 
göra idag i den omfattningen som man vill. Det här gör att man flyttar polis-
personal på rätt ställe. Narkotikagruppen och utredarna för våld mot barn 
har inte kunnat ägna sig till fullo åt de uppgifter de har utan har i många fall 
blivit bortplockade från sina specialuppgifter för att bistå poliserna ute på fäl-
tet och hålla en beredskapsinsats som behövs där.  

Ålands polismyndighet är bara ett Micro distrikt i det här sammanhanget. 
Men trots det så har de ibland uppgifter som finns på en hel stat i andra om-
råden i och med att vi har självstyrelse inom ganska många områden.  

Jag vill framhålla att det här inte är en myndighet i kris. Men vi ska vara 
medvetna om att vi får den polistrygghet vi är villiga att betala för. Kriminella 
blir allt mer förslagna och individens integritet blir viktigare även för dem 
som begår brott. Det här kräver avancerade metoder och teknik. Och det krä-
ver tidsödande dokumentation. Minde pengar ger mindre poliser på gatan 
och stängda telefonväxlar och det har diskuterats obemannat polisstation på 
nätterna.  

  När det gäller det här årets budget, så vill man satsa på det här med speci-
aluppgifter. Inför 2015 så kommer man att ta in två extra polistjänster vid in-
ledningen som kommer att som specialuppgift att jobba med ungdomspolis-
verksamhet, förstärka och förbättra det området och dessutom kommer man 
att arbeta mot våld i hemmen.  

Jag vill att man här i salen ska vara medvetna om de problemen man har 
inom polismyndigheten och vad man har att brottas med framöver. Tack. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, fru talman! I och med att ledamot Mattsson nu har en unik insikt i 
polisens arbete i egenskap av ordförandeskap för den nya polisstyrelsen. 
Hur ser ledamoten på inrättandet av polisstyrelsen och dess funktion? 
Hur fungerar det? Jag har förstått att ledamoten är lite partisk. Hur ser 
ledamoten på den språkliga utvecklingen? Jag vet att polisstyrelsen ak-
tivt har börjat ta itu med svenska språkets ställning inom polisen, d.v.s. 
kontakter med myndigheter i Finland i övrigt och med de problem som 
har funnits med fortbildning på svenska etc. Ge kommentarer runt den 
frågan, tack.  
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Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, fru talman! När det gäller språkfrågan, så berörde jag den inte 
överhuvudtaget och jag förkortade ner det och jag tänkte ta en kort kom-
mentar kring det här anförandet. Vi har tittat på utbildningen och där är 
det en stor utmaning idag att grundutbildningen är man tillfreds med 
och det fungerar bra. Specialutbildningen har det varit stora problem 
med och det kommer att bli större, beroende på de här stora distrikten. 
Studenterna kommer att hålla en egen utbildning och den blir ju natur-
ligtvis på finska. Vi ser på möjligheterna vad högskolan kan göra och om 
vi måste börja starta egna utbildningar här på Åland.  Det blir väldigt 
dyrt att genomföra det dessvärre. Jag upplever i och med ett byte av pol-
ismästare att den gamla polismästaren också arbetade mycket för språk-
frågan, men det är ännu ett steg framåt för vi har fått en mycket kompe-
tent tjänsteman på den tjänsten just nu som är insatt i de här frågorna, 
brinner för dem och kommer att jobba för dem.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, för den redogörelsen. När det gäller den här fortbildningen så är 
det förstås intimt kopplat till karriärmöjligheten att vi också kan ha 
åländska polisbefäl i framtiden. Så det är en oerhört central fråga. Hur 
ser ledamoten på behovet av både tilläggsresurser och förändrad lag-
stiftning för att möjliggöra en ännu bättre satsning på polisens utbild-
ningsmöjligheter? Är det där det brister att det är pengar eller är det 
också lagstiftning som vi också skulle behöva förändra? 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, fru talman! Det kräver både och. Vill man från polisens sida gå de 
här utbildningarna utan det är frågan om en helhet som man måste se 
och man måste ha polisen med sig om man ska ordna en egen utbild-
ning och om vi ska kunna driva en utbildning på finska sidan och få 
finska poliser med, det vet jag inte heller. För det är ganska svårt att ut-
bilda två eller tre polisbefäl här på Åland. Det är synnerligen en komplex 
fråga. Vi har inte fördjupat oss i det, i det här skedet, utan det är mer det 
här operativa arbetet när det gäller register, vilka register det finns att se 
över och vad kostar det. Där är det frågan om kostnad där t.ex. utlän-
ningsregistret som för närvarande är på finska och man måste jobba på 
finska. Det kostar ungefär 2 miljoner euro att få det översatt i den form 
den är idag. Man föreslår att man ska vänta på nästa register. Man talar 
om ett enda register.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Lite positivt ska jag också säga om poliserna. Ledamo-
ten Mattsson talade om det arbetet de gjorde ute på fältet och jag har 
upplevt det som skärgårdsrepresentant och när jag ser hur det fungerar i 
skärgården att det har blivit en förbättring under de senaste åren just 
med det att poliserna dyker upp, man ser de där lite mer regelbundet än 
vad det var tidigare och det uppskattas för det har funnits ett behov och 
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jag tycker att det är bra att det skett en förbättring på den biten. Fast de 
har snålt med resurser.  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, fru talman! Ja, det finns också med i budget skrivningarna att man 
ska beakta skärgårdens behov i samtliga fall. Det är också en enskild po-
lis som har gjort ett projektarbete kring det här hur man ska vara ute på 
fältet och i skärgården. Det har lyfts i polisstyrelsen och det har diskute-
rats. Det behöver vara en polis som håller i det här och det är tanken att 
man under 2015 ska se till att någon har det och att den driver det 
framåt för annars kan det falla i glömska igen. Det är glädjande att höra 
att det fungerar så pass bra som det gör och det är Ville Holmberg som 
gjorde det här Röd Oktober-projektet som han kallar det som har visat 
sig fungera väldigt framgångsrikt. Det är också ett namn som vi kan ta 
med oss.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Axel Jonsson, replik 

Tack, fru talman! Även vi i Ålands Framtid är bekymrade över den 
språkliga utvecklingen inom polisen. En fråga som har diskuterats och 
som har belyst den här problematiken är ju de datasystem som har fun-
nits inom polisen. Hur har utvecklingen fortskridit där?  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, fru talman! Där är det glädjande för det var med vapenregistret 
som det var lite problem inledningsvis att få på svenska, men det har nu 
kommit på svenska. Man har i princip blivit lovad eller garanterad att 
alla nya register som kommer är tvåspråkiga från början och att de ska 
fungera på det sättet. Vi har också en diskussion om hur det blir med 
körkortsregistret om vi ska gå in i det finska systemet för att kunna till-
mötesgå alla EU-krav och om vi kan hantera det själva eller om det blir 
otroligt dyrt och att man ska välja vilka strider man tar i självstyrelsefrå-
gor men där måste man vara på det klara att det måste vara ett helt 
svenskspråkigt och då kanske man kan ha nytta och att det blir en win-
win effekt där.  

Med de gamla registren är det svårt att komma vidare med. Det är 
väldigt höga kostnader för att översätta dem och frågan är om det är värt 
det ifall det kommer nya efter några år.  

Ltl Axel Jonsson, replik 

Om man lyfter blicken lite och ser på framtiden och på hur vi ska han-
tera den här utvecklingen i det stora hela så är det klart att i en situation 
där en stor del av lagstiftningen skrivs och lagstiftas från ett annat håll 
än från den här salen, så innebär det en utmaning och den språkliga ut-
vecklingen vi ser i Finland. Hur ser polisstyrelsens ordförande på de ut-
vecklings möjligheterna framöver, att inom ramen för det system vi le-
ver med idag och den lagstiftningen som regerar oss och att faktiskt ha 
en fungerande polismyndighet på svenska? Eller är det så att vi måste i 
större utsträckning kunna befoga över den lagstiftningen själva för att 
kunna samarbeta med t.ex. den svenska polismyndigheten just för att få 

392 



  

självstyrelsens viktigaste syfte uppfyllt, alltså en svenskspråkig polis-
myndighet på Åland.   

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, fru talman! Jag upplever att det har varit en förändring under den 
tiden som jag har varit borta från polisen, att det ett tag hade varit en 
viss förfinskning men att den här polisstyrelsen i den sammansättning 
som den är idag så tar det här språkproblemet på allvar. De signaler vi 
har fått därifrån och de kontakter som vi har haft så här långt är bara 
positiva. Det finns en viss oro också från de svenska språkiga distrikten i 
Finland att backar Åland ur så kommer den svenska utbildningen helt 
att falla och att så länge vi är kvar där så finns det en utbildning där. Det 
är ganska komplexa lagstiftningar, som det handlar om i det här sam-
manhanget och också här i Finland att man ser till att det normalt är i 
harmoni med Sverige och övriga EU-länder. Så några större farhågor ser 
jag inte att vi inte skulle klara oss själva. Det är mera distriktets litenhet 
som är ett problem idag.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Minister Wille Valve, replik 

Tack, ledamoten Mattsson för det anförandet. Jag tänkte kommentera 
två saker. Det kom ju ett ganska ruttet budgetförslag från Finlands Re-
gering där man föreslog att det skulle skäras ner rejält i rättsväsendet. 
Vilket sett till Ålands andel av rättsväsendet hade fått stor betydelse. Jag 
tog upp det här med justitieministern och jag fick då bekräftat att det 
här förslaget fick man bort. Det blev inga radikala inbesparingar på 
rättsväsendet. Den här typen av besparingar är regeringen väldigt kritisk 
och skeptisk mot. Det leder i praktiken för den som hamnar i det 
åländska rättsväsendet att personbrott idag prioriteras men däremot om 
du blir lurad vid ett bilköp t.ex. så kan du räkna med att ärendet hamnar 
ganska långt ner på listan och att behandlingstiden är väldigt lång för 
det. De här nedskärningarna hade inte gjort det bättre om man säger 
som så.  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, fru talman! Det är glädjande att det fungerar bra på det området i 
alla fall och det har funnits en viss oro hos polisen. Det kanske kommer 
att sätta sina spår i alla fall på lite längre sikt. Men att just nu så tycks 
det vara i hamn med den frågan. Tack. 

Minister Wille Valve, replik 

Ja, faktum är att på lång sikt så delar jag många delar av ledamoten Åke 
Mattssons analys. Tillväxt i samhället är inte enbart av godo om vi ser 
till brottsstatistiken så står den i direkt proportion till befolkningsök-
ningen. Ju mer folk vi har desto mer dumheter hittas det på. Det här 
tror jag att kommer att ställa nya krav på organiseringen av Ålands Po-
lismyndighet och hur vi prioriterar resurserna på längre sikt.  
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Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, fru talman! Det har vi absolut och varför jag lyfte det här, som 
kanske skulle ha framkommit i anförandet är att många gånger tittar 
man på hur antalet polistjänster som vi har på Åland i förhållande till 
befolkningen och det är lätt att se att vi har väldigt mycket polistjänster 
här. Men börjar man se kring regioner så ja, vi har väldigt mycket poli-
ser på Åland i förhållande till Finland, men börjar man se till Sverige, 
Norge och andra länder så är det inte så polistätt här. Vi har en väldigt 
duktig poliskår som upprätthåller den trygghet som vi trots allt har här 
på Åland idag.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Katrin Sjögren, replik 

Talman! Jag vill också uttrycka mitt stöd och min respekt för det arbetet 
som ungdomspolisen gör och jag tycker att det är väldigt viktigt och det 
visar sig att det har fått bra genomslag när det gäller våra ungdomar och 
man har stor respekt för ungdomspolisen. Så det tycker jag är ett bra 
grepp. Nu hörde jag dessvärre inte hela ledamoten Mattssons anfö-
rande, men jag vill tangera en fråga som var upp igår och det handlar 
om hur det fungerar i dagsläget med de här överfallslarmen. Fungerar 
det som det är tänkt? Vet ledamoten Mattsson det? 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, fru talman! Det var en bra fråga. Jag tänkte igår att jag ska ta reda 
på det, men det måste jag säga att det vet jag faktiskt inte. Jag tror att 
det är mer tekniskt det inte fungerar. Däremot så ser polisen framemot 
att det ska fungera.  

Ltl Katrin Sjögren, replik 

Talman! Det skulle vara angeläget att lagtinget skulle få reda på den frå-
gan för från liberalernas sida är vi väldigt intresserade av det och det här 
var en fråga som vi drev under förra mandatperioden och som av vissa 
praktiska svårigheter att få att fungera. Så det skulle vara bra om vi 
skulle få reda på det i en eller annan form. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, fru talman! Ja, vi är helt överens i den frågan och vi har som sagt 
en tjänst som kommer att tillsättas från årsskiftet som ska jobba med 
våld i hemmet. Så vi ska förstärka det området och det här är ju sådana 
frågor också som ligger inom det området. Man får gå fram och ta itu det 
här problemet. Det är ju inte bara att förhöra och straffbelägga de som 
gör brott, utan det är också så att man ger en trygghet åt de kvinnor och 
barn som är utsatta för den här typen av trakasserier. Tack. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Anders Eriksson 

Tack, fru talman! I det sista anförandet och framförallt i replikskiftena så vi-
sar egentligen hur långt vi har kommit när det gäller värnandet om vårt 
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svenska språk. Vår lagtingsman Mattsson, polisstyrelsens ordförande sade att 
det bara är att översätta ett register kostar 2 miljoner euro och alla ruskade 
på huvudet här i salen och tyckte att det var ganska dyrt. Men tittar man på 
bakgrunden så är det ju faktiskt en självstyrelse vi har internationellt garante-
rad, som har i syfte och mål att vi ska kunna verka och fungera på svenska. 
Kommunikationerna med Finland ska ske på svenska men verkligheten är 
här nu att vi har en egen myndighet som inte fungerar på svenska och vi står 
och bekymrar oss över att vi har en 2 miljoners kostnad för att översätta ett 
register. Nog måste det väl ändå vara en finsk skyldighet att se till att sådant 
här fungerar och det måste drivas på det sättet för annars hamnar vi riktigt 
snett.  

Det här är ett exempel av många och som jag brukar säga att all praktisk 
självstyrelsepolitik har gått till stånd. Tyvärr.  

När det gäller sjuksköterskekonflikten, numera sjuksköterskestrejken så 
har vi från Ålands Framtids sida sagt internt att vi inte vill strö salt i såren. Vi 
har blivit hånade t.o.m. av lantrådet att vi bara ville spara på sjuksköters-
korna. Jag valde att inte svara på det. Jag svarade inte ens på det p.g.a. kon-
flikten. Jag tror att det är viktigt att alla tar sitt ansvar i den situation vi befin-
ner oss i nu. När den ena efter den andra har tagit upp den här frågan så kän-
ner jag att vi kanske borde säga ett par ord också från vår sida. Vi är förstås 
bekymrade. Jag håller med mycket av det som vicetalman Roger Jansson 
sade och där synnerligen allvarligt läge, när de som ansvarar för vården bör-
jar prata om att det är ett hasardspel med ålänningarnas hälsa. När vi har dis-
kuterat den här frågan i lagtingsgruppen så har vi sagt att vi tycker att det är 
beklagligt att man inte har tagit arbetsvärderingsbiten på allvar tidigare men 
ändå på tanke på vad jag sade om den här frågan inledningsvis, att vi inte vill 
strö någon salt i såren, så jag kommer inte att säga desto mera utan önskar 
båda parter lycka till för vi har ett farligt läge och det här måste lösas så 
snabbt som möjligt.  

Jag vill istället fru talman, gå in på en av de motioner som vi har och det 
handlar om kompetens register för studerande. Det är ju så att hundratals 
elever utbildas från åländska gymnasieprogrammet varje år. De flesta söker 
sig ut i världen för studier. Bygger upp en värdefull kompetens. Vi tror att be-
tydligt flera av dessa åländska ungdomar skulle kunna återvända till Åland 
bara man fick en liten påstöt hemifrån.   

Samtidigt har vi konstaterat b.la. på den partiledardebatt vi hade här med 
lagtinget i början där vi diskuterade näringslivsfrågor att när det gäller IT-
sektorn så går det inte att få tag på kompetens utan åländska företag får 
istället öppna filialer både i Finland och i Sverige för att få businessen att 
rulla. Så vår tro är att det skulle vara värdefullt om det gick att följa de 
åländska ungdomarna när man har flyttat iväg för studier. Ett sätt att göra 
det här skulle vara att kanske bygga upp en kunskapsbas där man skulle 
kunna matcha. Det gäller också myndigheter, det gäller företag och det gäl-
ler kompetenta ungdomar. Studiestödsregistret vore kanske det naturliga 
verktyget. Bara man kan handha det på ett sådant sätt att det uppfyller de 
regler som finns i personregister lagstiftningen. Det har också visat sig att 
ifrån utbildningssektorn så skulle man gärna vilja veta vart de åländska ung-
domarna tar vägen, vilka utbildningar de tar och vilka kompetenser som 
finns. Så sammanfattningsvis när det gäller den här biten så är det någon-
ting som skulle vara bra för utbildningssektorn, det skulle vara bra för den 
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åländska arbetsmarknaden, det skulle vara bra för åländska ungdomar och 
sist och slutligen bra för hela det åländska samhället. Så jag hoppas att fi-
nans- och näringsutskottet förutsättningslöst kan titta på den här biten.  

Vi har blivit beskyllda också under debatten för att vi inte preciserar utan 
Ålands Framtid vill bara spara, men vi preciserar inte någonting och vi är 
inte konkreta. Vi har ett konkret förslag av flera i motion nr 4 där vi tycker 
att landskapsregeringen kunde gå ner i antal. Det här är inget personligt, vill 
jag säga utan vi har konstaterat och vi har lyft den här frågan flera gånger 
tidigare och vi tror att det är viktigt att ledamöterna själv föregår med gott 
exempel, att man gör jobbet med mindre resurser. Det är viktigt. Då har vi 
fått höra att det har funnits väldigt mycket. När det gäller kansliministern, 
kommunernas socialtjänst var den sista som framfördes tidigare. Det var 
fastighetsverket och allt det här har flyttats bort. Så sammanfattningsvis så 
är det faktiskt nästan en halv miljon som man kunde spara om man skulle 
ha kört igång med sex ledamöter i stället för sju inklusive lantrådet.  

Jag väljer att sätta punkt där. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, fru talman! När det gäller språkfrågan så var det medvetet att jag 
höll tillbaks lite där för vi har ju en ny polismästare som har jobbat med 
de här frågorna i riket och suttit med i grupper där man har utrett de 
olika språkproblemen inom polismyndigheterna och den här samman-
slagna Supura 3 som har tagits fram och olika strategier hur den två-
språkigheten ska bibehållas i de stora distrikten. Jag tror inte att man 
ska rusa händelserna i förväg, utan ge vår nya polismästare möjligheten 
att utnyttja de kontakterna och den kunskap och den insikt de har i de 
här frågorna. Det är samma sak som man sade med det här utlännings-
registret och gamla tröga register som inte fungerar idag. Det är inte 
endamålsenligt alla gånger heller att man kanske måste vara resonlig 
och välja sina strider att var man ska göra de här översättningarna. Ska 
man invänta de nya och se till att det fungerar och övervaka det ordent-
ligt och att allt nytt ska fungera istället för att ge sig på gammalt.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det finns, med all respekt kollegan Mattsson, ett litet tanke fel här. Visst 
är det så att den nya polismästaren säkert har jobbat med de här frå-
gorna på rikssidan, men det är otroligt stor skillnad när man jobbar på 
Åland, för här är vi enspråkigt svenska. Här skall vår förvaltning vara 
enspråkigt svenskt. Här ska kommunikationerna med Finska myndig-
heter och åländska myndigheter fungera på svenska. Det är det som gäl-
ler här. Jag tror inte vi kan luta oss tillbaks och vänta på de erfarenheter 
man har gjort på rikssidan, för där är det kört för det svenska språket 
enligt mitt synsätt. Jag blir lite skrämd när man pratar om att här har vi 
en kostnad på 2 miljoner euro och de flesta lagtingsledamöter ruskar på 
huvudet och tycker att det är mycket pengar. Det är inte vårt ansvar att 
se till att det här ska fungera. Det är rikets ansvar.  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, fru talman! Det är det som vi också utreder inom polismyndig-
heten. Vad har vi för rätt att kräva från riket och vad ska de stå för när 
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det gäller t.ex. epost, olika kommunikationer som finns inom myndig-
heten när vi har självstyrelse och egen polismyndighet? Är det myndig-
heten som ska ha det eller är det riket? Det är mycket utav den här ser-
vicen som kan tolkas att det ska vara självstyrelsen som ska stå för de 
delarna själva. Det är väldigt stora komplexa register som kanske ska 
byggas upp. Det här har vi inte fördjupat oss i, men varför jag lyfte fram 
det här är inte en enkel fråga och därför tycker jag att ifall någon här i 
salen ställer en fråga om det och jag kanske svarar undvikande, så är det 
för jag anser att vi ska nöja oss med det att vi har en ny polismästare, 
som är kompetent och insatt i de här frågorna. Hon driver svenska 
språkfrågan framåt och jag tror att hon kommer att lyckas och ha fram-
gång i sitt arbete. Efter vad jag sett hittills. Tack. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det hoppas jag också. Hon ska ha menen. Vi har en internationellt ga-
ranterad självstyrelse. Språket skall vara svenska emellan finska och 
åländska myndigheter. Det behöver vi inte utreda. Det vet vi att är på 
det sättet. Så ska det vara. Verkligheten är en annan. Jag noterar att den 
förre polismästaren sade att man inte fick tillräckligt stöd ifrån land-
skapsregeringen när det gäller de här frågorna. Det här är inte polissty-
relsens ordförandes uppdrag. Det här är inte den nya polismästarens 
uppdrag. Utan det är landrådets och de högsta politiska företrädarna 
som måste se till att självstyrelsen fungerar i praktiken. Annars är vi 
snart i samma situation som man är i Svenskfinland och igen som jag 
har sagt flera gånger tidigare. Det är en oerhörd skillnad på Svenskfin-
land och Åland där vi har vår självstyrelse.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Katrin Sjögren, replik 

Talman! Jag kan sympatisera med grundtanken att locka hem arbets-
kraft och jag tycker att vi har ett väldigt bra bolag på Åland när det gäller 
IT. Vi har PAF, Concilia, Crosskey och Carus. Det finns en uppsjö. Det 
jag tror att man borde satsa på är utbildningen på Högskolan och där 
börjar vi ju få en riktigt bra utbildning på IT sidan och där behöver vi 
satsa på och försöka ha någon slags dialog med arbetsmarknaden. Jag är 
mera tveksam till ett register och jag undrar eftersom det är ganska hårt 
reglerat vilka register man får föra och när det gäller personuppgifter 
och sådana saker att det tror jag faktiskt kan bli problematiskt.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag är tacksam för att ledamoten Sjögren sympatiserar med tankarna. 
Ursprunget i den här motionen ska jag säga precis hur det var. Det var 
en information för föräldrar som hade elever som var på väg att sluta 
gymnasiet. Där sade yrkesvägledaren i sin presentation att det är synd 
att man inte kan följa med och veta vart eleverna tar vägen. Det skulle vi 
ha stor nytta av. Man borde kanske försöka få studiestödsregistret och 
fylla den här funktionen.  

Dagen efter pratade jag med en företagare just om den här IT frågan 
och då hade jag det här och låg i bakhuvudet och personen där menade 
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att det vore enormt värdefullt om man skulle veta vad det finns för kom-
petens och vad det finns för kompetenta åländska ungdomar utanför. Vi 
pekar ju till sist just på det i vår motion att vi måste se att det här i så fall 
om man skulle gå in för det här, att det uppfyller den lagstiftning, per-
sonregister lagstiftningen b.la. som gäller.  

Ltl Katrin Sjögren, replik 

Talman! Jag tror som sagt var att det kanske inte låter sig göras och här 
kommer det röster som säger att man måste ha stöd i lag för att kunna 
föra någon slags personregister. Det är en evig fråga det här och det är 
ganska strängt i en pågående samhällsdebatt om vad man ska föra för 
register och vad det ska innefatta för personuppgifter. Så det är tvek-
samt om det har stöd i lag.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det är lite trist om vi ska stå här i lagtinget redan och skjuta sönder 
idéer. De som jag har pratat med så tycker att det är en god idé och det 
tycker jag förstås själv också. Jag är lite jävig i ärendet det erkänner jag, 
men jag tycker att det är så pass god idé att man förutsättningslöst 
kunde titta på det här. Det går väl som det brukar gå att motionen för-
kastas och om ett eller två år så kommer det i form av en landskapsrege-
rings förslag, men bättre sent än aldrig.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, talman! I likhet med ledamot Anders Eriksson så tycker jag också 
att det är ett bra förslag, det här med ett kompetensregister. Jag tror att 
de administrativa frågeställningarna som dyker upp här, de går säkert 
att ordna. Om man får ett medgivande från de studerande som berörs. 
Jag tror att alla skulle gagnas av en sådan helhets bedömning. Så vi ska 
inte haka upp oss på formaliteterna i det här skedet. Utan vi ska se hur 
man kan hantera det, men det finns ju alltid förstås en kostnad. Så ni 
har mitt indirekta stöd i det här skedet för den tanken med ett register. 
När det däremot gäller att minska på antalet ministrar, med tanke på 
våra ambitioner på det internationella området och med tanke på att 
försöka ha en extern politisk avdelning och därmed minister som höjer 
Ålands profil. Ålands Framtid har också motionerat om att vi ska vara 
mer aktiva på den internationella arenan. Så jag tycker att det skulle 
vara synd att ta bort den kraften, som finns i nuvarande ministär d.v.s. 
att ha en person som är mer fokuserad på extern politiska frågor.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det ligger absolut någonting i det. Jag skulle inte vara ärlig om jag skulle 
säga någonting annat, men det som ändå har varit det viktigaste för oss 
är ju att vi har hela tiden försökt peka på det och det diagram som jag 
har presenterat i vår gruppanförande att andelen av de offentligt an-
ställda på Åland är för stor om vi jämför oss med omkringliggande län-
der. Vi måste alltså göra någonting. Det är vår utgångspunkt. Jag kan 
t.o.m. ha respekt för att man kan se olika på den saken. Vi tror att det är 
ganska viktigt att man börjar uppifrån. Precis på samma sätt gjorde vi i 
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början på 90-talet om jag inte missminner mig så tror jag att ledamoten 
Harry Jansson var näringschef. Då hade vi fyra ministrar och ett 
lantråd. Uttryckligen av det motivet att skulle vi få någon förståelse för 
sparåtgärder ute i förvaltningen så måste vi föregå med gott exempel 
och det är ju ganska logiskt när man tänker efter.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack! Jag kommer mycket väl ihåg det behovet av sanering, som inför-
des i början på 90-talet och också ministerantalet. Med facit i hand kan 
vi säga att det gick ganska bra men jag tror att vi har fått efter det 
mycket mer komplicerad verklighet att hantera och att verkställa mak-
ten i självstyrelsesystemet till följd av EU-frågan inte minst och särskilt 
om vi ska ha ambitioner i övrigt på det internationella området, som jag 
hoppas att vi tillsammans skall ha i fortsättningen. Jag tror inte att det 
är bra. Sedan är det väl ofrånkomligt att vi är underdimensionerade i 
självstyrelsens kärnverksamhet och med det menar jag de här hjärtefrå-
gorna. Där har vi för lite folk och det är kopplat också till ministerfrå-
gan. Medan vi däremot har varit oerhört duktiga på att bygga ut basser-
vicen i samhället. Där kommunerna och ÅHS m.fl. är starka inslag och 
det är väl där som vi har ett bekymmer om vi ska börja dra ned. Det 
kommer att träffa också basservicen.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det var ett bra erkännande när ledamoten Jansson säger att det gick re-
lativt bra med fyra ministrar och ett lantråd och han sade att det fanns 
ett behov av sanering då. Det fanns ett behov av sanering, visst gjorde 
det de. Det finns det också nu om man tittar på siffrorna. Problemet är 
ju att vi ser på siffrorna så väldigt olika. Jag kan hålla med om att saker 
och ting har blivit mera komplicerat efter EU-medlemskapet. Också det 
är sant, men mycket har gjorts komplicerat av politikerna själva. Man 
har inte haft en vilja till att förenkla och tänka fritt utanför boxen. Utan 
det har blivit otroligt mycket att man kopierar dem lösningar som man 
har gjort främst i Finland och i Sverige med de kostnader och de pro-
blem som det har medfört. Därför står vi där vi står idag. Det finns defi-
nitivt ett behov av sanering också nu.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Tack, fru talman! I samband med diskussionen om BM 4 berör det eller 
försvarade kollegan Eriksson också BM 3 där det sagts att den ekono-
miska situationen kräver krafttag för att minska landskapets verksam-
hetsutgifter. Därför bör verksamhetsutgifterna nästa år minskas med 5 
procent. Det innebär ju då på 170 miljoner euro att 8,5 miljon euro som 
ska sparas år 2015. Då undrar jag att hur hade ni tänkt att det skulle för-
delas de här 8,5 miljonerna? 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag sade i mitt anförande att ser man på den här gula boken som är till 
hälften tunnare än vad budgeten var när vicetalman Roger Jansson och 
jag gjorde upp dem, så finns det rätt lite information om vad respektive 
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enhet gör. Det är ganska svårt. Jag erkänner helt öppet att vi inte har 
haft tid och vi har inte haft möjligheter och vi har inte ens valt på basen 
av det budgetförslag som regeringen lade fram till detaljerade sparför-
slag som vi har gjort tidigare under åren, men även då hade vi samma 
diskussion att det var alltför lite detaljerat. Vi vill peka på en riktning 
och vi vill gärna ta del i landskapsregeringens arbete och vi kommer att 
jobba om vi får folkets förtroende enligt de riktlinjer vi har sagt nu.  

Vtm Roger Jansson, replik 

Tack, för den synpunkten av tillbaka dragandet av förslaget. Jag är ex-
tremt intresserad av ekonomisk verklighet liksom ledamoten Eriksson 
så har jag tittat lite närmare på det här. Vi hade alltså år 2011 1807 an-
ställda i landskapsförvaltningen enligt bilaga 2. Det finns vissa brister i 
den. År 2015 har det gått ner till 1661. På fyra år minus 8 procent alltså. 
Jag har försökt plocka ut vad som är byråkrati arbete och vad som är 
kontorsbundet arbete av de här och kommit fram till att det är ungefär 
230 s.k. byråkrater i landskapsförvaltningen och ungefär 170 i de fri-
stående enheterna. Alltså sammanlagt 400 stycken. Skulle vi då dra ner 
5 procent på dem så skulle det vara 20 stycken. Det är ungefär 1-1,5 mil-
jon euro som vi skulle spara på det. Då återstår ännu 7 miljoner att 
spara. Är det alls realistiskt? 

Talmannen 
Tiden är ute. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Tittar man på helheten så är det enligt vår mening absolut realistiskt, att 
ta bort 5 procent rakt av över landskapsförvaltningens fögderi som det 
sades tidigare. Det tror vi att är fullt möjligt. Vi tror också att vi kommer 
att komma till betydligt längre ner så småningom. Det pekar siffrorna 
på. Jag håller med. Jag vet att vi har många gånger haft intressanta och 
spännande diskussioner om siffror. Vi är väl kanske extremt intresse-
rade båda två av sådant här. Därför blev jag otroligt frustrerad över det 
här budgetförslaget som kom. Det var liksom inte några händer och föt-
ter på och att försöka göra jämförelser när det inte går när det är ett nytt 
upplägg och man försöker göra jämförelser med hur det har varit under 
tidigare år. De siffror som vi presenterar är från 1987 till 2012. De visar 
ändå att landskapet Ålands offentliga sektor har ökat med 32 procent 
under åren 1987 -2012. Nu sades det att den här kurvan har svängt. Jag 
ser med spänning fram emot de siffrorna.  

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Roger Slotte 

Herr talman! Näringslivet är samhällets motor. Den finska ekonomin går 
knackigt och det kommer i förlängningen även att påverka Åland, så länge det 
ekonomiska systemet ser ut som det gör idag i enlighet med självstyrelsela-
gen. Arbetslösheten förväntas öka under vintern.  

Talman, det är viktigt att landskapsregeringen på alla sätt verkar för att 
våra företag och arbetsplatser kan bevaras och överleva den ekonomiska kris 
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som vårt samhälle nu går igenom. Vi måste komma ihåg att det är näringsli-
vet som ger det ekonomiska utrymmet för reformer och åtgärder. Utan ett 
välmående näringsliv har vi inte råd att upprätthålla ett fungerande väl-
färdssamhälle.  

Talman, jag tror att vi måste vara mycket lyhörda mot alla näringsgrenar 
och vara beredda att vidta de åtgärder som kan behövas. I sammanhanget 
vill jag också betona att livsmedelsklustret har ca 1300 arbetsplatser när 
man tar alla ringeffekter i beaktande. Utan jordbruk har vi ingen livsmedels-
industri och inget livsmedelskluster. IT-sektorn har växt kraftigt de senaste 
15 åren och är idag en betydande bransch. Det ska vi vara glada för.  

Talman, alla arbetsplatser är oerhört viktiga och för det åländska samhället 
behöver vi därmed särskild uppmärksamhet på det. Tack. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, herr talman! Ledamoten Slotte betonar vikten av hur viktigt nä-
ringslivet är för motorn i samhället och det delar jag helt och hållet upp-
fattningen om och betonar också vikten av livsmedelsklustret. Anser le-
damot Slotte att man under den här perioden som landskapsregeringen 
har suttit att man har jobbat tillräckligt för livsmedelsklustret och att 
man har bantat ner LBU programmet och bantat ner avbytarsystemet 
och fortsättningen följer väl antagligen. Anser man att man har jobbat 
tillräckligt för landskapsregeringen och framför allt från centerns sida 
för att få en tilltro i livsmedelsklustret. 

Ltl Roger Slotte, replik 

Herr talman! Visst. LBU-programmen har reducerats från tidigare. Det 
är en svår ställning för livsmedelsklustret idag. Det vet vi, men ändå så 
måste vi se till helheten också. Vi måste också komma ihåg att alla andra 
företag har det ganska svårt idag. Man brukar säga att lamporna slock-
nar i skärgården ibland, men det är också så att lamporna slocknar 
också bland företagarna. Eller åtminstone så lyser de ganska dåligt för 
tillfället på flera ställen. Tack. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, herr talman! Jag nämnde i mitt tidigare anförande att de bekym-
mer som finns är också bland småföretagarna och inte bara inom livs-
medelsklustret. När vi pratar om den här tilläggsbudgeten angående de 
här 318 000 euro så vill jag ha kvar för att eventuellt i samråd med orga-
nisationerna jobba fram ett system där man kunde stöda livsmedels-
klustret, men jag lyfte också fram vikten av att se på andra företagare 
om behovet. Det är landskapsregeringens sak att komma med ett förslag 
och jag ser inga sådana förslag egentligen i budgeten. Det är ju så att le-
damoten Slotte som sitter med i regeringen har en stor möjlighet att 
lyfta fram de här frågorna och jag ser inte att det finns där.  

Ltl Roger Slotte, replik 

Ja, herr talman! Det är ju så att precis som ledamot Eklund säger att det 
finns behov på flera ställen och jag är övertygad om att landskapsrege-
ringen som är operativ i det här sammanhanget ska titta på de utma-
ningar som kommer och försöka förbättra det så bra som möjligt.  
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Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Torsten Sundblom 

Tack, talman! Jag ska börja lite försiktigt med en motion som jag har skrivit 
om ansvarsfull avfallshantering. Då är det om att få fram en lag om produ-
centansvar. Det finns nämnt i budgetframställningen, men det står ingenting 
om när man ska komma den utan bara under året. Den här har varit igång 
och lovats upprepade gånger. Redan årsskiftet 2012-2013 då skulle den 
komma sades det flera gånger och det lovades när man ställde frågan. Därför 
föreslår jag att en lagframställning om producentansvar föreläggs lagtinget i 
mars 2015. Jag tycker att om den har varit med under hela mandatperioden 
så då är det viktigt att den också kommer att bli klar.  

Då ska vi gå vidare och då kommer jag till avgiftsfrågan i skärgårdstrafi-
ken. Jag skrev tidigare en skriftlig fråga som jag sedan drog tillbaks genom att 
den krockade med motionsskrivandet och sade då till ministern att jag drar 
tillbaks den och så skriver jag motion i ärendet i stället och det hade jag ju 
tänkt göra från första början också. Nu är det på det viset att om man tänker 
på avgifter. När, åtminstone jag då som också hade politiska uppdrag i Föglö 
när avgifterna infördes accepterade frågan om avgift och att de ska införas. 
Då var det uttryckligen med det förbehållet att den tunga trafiken, våra lastbi-
lar, vårt näringsliv inte skulle drabbas. Det var den stora frågan. Annars 
tyckte vi att vi kan betala ett årskort så står vi för en liten del vi också utav 
kostnaden. Så tänkte vi i skärgården. Nu är situationen den att fem av Ålands 
sex skärgårdskommuner drabbas av de här avgifterna. Det blir inte samma 
förhållanden t.ex. landskapet sköter vägunderhållet utan att det debiteras av-
gift för lastbilarna, medan kommunen debiteras avgift för lastbilarna för sitt 
vägunderhåll. Det här är orättvist, tycker jag.  

Vad jag föreslår i den här motionen BM 37 är att man ska revidera skär-
gårdstrafikens avgiftstaxa och införa sommartaxa som börjar gälla år 2015. 
För det som ytterligare späder på den här orättvisan är när man kommer till 
sommartaxan och lastbilsavgifterna går upp i höjden. Till en privatperson 
som tar ut en gruslast så är avgiften 76 euro på sommartaxan och så debiterar 
man momsen på det så blir det nästans 100 euro. Så det här skulle jag säga, 
som jag sade i en replik till näringsministern igår att jag tycker att det här 
också ska betraktas som en näringsfråga då när det gäller just byggnationer 
som sker. Allt byggande kostar mera med tunga transporterna. Det gäller vår 
fiskeindustri. I och för sig har fiskeindustrins laster ett stort värde, men ändå 
är det en utav de här sakerna som tynger på att tröskeln blir för varje pålaga 
som kommer lägre för att man kanske behagar byta verksamhetsställe och 
det skulle vara förödande. För tittar vi på siffrorna för företagsskatterna så 
åter igen har vi fått sett att fiskeföretagen ligger högt på listan på de företag 
som går bra och genererar bra med skatter och genererar mycket arbetskraft. 
Det här är en av orsakerna till att man borde se över just lastbilsavgifterna. 
Hur ska man se över dem? Ja, jag kan mycket väl tänka mig att man funderar 
igenom möjligt med person avgifter och att de tas in. För det är ju trots allt en 
hel del folk som kommer sommartid och som reser. Då skulle man kanske få 
in lite pengar. Jag har heller ingenting att invända om man skulle se över pris 
förhållanden mellan de olika årskorten. Det är idag skillnad på grönt, rött och 
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gult osv. Det är egentligen inte så stor skillnad idag. Så man kanske ska se 
över det också.  

En sak till som man skulle kunna tänka är det att vi spenderar pengar på 
att anställa sommarpersonal för avgiftsuppbärande. Är det nödvändigt? Där 
kan vi kanske spara in någonting. Jag har jobbat så pass länge på färjorna så 
jag vet att man hinner springa runt och ta betalt om man vill. Tack. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Herr talman! Det här är en intressant motion det här som ledamoten 
Torsten Sundblom har lämnat in. Jag har funderat lite på det här med 
avgifterna. Det är väl klart att det är en kostnad för de skärgårdsbor som 
vill ha ut varor etc. med tunga fordon och lastbilar, men tittar du på 
tidsåtgången var det gör att transportera varor dit ut så är ändå den här 
avgiften som den tunga trafiken betalar en marginell del av den totala 
transportkostnaden. Det är ju arbetstiden och tiden det tar för att trans-
portera ut varorna som är majoriteten och den mest betungande.  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, herr talman! Tiden ja. Tar jag en betongbil ut i Föglö så får jag be-
tala 3 timmar väntetid plus avgiften. Det är verkligheten. Det är inte 
kilometrarna längre som avgör utan det är timmarna och väntetiden. 
Det är en betungande sak för den som t.ex. utför byggnadsverksamhet 
och mycket byggnadsverksamhet utförs för samhällets räkning. Kom-
munerna är också en aktör i det.  

Ltl Mika Nordberg, replik 

Herr talman! Det är ju precis som det är att det blir långa väntetider, 
men det är också aktat och jag tycker ändå att det är bättre att den tunga 
trafiken har en viss avgift än att införa personavgifter. För det är ju så 
att skärgården är ju också beroende utav turistverksamheten och jag 
tror att det skulle slå mycket tokigt mot turismen att införa personavgif-
ter. Så om man ska ställa tungtrafiksavgifter mot personavgifter så tror 
jag att det är bättre att vi har det som vi har det idag.  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, herr talman! Ja, jag hör att ledamoten Nordberg, som båda har 
skärgårdsanknytning, har olika åsikter i den här frågan. Jag anser det att 
just den här förhöjningen med sommaravgiften är väldigt besvärlig. 
Hela den här avgiftspolitiken för företagen borde göras till en närings-
livsfråga. För vem genererar mer skatter? Vi ser eller åtminstone jag ser 
på skattesiffrorna som kommer till Föglö. Det är betydligt mer som ge-
nereras via företagen.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Tack för engagemanget åter igen i skärgården. Säg vad man vill 
om ledamoten Torsten Sundblom, men han håller ställningarna för 
skärgården och det ska han ha en eloge för. Jag vill säga redan här och 
nu att jag kommer att återkomma i ett huvudanförande kring komplexe-
teten kring avgifterna för det är väldigt svårt att ge i en replik redogöra 
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för dem. Den diskussion som pågår här nu så visar att det finns olika 
åsikter om avgifterna, vem de ska tas av och hur de ska tas osv. bortåt. 
Jag noterar att när ledamoten Torsten Sundblom talar om näringslivet 
så är det främst fiskeindustrin han talar om. Talar jag med någon annan 
ut i skärgården så kanske det är turisterna som är deras näringsliv och 
de tycker då att det är viktigast att de har lägre kostnader och att man 
inte inför personavgifter. Jag återkommer i ett huvudanförande i den 
här frågan.  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, herr talman! Nej, det är inte bara fiskeindustrin jag pratar om. Det 
är hela biten. När man hör lastbilsägarna som säger att det är lika bra att 
sälja bort lastbilen. Då är det någonting som är fel.  

Jag ska också säga det att på ett gemensamt möte för alla skärgårds-
kommuner i Vårdö senaste våren, så lämnade man en skrivelse till land-
skapsregeringen. Den skrivelsen har jag överräckt här för några dagar 
sedan till ministern och då hade ministern ännu inte sett den ännu. Sva-
ret på skrivelsen har inte kommit, trots det som står i förvaltningslagen 
om när man ska svara på en skrivelse eller ett initiativ som har inkom-
mit. De tre månaderna har gått ut för länge sedan.  

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Till den delen har ledamoten Torsten Sundblom helt rätt. Jag 
har fått den här skrivelsen nu i min hand och den är instämt hos land-
skapsregeringen i juni och borde ha besvarats inom tre månader. Det är 
den absoluta målsättningen som finns att man så skall göra, men ef-
tersom landskapsregeringen arbetar med avgiftstaxorna inför år 2015 så 
har man valt att hålla tillbaks tills vi kan ge ett definitivt besked, att i 
spekulativt syfte tala om att vi tycker si eller så är tämligen onödigt. Vad 
skärgårdsborna vill ha är fakta och fakta kan vi inte leverera förrän be-
redningsunderlaget är klart.  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Ja, tack för den förklaringen. Trots allt så borde meddelandet ha kom-
mit att pga. av det och det så behandlar vi inte det förrän då och då. 
Tack.  

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Mats Perämaa 

Herr talman! Budgetmotion nr 31 som handlar om sjukdomskostnadsavdra-
get är det jag ska berätta om. För något år sedan valde sittande landskapsre-
geringen att först ge ett förslag om att slopa sjukdomskostnadsavdraget helt 
och hållet efter påtryckningar från samhället i stort och också från opposit-
ionen och lagtinget så valde man att komma med ett förslag som kan kallas 
för ett försämrat sjukdomskostnadsavdrag. Där man satte en inkomstgräns 
ganska lågt på 15000 euro per år i total inkomst som gräns för när man kan 
söka ett fullt sjukdomskostnadsavdrag. I samband det detta så gavs ett löfte 
som vi uppfattade det, från socialministern om att istället för det här försäm-
rade sjukdomskostnadsavdrag skulle komma med någonting nytt. Osäkert 
vad och oklart vad, men där stöd för personer kanske i en svag ställning i 
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samhället med låga inkomster kunde få ett stöd istället för det här avdraget 
som en hjälp till att klara av sin vardag i fall av sjukdom. Sjukdomar drabbar 
ju förstås människor i alla inkomstklasser och kostnader som uppstår i sam-
band med det påverkar alla människor oberoende av inkomstklasser. Man 
har ju vant sig vid ett liv som grundar sig på inkomster man har satsat till hus 
och andra saker. Vilket ofta betyder att man behöver ha sina inkomster för att 
klara av vardagen. Så påverkan av speciellt allvarlig sjukdom finns för alla 
människor. Tidigare i ett annat sammanhang här i lagtingsdebatten så fick 
jag den bilden av att socialdemokraterna inte längre var intresserade av det 
här något andra som skulle komma istället för det här försämrade sjukdoms-
kostnadsavdraget. Så det tycks nu osäkert om vi kommer att få se något så-
dant förslag. Nu går landskapsregeringen in för att temporärt som man säger 
det d.v.s. man går in för att förlänga kompensationen till kommunerna för det 
här försämrade sjukkostnadsavdraget. Vi föreslår då i brist på det här andra 
att lagtinget skulle ge uppdraget till landskapsregeringen att förbereda en lag-
framställning som skulle återställa sjukdomskostnadsavdraget till tidigare 
nivå för att på det här sättet ge människor som drabbas av sjukdom den eko-
nomiska hjälp och trygghet. Tryggheten för de människorna rubbas genom 
allvarlig sjukdom. Givetvis finns det en merkostnad i och med detta så är det 
ju, men den här ändringen kan ske först efter att lagtinget har antagit en lag-
framställning. Vi har också gett andra förslag som minskar på utgifterna i den 
egna förvaltningen och är beredda att till den här delen ta på lite utökade 
kostnader för att hjälpa människor dvs. ålänningar.  

Så jag väljer att i det här anförandet bara presentera den här budgetmot-
ionen.  

Minister Carina Aaltonen, replik 

Tack, herr talman! Sjukdomskostnadsavdraget är inget effektivt avdrag. 
Det ges t.o.m. två år efter det som sjukdomarna har uppstått. Däremot 
har den här regeringen ett mycket effektivare sätt att stöda låginkomst-
tagare. Vi har nämligen höjt grundavdragets maxbelopp med 680. Det 
kommer alla låginkomsttagare till del. Det är väldigt viktigt att de som 
är sjuka får bibehålla låga avgifter inom hälso- och sjukvården och hålla 
högkostnadsskyddet på en låg nivå. Dessutom föreslår vi i det här bud-
getförslaget att man ska införa allmän tandvård för de som har en dispo-
nibel inkomst på under 15800 euro. Vi kommer också att ytterligare 
höja grundavdraget. Det kommer de ålänningar som har de minsta in-
komsterna till stor nytta och glädje förhoppningsvis.  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Ja, herr talman! Ett höjt grundavdrag ger visserligen en viss skattelätt-
nad åt människor. Det gör det, men drabbas man av sjukdom så kan 
man drabbas av oerhört höga kostnader som kan lindras på ett annat 
sätt av ett sjukdomskostnadsavdrag. Även med en viss fördröjning men 
det ger ändå en trygghet om man vet att man så småningom kommer att 
kunna få tillbaks en del av de kostnader som man har tvingats på via 
sjukdomen. Även om det kommer i ett senare skede så vet man att man 
har någonting som är på kommande. Det bidrar till en trygghet som vi 
menar att vi här i landskapet via lagtinget kan vara med och ge våra 
åländska invånare. Vi ska ge den tryggheten åt dem.  

  405 



  

Vad gäller kostnaden för tandvård i sin helhet så menar vi att det för-
sämrade sjukkostnadsavdraget som minister Aaltonen är inte pappa 
men kanske mamma till för förslaget kom ju därifrån. Det har lett till 
ökade tandvårdskostnader för invånarna.  

Minister Carina Aaltonen, replik 

Alltså det är befängt att påstå något sådant, ledamot Perämaa. Därför att 
de personer som har absolut lägsta inkomsterna kommer överhuvudta-
get inte åt möjligheten att kunna göra något sjukdomskostnadsavdrag 
för man har så låg skatt. Så det där stämmer verkligen inte. Det är dess-
utom så att vi har gjort beräkningar på det och det är verkligen ett 
mycket dåligt avdrag om vi vill rikta in oss på dem som har små inkoms-
ter. Däremot har vi höjt utkomststödet rejält under den här mandatperi-
oden. Dels grunddelen för ensamförsörjare, men också den övriga 
grunddelen. Sedan har vi också de här 10 procentiga kostnadsökningen 
för kostnaderna på Åland är högre på Åland än i riket. Så vi har verkli-
gen inte försämrat och det visar också ÅSUB:s statistik som också leda-
mot Perämaa kan ta del av och inte stå här och beskylla regeringen för 
osanning.  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Vi hade sett fram emot med intresse det ersättande förslag 
om hur man kunde hjälpa invånare. Kanske sådana i en svagare ekono-
misk situation med ersättande förslag istället för det slopade och seder-
mera försämrade sjukdomskostnadsavdraget. Men något sådant förslag 
har vi ju inte sett och socialdemokraterna har antytt här att något sådant 
förslag kommer vi heller inte att se. Så därmed kan man konstatera att 
det inte har blivit lättare att vara allvarligt sjuk under socialdemokratisk 
ledning tyvärr och vad gäller avgifterna till ÅHS så kan vi ju konstatera 
att majoriteten i den mycket omtalade omställningsbudgeten från våren 
2012 klart och tydligt har angett att avgifterna vid ÅHS ska höjas rätt 
kraftigt och jag kan ju inte säga att vi förväntar oss med glädje, men för-
modligen kommer det ett förslag från socialdemokraterna om att höja 
avgifterna också.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Göte Winé, replik 

Tack, herr talman! Ledamot Perämaa nämnde i sitt anförande att när 
man blir sjuk så behöver man ha sin inkomst. Det är också det vi måste 
titta på att vi också måste sänka avgifterna runtomkring. Ledamot 
Perämaa nämnde huslån bl.a. i sitt anförande och jag tror inte att själva 
sjukkostnadsavdraget hjälper sjukdomar eftersom det är en sådan för-
dröjning. Här måste vi titta istället att vad vi kan göra för andra saker 
som hjälper då och nu. Det nämndes grundavdraget. Vi har också nyli-
gen höjt hemvårdsstödet och sen är det som vi pratat om att vi fortsätt-
ningsvis jobbar för låga avgifter och att det är någonting som vi strävar 
efter, trots att ledamot Perämaa i sitt förra replikskifte säger an-
norlunda. Det är någonting vi jobbar för och tittat på det helt enkelt.  
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Ltl Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Titta på andra varianter. Vi har i några års tid nu med stor 
tålmodighet väntat på detta något annat som utlovades av socialdemo-
kraternas minister, ansvarig på området minister Carina Aaltonen som 
skulle ersätta de försämringar i sjukdomskostnadsavdraget. Den majori-
teten som ledamoten Winé också representerar införde det, men vi har 
inte sett röken av det och då menar vi varje fall att ett heltäckande sjuk-
domskostnadsavdrag rimligen bör vara bättre för invånare än ett för-
sämrat sjukdomskostnadsavdrag. Kanske kunde vi kunna enas om den 
lilla detaljen i varje fall. Vi tycker att det är ganska enkelt och klart. Sätt 
tillbaks den i omställningsbudgeten. Den som ledamoten Winé har varit 
med och omfattat. Där säger ni att ni ska höja avgifterna vid ÅHS med 
en miljon euro. Det är ni som driver på höjda avgifter.  

Ltl Göte Winé, replik 

Tack, herr talman! Vi jobbar fortsättningsvis för låga avgifter. Vi jobbar 
fortsättningsvis för att människorna ska kunna komma till en hälso- och 
sjukvård med låga avgifter och med en bra tillgång. Så det jobbar vi vi-
dare med. Förändringar som vi har gjort sjukkostnadsavdraget så är att 
vi har höjt grundavdraget. Nu har vi också gått in för hemvårdsstödet, 
som inte alls ledamot Perämaa vill nämna nu. Det bara nämns om för-
sämringar. Jag tycker att man också behöver titta på det här på ett ob-
jektivt sätt, att man verkligen ser vad det är som har gjorts och när vi 
tittar på de här ÅSUB:s utredningar så har det inte blivit sämre för de 
enskilda. Däremot så verkar det som att liberalerna just nu vill ha av-
drag och då är det väl kommunerna och invånarna där som får ersätta 
det.  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Herr talman! För den som har läst budgetmotionen så står det inte på 
det viset. Vi förutsätter kompensation för det här avdraget. Det är i varje 
fall intressant att höra det här att socialdemokraterna nu kanske avviker 
från resten av majoriteten iså fall och jobbar för låga avgifter vid ÅHS 
och det tycker vi iså fall är bra, men det finns många intressanta saker i 
avgiftsstadgan där som man ändå borde fundera på. Det förvånar mig 
att de inte de sakerna har kommit fram. Det borde gärna införas ett lå-
ginkomstskydd i avtalsstadgan så att personer med låga inkomster 
kunde ha ett skydd i kostnadsbilden på det sättet. Det har socialdemo-
kraterna uppenbarligen inte fört fram. Det har diskuterats om avgiftsfri-
het för barn- och ungdomar vilket också kunde hjälpa för ensamstående 
föräldrar osv, men det har inte hänt någonting på det området heller ty-
värr.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Jag ska inte polemisera med ltl Perämaa om sjukkostnads-
avdraget. Jag vill bara ge ett tips till finansutskottet och ledamoten 
Perämaa att om tid medges under behandlingen i finansutskottet så ta 
del av de utredningar som har gjorts inom landskapsförvaltningen om 
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just hur det här avdraget egentligen fungerar och hur ineffektivt det 
egentligen är och komma till samma insikt som vi i regeringstrupperna 
som har tagit reda på den här informationen i detalj. Jag tror att också 
lagtingsledamot Perämaa kanske och hela partiet byter åsikt. Det är 
ganska intressant fakta som finns och det är som sagt tillgängligt för fi-
nansutskottet.  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det är alltid intressant med att ha ett gott underlag för 
sina beslut och vi hävdar inte på något sätt att ett sjukdomskostnadsav-
drag är helt felfritt eftersom det grundar sig ändå på disponibla inkoms-
ter, men jag hävdar fortfarande att sett ur ålänningens situation så är 
det bättre i stort med ett bättre sjukdomskostnadsavdrag än ett sämre 
sjukdomskostnadsavdrag. Det borde ju kunna vara en rimlig utgångs-
punkt i varje fall. Vi har gett det 2 år till landskapsregeringen att komma 
med ett ersättande förslag som kunde rikta samhällets stöd till den som 
blir sjuk för det är ändå det vi diskuterar. Människor blir sjuka och man 
drabbas ekonomiskt av det. Så att försämra någonting och att lova att 
komma med någonting bättre, men så kommer man inte med något 
bättre utan menar att det var bra att vi slopade det för det var inte så 
bra. Verkligheten är att resultatet av ett sådant agerande är att det blir 
sämre.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Om man sätter sjukdomskostnadsavdraget i en helhetsbild 
för en sjuk person, det finns sådana exempel uträkningar, så då blir det 
ett väldigt trubbigt hjälpmedel om syftet är att verkligen hjälpa den 
sjuka personen och stöda den ekonomiskt. Särskilt om personen är en 
låginkomsttagare. Så det är just sådana uträkningar och exempel som 
mycket pedagogiskt och ingående har gjorts av landskapsförvaltningen 
och jag hoppas att förvaltningen kan vara behjälplig och att berätta det 
här för finansutskottet för när vi såg de här utredningarna så var det 
många farhågor kom på skam och det var ett mycket seriöst berednings-
arbete. Jag rekommenderar att ta del av det.  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Åter igen. Då borde man ha kommit med någonting mera 
riktat i sådana fall. För vi har fortfarande den situationen att människor, 
även om man inte inför ett fullt sjukdomskostnadsavdrag så blir männi-
skor sjuka och många drabbas ekonomiskt av det. Då när landskapsre-
geringen lade fram förslaget som ledde till lagstiftning så då hörde fi-
nans- och näringsutskottet många organisationer som representerade 
olika patientgrupper. Vi kunde erfara helt tydligt att även om det kanske 
riktar sig dåligt med vissa avdrag så kunde det hjälpa väldigt många 
människor, som blev i en besvärlig situation utifrån sin sjukdomsbild 
och sin situation. Så att inte hjälpa någon alls därför för att ett verktyg 
kanske slår lite snett eller inte som man har tänkt sig i någon situation, 
är inte bra. Då måste man välja någonting som är bättre i sådana fall och 
inte slopa samhällets stöd helt och hållet.  

408 



  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Vi hade från Ålands Framtids sida lite tidskris när vi skulle 
in med motionerna. Vi hade många resor och mycket annat som kom 
emot och det som vi hade på listan var sjukdomskostnadsavdraget och 
det var avräkningsgrunden och därför är vi ganska glada att våra kolle-
ger lyfter upp de här frågorna.  

När det gäller sjukkostnadsavdraget så drog vi förra gången den här 
frågan och liberalerna stödde på ett förtjänstfullt sätt och jag kan säga 
att vi är beredda förstås att göra detsamma nu.  

Det pratas om utvärderingar och det kanske finns flera olika sådana 
också på samma sätt som det fanns olika versioner av budgeten. Den 
första utvärderingen vi fick ta del av i social- och miljöutskottet så visar 
ju föga förvånande att det var de som var sjuka som drabbades av det 
slopade avdraget och faktiskt också de som hade det sämre ställt. Så jag 
tror att det man tänkte sig från första början att det gick till alla möjliga 
lyxoperationer. Det var inte riktigt på det sättet. Så det är ju det, vilka 
åtgärder som är avdragbara, det är ju det som är det viktiga.  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Jag är fullt medveten om att för ett år sedan i motsvarande 
situation så hade Ålands Framtid en motsvarande budgetmotion och vi 
stödde den då och det är tacksamt att vi är flera som fortsättningsvis har 
samma uppfattning om situationen så att åtminstone vi två lagtings-
grupper kan driva den här frågan så får vi se om vi stöter på några sym-
patier hos de andra lagtingsgrupperna eller inte.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det är ju givetvis så som det har sagts i tidigare replikskiften att man 
måste ha en viss inkomst för att man ska kunna tillgodogöra sig avdra-
get. Men om jag inte missminner mig så visar den här utvärderingen om 
ekonomin, att en relativt god familjeekonomi raseras ganska snabbt om 
det blir ett allvarligt sjukdomsfall i familjen. Så nog är avdraget viktigt 
och precis som ledamoten Perämaa säger att när man inte har presente-
rat något annat utan man bara försämrar för de sjuka och de svaga men 
man kommer inte med några ersättande så är det inte speciellt bra. Utan 
det här är någonting som vi kan hoppas ifrån båda partier att någon i 
finans- och näringsutskottet också från majoritetsblocket börjar inse vad 
det här handlar om.  

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Anders Englund 

Tack, herr talman! För det första vill jag säga att jag stöder landskapsrege-
ringens budget och jag tycker att det är en mycket bra budget i den situation 
som landskapet är. Jag tänker inte gå in på något längre linjetal i det sam-
manhanget. Vi har här tidigare hört många. Så jag tar det kort här. Jag blädd-
rade igenom några utav de här motionerna som kom och det finns vissa saker 
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där som jag tycker att man kan diskutera i utskottet och kanske förbättra 
egentligen lite den här budgetbehandlingen.  

Den första motionen så var egentligen den som var upp till diskussion igår. 
Det var det här angående det här med vildsvinen. Det är jätte bra att man har 
lagt den in där motionen är och att det kommer upp i diskussion i utskottet 
för att det är en mycket viktig sak och jag förstår att de flesta var överens om 
det tidigare. Där behöver man nog gå igenom det här ordentligt och även titta 
på det här hur man kan fördela det här och ge helt enkelt en ordentlig pott till 
jaktvårdsföreningarna och till de jaktlagen som lyckas ta bort de här vildsvi-
nen. Man behöver också titta på lagstiftningen hur man skulle kunna gå vi-
dare till att möjliggöra att inte det här ska vara ett djur som vi ska ha i vår 
fauna och flora här på Åland. För det kommer att göra mycket skada i framti-
den.  

En sak som jag nämnde under tidigare budgetdebatt för något år sedan var 
den här ringvägen som man har motionerat om här Vårdö Lumparland. Det 
är också jätte bra att det projektet kommer upp för diskussion ytterligare och 
där har vi också på gång ska vi säga redan att man har börjat jobba med Prä-
stö-Töftöbron så att man kan ta sig över mellan Sund och Vårdö. Det är redan 
på gång. Jag tycker i det här sammanhanget när man diskuterar de här ring-
vägarna så borde man kanske bredda lite det här tänket. Vi har också en ring-
väg mellan Hammarland och Geta som man borde ta in i en sådan här utred-
ning och som man kunde gå vidare med. Det är samma sak där att det skulle 
förbättra kommunikationerna och möjligheterna till att ordna olika transpor-
ter. Gör man det här båda sakerna att man skulle få ringväg runt Lumparn 
och man skulle få det mellan Geta och Hammarland skulle betyda att Åland 
blir ganska så mycket rundare. Man har fördel med busstransport, varutrans-
porter och t.ex. så får vi största delen av våra oljetransporter till Långnäs 
idag, vilket också skulle betyda mycket för transportkostnaderna. Särskilt ska 
vi nämna den kollektiva trafiken, som skulle gå att åtgärda på ett helt annat 
sätt runt Åland om man har den här ringvägen runt Lumparn. Det skulle un-
derlätta mycket. Beroende på dragningar hur man gör så skulle kanske också 
Chipsen och deras varuleveranser som går därifrån till Långnäs hamn t.o.m. 
bli kortare och också för turismnäringen skulle det vara en stor fördel. Så jag 
skulle faktiskt önska om man får föregå behandlingen att man skulle höra 
styrelseordföranden gemensamt för Lumparland och Vårdö och att man 
också tog in styrelseordföranden för Geta och Hammarland till utskottet. Då 
tror jag att man får en ganska bra inblick vad dessa kommuner har diskuterat 
i de här sammanhangen och vilka åsikter de kommer att kunna framföra. I 
och med att det tidigare har funnits uppvaktningar inom det här området till 
landskapsregeringen.  

En liten detalj som jag diskuterade med infrastrukturministern och som 
jag förmodar att redan var på gång i förvaltningen och att man har börjat 
jobba med det och det är vägbelysningen i Sund i Finnby. Där byggdes vägen 
om för något år sedan och där kom det refuger osv. för att dämpa farten vid 
skolan, dagis, äldreomsorgen och ungdomslokalen. Det är bra som det är, 
men när det är mörkt så är det ganska svårt att se och det har hänt olyckor 
ganska nyligen på den här sträckan. Så det är någonting som man borde ta i 
beaktande när man fördelar de här anslagen på trafikavdelningen.  

En liten detalj också om det här när man byggde om vägen i Bomarsund så 
försvann en busshållsplats som tidigare fanns där. Det förstod jag också att 
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ministern skulle velat tillrättalägga och att man skulle få den tillbaks. Idag är 
det ju så att det är barn som är beroende av busstrafiken och som bor där 
nära och vi har också en minnesplats där som många turister stannar vid. Så 
det är med små medel som det här skulle gå att avhjälpa. Tack. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det är ju förvisso glädjande att våra budgetmotioner 
väcker ett så stort intresse att majoriteten presenterar dem innan vi 
själva hinner. Jag har ingenting emot att man tänker sig en utvidgning 
av en förstudie av Lumparland-Vårdö ringvägen till att gälla också för 
andra delar av Åland. Jag har tänkt i samma banor då när vi formule-
rade budgetmotionen, men det fanns en liten oro att om vi gör det för 
stort så kanske det inte blir någonting. Kanske det första exemplet 
kunde visa fördelarna med ringvägar. Om vi har en enighet om att vi ut-
vidgar utredningarna och förstudierna från början så absolut inte mig 
emot. Jag menar att precis som ledamoten Anders Englund på ett bra 
sätt sade det att vi gör Åland rundare. Vi gör ringar som möjliggör för 
turistströmmar och möjliggör turistiska anläggningar på ett bättre sätt. 
Det skulle skapa ett stort mervärde för Åland.  

Ltl Anders Englund, replik 

Tackar för det. Det passar så bra i och med att jag har haft upp den här 
diskussionen vid ett tidigare budgetmötes behandling. Därför tog jag 
upp den på direkten, men jag tycker att det är intressant att vi nu har 
diskuterat bara den här skärgårdsutbyggnaden och kortrutten. Det här 
gäller hela Åland. Det skulle vara jätte bra om man skulle kunna få en 
kalkyl på det här också hur mycket det skulle göra för det åländska nä-
ringslivet och minska transporterna. Om en varubil kör från Mariehamn 
till Lumparland och sen ska den till Sund och Vårdö. Det här gör mycket 
om man kan korta av det här. Jag tror faktiskt inte att det skulle vara så 
stora investeringar heller. Vägbyggena är ganska lätt att veta vad de kos-
tar per meter. Det kan vara svårare med de här sjöpassen.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Det stod i tidningarna på ledarplatsen att vi kanske håller 
på med för mycket utredningar och borde utreda alla utredningar. Sen 
kanske vi har eller vi vet att vi har en massa broprojekt och vägprojekt 
redan men trots det så vill jag hålla med lagtingsledamoten Englund om 
att det här är någonting som vi borde seriöst och inte bara prata om 
utan verkligen försöka få till ett projekt där man utreder det här. Inte 
bara hur vägen ska gå och rent tekniskt utan vad det skulle ha för sam-
hällsekonomiska syneffekter. Då tänker jag också på den kommunala 
sektorn och den service man ska göra i samarbete med t.ex. inom äldre-
omsorgen eller barnomsorgen eller skola mellan de här kommunerna 
som är ganska perifera och småskaliga men som tillsammans blir större. 
Norra Hammarland har väldigt långt till Näfsby och har stora problem 
med skolskjuts. Man kanske kunde fara till Geta skola istället eller vice 
versa också mellan Vårdö och Lumparland. Så jag tycker att man skulle 
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försöka få till stånd det här på fullaste allvar. Och också inkludera den 
här västra delen.  

Ltl Anders Englund, replik 

Ja, tack. Jag märker att ledamoten Sundman och jag är absolut överens i 
den här frågan. Det är någonting som vi behöver göra. Jag drar mig till 
minnes att det var i en ledare i tidningen Åland som Lampi skrev om det 
här och kanske lite förundrade sig. Jag har haft precis samma tankar i 
den leden som ledamoten Sundman framförde här. Det här är någonting 
som vi bör göra. För det här har hela Åland nytta av.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Sen tycker jag att i den här utredningen så borde man 
också titta på alternativa finansieringsmodeller och inte bara att land-
skapet rakt upp och ned bara bygger, betalar det här och driver det. Det 
kan finnas näringslivsintressen som är intresserade av att ta del i det här 
och man kan också utreda om det skulle vara ett alternativ att finansiera 
det här med bom peng. De första femton åren eller någonting sådant 
som man gör på andra håll i världen när man bygger sådana här omfar-
ter. I samband med det så kunde man också kanske låta ett privat kon-
sortium förverkliga det här. Ta den här bompengen och ge en subvent-
ion från landskapets sida, som blir mycket lägre än att landskapet ska 
göra det här och skattebetalarna ska stå för det. Också de kommuner 
som gynnas kanske kan komma med i ett sådant här samarbete och del-
vis delta i finansieringen för det skapar stora synenergieffekter som är 
till nytta och de facto kanske gör att kommunerna överlever och att de-
ras näringsliv kan utvecklas osv. Så det här är som att komma till abso-
luta nollpunkten. Den energin som finns på andra sida utredningen 
kanske vi har stor nytta av.  

Ltl Anders Englund, replik 

Ja, i stort så är vi överens här också. Jag tycker också att man kan titta 
på en alternativ finansiering här för ser det åländska näringslivet att det 
här skulle vara till en jättestor nytta så går man säkert in och försöker 
lösa även de här finansieringsbitarna. Vi vet också att kommunerna 
skulle ha jättestor nytta av det här i och med att man kanske också får 
mer inflyttare i de perifera kommunerna. Befolkningen kommer att öka 
egentligen runt hela landskapet med de här utbyggnaderna.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl John Hilander, replik 

Tack, talman! Ledamot Englund nämnde här en ordentlig pott vid jak-
ten av vildsvin. Jag förstår inte logiken varför vi ska lägga ut ganska 
stora summor pengar på att jaga de få vildsvin vi har. Utan kanske höra 
jaktvårdsföreningar först hur intresset för jakten av det här är om vi kan 
förenkla det på andra sätt. Jag tror inte att det är de här stora sum-
morna som det beror på. Vi har ju som jag nämnde i ett replikskifte igår 
redan stora andra bekymmer i naturvården på Åland. Vi märker att när 
vår fågeljakt minskar så minskar också vistelsen på holmar och skär där 
vi har utredningar t.ex. mårdhund som ställer till massor med besvär. 
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Mårdhundsjakten för jägare är ingen angenäm jakt. Det är ingen nytta 
direkt på det viset. Vildsvin kan man ju ändå ta vara på som köttpro-
dukt.  

Ltl Anders Englund, replik 

Tack för det. Jag stöder faktiskt att man kunde öka de här anslagen med 
beaktande av det som vildsvinen kan ställa till med helt enkelt. Jag tror 
att en liten pott till de här jaktlagen som samlar in medel ifrån jägarna, 
så skulle det medföra att man kanske skulle rusta upp en jaktstuga eller 
någonting och man har gemytligt och grillar lite korv osv. och får sätta 
sig ner och dra några historier. Så jag tror att det skulle vara lämpligt i 
det här fallet med vildsvinen att sätta in en ordentlig pott.  

Ltl John Hilander, replik 

Tack för det förtydligandet, men jag tror att våra jaktlag är väldigt orga-
niserade idag och man har ganska gemytligt. Så jag tror att den här jak-
ten ändå skulle kunna fortlöpa utan några större anslag.  

Sen till det som ledamoten sade om ringvägar. Det är något jag för-
undrar mig över. Jag är ung i den här situationen och det här är ganska 
självklarheter för mig att man borde utreda synenergieffekterna kring 
sådana här satsningar. Jag är förundrad över att det anses som nytän-
kande att skapa ringvägar och skapa synenergieffekter mellan små kom-
muner.  

Ltl Anders Englund, replik 

Det är nog inget nytänkt det här utan det här har förekommit under en 
lång tid som man har diskuterat det här. Men det är ju så att medlen är 
ju begränsade vad landskapsregeringen har möjlighet att göra och de 
budgetmedel är ofta hänvisade tills projekten kommer vartefter. Det här 
börjar bli mer och mer som en sak som man bör tänka på. Just det här 
att hela Åland och alla grannkommuner ska leva och invånarantalet ska 
öka. Så jag tror faktiskt att i dagens läge så borde man lyfta upp den här 
frågan högre.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, herr talman! Ledamot Englund tar upp ett ringvägsprojekt och att 
man bör se hela Åland som en enhet när det gäller satsningar på vägar. 
Vi från Ålands Framtid motionerade redan år 2005-2006 om att man 
skulle beakta de här tankarna och jag har inget minne av att ledamot 
Englund stödde Ålands Framtid då, men det är så länge sedan. Jag för-
sökte ta upp den här motionen och titta på hur den såg ut, men det blev 
ett stort motstånd kan man säga från de fast bosatta där nere och det 
tror jag att man bör först starta upp med att undersöka om det finns in-
tresse överhuvudtaget från markägare att upplåta mark, satsa och bygga 
en väg där. Så att man inte börjar ungefär som med när man undersökte 
Föglö tunnelns förutsättningar.  
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Ltl Anders Englund, replik 

Det är helt riktigt som ledamot Eklund säger att den vägen bör man gå, 
men man måste ha alternativ på de här vägsträckningarna och det är ju 
då man behöver i det skedet kontakta markägarna. För annars blir det 
ofta motstånd när de här vägdragningarna ska komma fram. Vi vet att 
det är en stor miljöpåverkan i många byar och många vackra platser, 
som man måste diskutera här. Ingenting är omöjligt på det här om man 
går någorlunda varsamt fram så brukar sådana här lösningar gå att man 
kommer framåt med vägdragningar. Så är det ju på alla områden som vi 
hittills har byggt vägar.  

Ltl Brage Eklund, replik 

Ja, är det så att man börjar med sådana här utredningar så skulle jag 
nog börja starta med att undersöka markförhållanden och markägarnas 
intressen innan man sätter ner något mer energi och arbete med att göra 
några beräkningar om det här. Sen ska man också beakta att när vi lade 
det här förslaget så var det här var under en tidsperiod då det fanns 
pengar i landskapets budget. Nu är vi i en situation där man egentligen 
inte borde ta mer åtaganden på sig, men ändå så presenterar centern 
och ledamoten Anders Englund en utredning och undersökning som är 
mer kostnadsdrivande och mer åtagande. Jag vet precis att skulle jag få 
som jag ville och markägarna skulle vara med på det i norra Hammar-
land så är det precis som ledamoten Englund säger att det är väldigt bra 
ringeffekt av att man inte behöver köra en återvändsgränd utan man kan 
köra runt och att service skulle bli något helt annat.  

Ltl Anders Englund, replik 

Jag kan ju säga att det här har pågått länge. Då när jag själv var trafik-
minister så var det väldigt aktuellt då i Hammarland och Geta kommun. 
De var då t.o.m. på uppvaktning till mig och kanske till hela landskaps-
regeringen och diskutera det här ärendet och överlämnade en skrivelse 
som säkert torde finnas kvar. Men vi vet precis som ledamot Eklund 
sade att det finns olika åsikter i byarna där hur de här vägdragningarna 
ska göras. En del är emot och andra är för. Det fanns sådana som sade 
också att man skulle sätta, fast det var officiellt från Hammarland och 
Geta kommun, så skulle man sätta det nederst i byrålådan.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, herr talman! Ja, det var just den här näringseffekten för transpor-
terna som gjorde att jag också skrev under den där motionen, som nu 
ledamoten Englund berörde. Visst man kan med samma argument ut-
vidga den. Om man ser på att oljan kommer till stor del till Långnäs så 
det är klart att det skulle vara mycket fördelaktigt att köra den på en 
ringväg. Det är precis samma sak som det här som jag tog upp här tidi-
gare idag med lastbilsavgifterna på färjorna. Bygger vi en ringväg och 
använder vi den offentliga eller privata samverkan eller vad det nu heter 
på svenska som finansiering och tar upp bom peng. Tar vi upp bom peng 
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så kan det vara ok med färjavgifter men tar vi inte bom peng då bör last-
bilsavgifterna också på färjorna bort. Det är ungefär samma sak det här.  

Ltl Anders Englund, replik 

I princip så håller jag med ledamoten Sundblom om den diskussionen 
som han för. Man har lite frångått egentligen från det här tankesättet att 
landskapets färjor är ju egentligen förlängda landsvägar. Vi borde ha ett 
någorlunda samma system över hela landskapet. Så har det varit i 
många år och skrivits i de åländska budgetarna, att skärgårdstrafiken är 
förlängda landsvägar. Nu har vi kommit till ett nytt system att ta betalt 
för det här, ska bara skärgårdsborna betala eller ska alla som trafikerar 
det åländska vägarna och sliter på asfalten osv. för det behövs pengar att 
betala.  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, herr talman! Ja, det är ju det. Sedan är det ju frågan om näringsli-
vet och privatpersoner för privatpersonera kör av andra skäl än arbete. 
Så där kan det vara en viss skillnad. Men just i den här frågan så tror jag 
att ledamoten Englund och jag skulle gå hand i hand.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Tack, ledamoten Anders Englund för ett engagerat anförande. 
Från trafikavdelningens sida har vi ingenting emot att göra ytterligare 
undersökningar av vad som lagtinget önskar, men jag vill också vara 
tydlig med att vi kommer att måste ha mera personal. Om de önskningar 
som finns här i lagtinget ska kunna verkställas inom någon som helst 
rimlig tid så måste personalstyrkan förstärkas ytterligare. Det är absolut 
ofrånkomligt. Det vi talar om här är stora investeringsprojekt där bara 
förprojekteringen kräver ordentliga och rejäla arbetsinsatser, men finns 
det ett önskemål från lagtingets sida ska vi självklart förverkliga det.  

Avslutningsvis vad gäller elektrifieringen av korsningen i Finby så kan 
jag informera ledamoten och lagtinget om att projekteringen där redan 
har inletts. Så det kommer att verkställas inom kort. 

Ltl Anders Englund, replik 

Ja, det sista får jag bara tacka för och jag förstod att det var på gång och 
det är mycket bra. Det vart mycket bra när belysningen kom till den tidi-
gare korsningen som är till östra Saltvik på samma vägsträcka i Ha-
raldsby. Det förmodar jag också att det blir i Finby.  

Vad gäller personalen som man behöver så har jag full förståelse för 
att det måste finnas resurser för att utreda det här. Jag vill ändå lyfta det 
här för jag tycker att det är så pass viktig projekt det här för hela Åland 
när man diskuterar de här ringvägarna. Man borde få resurser till det 
och det hoppas jag att man kan diskutera i finans- och näringsutskottet 
med de berörda tjänstemän som finns där.  

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade.  

Plenum avbryts för en kort lunch paus och återupptas klockan 12:40.  
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Plenum fortsätter. 

Vtm Viveka Eriksson 

Tack, talman! Landskapet och kommunerna har ett gemensamt uppdrag, att 
ordna tillvaron så bra som möjligt för alla ålänningar. Arbetsfältet är uppde-
lat en del ansvar ligger på kommunerna och en del på landskapet. Samtidigt 
så är det ju så som många också säger idag att vi borde till stånd mer samar-
beten mellan kommunerna och mellan kommunerna och landskapet. Så är 
det med t.ex. väghållningen i landskapet. Liberalerna har tidigare framfört 
förslaget att all trafikhållning ska samordnas under samma hatt, en organi-
sation som verkställer nybyggen och underhåller vägarna i landskapet. Tyvärr 
har landskapsregeringen inte kommit ett steg närmare en samordning av 
väghållningen. I arbetet med samhällsreformen fanns en grupp som såg över 
infrastrukturen och den gruppen leddes av vicetalman Jansson. Områden 
som skulle vara både funktionella och ekonomiska att samordna. I budgeten 
finns inte många spår av de förslag som framfördes i den arbetsgruppen. Så 
jag undrar var har det arbetet hamnat? Möjligen så kan det finnas ett embryo 
till samordning i planeringsfrågor och byggnadsinspektion, men det är oklart 
var de ligger och vad som händer. 

I en motion tar vi upp frågan om ett samarbete inom teknisk sektor mellan 
kommun och landskapsregering. Det har under väldigt lång tid skett aktiva 
satsningar på Godby som centralort för norra Åland. Finströms kommun har 
satsat stort på att göra centrum mer attraktivt och locka nyinflyttade till reg-
ionen. Byggnadsplanering har genomförts, satsning på kommunal teknik har 
gjorts, industri och affärsområden utvecklats. Kommunen har också tagit 
fram en trafikplan för att möta olika nya behov. Det som är ett stort problem 
här är att landskapsvägen norrut skär rätt genom det norråländska centrat 
och omöjliggör försöken att göra centret mer attraktivt. Från kommunen har 
olika kontakter tagits till trafikavdelningen med önskemål att landskapsrege-
ringen ska delta i planering och förverkligande av trafiklösningen för den del 
landskapet är ansvarigt. Hittills har påstötarna inte varit fruktsamma. Det 
har inte funnits ett intresse att medverka.  

Så nu uppmanar vi landskapsregeringen med den här motionen att akti-
vera sig och tillsammans med kommunen söka bästa alternativen för att föra 
trafiken förbi Godby centrum på ett sätt, som är mindre störande och mer 
trafiksäkert än idag. 

Ett annat samarbete Bomarsunds besökscentrum har tidigare varit aktuellt 
mellan Sunds kommun och landskapet. I budgeten sägs nu att driften av be-
sökscentret ska utredas mera. Vi liberaler är övertygade om att ett förverkli-
gande av Bomarsunds besökscentrum skulle vara till stor fördel för besöksnä-
ringen, samtidigt som vår speciella status som demilitariserat neutraliserat 
landskap skulle lyftas fram mer publikt. Omvärlden har ögonen på Åland och 
vår självstyrelse och kommer gärna hit för att bekanta sig med vår speciella 
lösning. Ett besökscentrum skulle bidra till att ytterligare höja vår profil. En-
ligt uppgift arbetar nu Bomarsunds sällskapet med lite nya lösningar och Vi-
sit Åland har beslutat stöda en satsning på besökscentret i syfte att förstärka 
Åland som turistdestination. Landskapsregeringen måste nu ta tag i den här 
frågan, delta i planeringen och också förhoppningsvis i kommande budget 
fördela PAF -medel för att äntligen komma igång med bygget av det här be-
sökscentret.  
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Självfallet hoppas jag nu på ett stort stöd för de här två motionerna. Allde-
les särskilt har jag noterat att socialdemokraterna har engagerat sig i norra 
Åland under senaste tiden och därför räknar jag särskilt mycket med stöd 
från socialdemokraterna för det här är verkligen två motioner som berör nora 
Åland.  

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! I infrastrukturministerns frånvaro så ska jag beröra frågan 
om samordningarna inom infrasektorn där jag var ordförande för den 
arbetsgrupp som jobbade fram flera förslag. Det finns alltså en tillsatt 
infragrupp där jag också deltar, som gäller väg, verkstad och lager. Alltså 
den största ekonomiska enheten inom den här sektorn. Gruppen har 
kommit fram till att det är närmast landskapsregeringens och Marie-
hamns verksamheter som är de stora och där man behöver ha samord-
ning. Den här månaden kommer vi ännu att ha överläggningar med 
statsstyrelsen från landskapets sida i den frågan så det går långsamt 
men det rullar framåt. När det gäller det övriga området så är det på 
gång inom brand, men kommunerna bromsar. Byggnadsinspektionen 
på gång. Kommunerna bromsar. Planeringen går mycket långsamt och 
kommunerna bromsar.  

Talmannen 
Tiden är ute! 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det är ju det som är problemet med samarbete och samord-
ning. Många olika viljor som ska jämkas ihop. Det är jätte viktigt att 
man får med olika intressenter förstås i arbetet. Det är viktigt att lyssna 
på de olika synpunkter som kommer fram. Så jag uppmuntrar vicetal-
man Jansson att fortsätta att jobba för vi tror väldigt mycket på att här 
finns det faktiskt ekonomiska vinster att göra genom att samordna på 
teknisk nivå. Både vinster men också funktionellt. Kvalitetsmässigt så 
kan vi höja nivån på den infrastrukturella servicen till landskapets invå-
nare. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Jag hade inom gruppen ett kalkylöverslag på att åtskilliga 
miljoner kunde tjänas för det åländska samhället inom de här sek-
torerna. Det är klart att man blir ganska uppgiven när man sedan har 
enskilda tjänstemän runtomkring i landskapet som inte ser den här hel-
hetsbilden utan ser bara till sin egen lilla verksamhet och har en stark 
ställning att kunna bromsa framgångarna för det.  

Jag har genom åren försökt jobba för att sjöfartsnäringen på Åland 
kunde utvecklas i stark motvind och det här är ett nytt område där man 
möter den här starka motvinden. Nog måste vi landskapspolitiker ta ett 
större ansvar för att vi kan göra de nödvändiga rationaliseringarna och 
förbättringarna för medborgarna samtidigt som vi kan spara pengar. Vi 
måste ta ett större ansvar och försöka vara lite mera eniga.  

Talmannen 
Tiden är ute! 
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Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! I sin första replik så redogjorde vicetalman Jansson om att man 
nu har riktat in sig på samarbete mellan landskapet och staden när det 
gäller vägar och där har vi från liberalerna sett att just när det gäller väg-
hållning, underhåll och plogning av vägar. Det är så konstigt det här att 
när man har sina kommunala vägar. Man plogar sina vägar och lyfter 
upp plogen när man kommer till kommungränsen och svänger vid 
kommungränsen. Det är helt oförnuftigt att hantera landskapets och 
kommunernas resurser på det här sättet. Så det finns anledning att 
också fundera på att få med andra kommunernas vägar under samma 
hatt som vi har förespråkat.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Göte Winé, replik 

Tack, fru talman! Först tar jag lite om det här med vägunderhållet som 
nämndes här och den motionen. Där ser jag också att det skulle vara lät-
tare för landskapet att komma vidare om man hade haft en större dialog 
med kommunerna än med staden för jag tror att vi har så mycket mer 
liknande vägar och vi har kanske inte som jag uppfattar i staden med 
trottoarer och mer sådant kanske mer komplext, men jag är inte med i 
den här gruppen så jag vet inte hur diskussionerna går.  

Det jag begärde replik till är mer om besökscentret i Bomarsund, som 
jag själv drev år 2005 tror jag att det var och jag tyckte det var angeläget 
om att det skulle komma. Jag blev samtidigt ganska glad när den förra 
regeringen lyfte upp det. Jag blev lite fundersam, hur har liberalerna 
tänkt driva driften av den, för förra gången satte man allt på kommu-
nerna?  

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag noterar att ledamoten Winé och jag är eniga på det här med 
vägarna, att man borde hitta ett samarbete där. Så jag är glad för det stö-
det.  

När det gäller besökscentret i Bomarsund så står det nu i budgeten att 
man ska utreda vidare om den här driften och ett tag var det ju på gång 
ett avtal mellan kommunerna och landskapet, som jag vet att kanske 
inte är lika aktuellt idag. Åtminstone inte i den form som är. Det som vi 
ser från liberalernas sida är att Sunds Kommun måste definitivt vara 
med i den här planeringen och kanske bidra med det man kan och verk-
ligen också stötta upp det här så att det här besökscentret kommer till 
stånd för det har stor betydelse för regionen och det har stor betydelse 
för landskapet. Så att man faktiskt kommer i mål. Sen finns det lite 
andra planer också som jag vet att man i Bomarsunds sällskapet disku-
terar.  

Ltl Göte Winé, replik 

Tack, fru talman! Det är ju så att när det här togs upp i kommunen, jag 
tror det var år 2010, så var jag starkt kritisk och det som jag då kallade 
för utpressningspolitik som landskapet drev att ska ni ha det här så ska 
ni ansvara för driften. Jag var jätte orolig vad det skulle innebära för 
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Sunds Kommun och de andra verksamheterna. Idag sitter vi i Sunds 
Kommun och vänder på varenda cent för en skola som skulle behöva be-
tydligt mer resurser än vad den har. Vi har en äldreomsorg som skulle 
behöva mer resurser än vad den har. Vi har inte råd i en sådan liten 
kommun att börja ansvara för drift som liberalerna vill. Däremot håller 
jag med vicetalman Eriksson att det är en jätteviktig satsning för reg-
ionen, men däremot så behöver den här regeringen sitta och se att om 
man gör ett besökscenter att vem ansvarar för driften för en långvarig 
och hållbar besökscenter och inte bara någonting som man bygger för 
att det ser bra ut och sen får det bli som det blir.  

Talmannen 
Tiden är ute! 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Avsikten var väl att Sunds kommun skulle vara med och någon 
annan skulle sköta driften och att Sunds Kommun inte skulle helt själv 
sköta driften utan att man skulle bjuda ut den till någon entreprenör 
men att man skulle vara delaktig i det. Så uppfattade jag diskussionen 
då. Det som är intressant nu är att är Sunds Kommun intresserad av den 
här satsningen. Är man intresserade av att landskapet fortsätter med de 
här planerna att intresseföreningar och Visit Åland som också har visat 
intresse, att man samlar alla goda krafter nu och ser till att få det här 
förverkligat och där har ledamoten Winé och socialdemokraterna en 
stor möjlighet att verkligen medverka till att förstärka norra Åland som 
region.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Vi är helt och hållet överens om vikten av att använda sig av 
den värdefulla historia som finns ute i Bomarsund och ett projekt finns 
redan planerat. Problemet som vi såg från landskapsregeringens sida 
var att vi dels hade en situation där driften var oklar fortsättningsvis. Vi 
hade också det problemet att vi hade problem att få pengarna investe-
ringsmässigt räcka till i det här skedet. Däremot att vi ska vidare med 
projektet och se till att vi kan få något till stånd är det vi är fullständigt 
eniga om men vi vill ta nästa år på oss för att ytterligare gå in på det här. 
Trots att det är en kommentar till en replik så ska jag också säga att 
Sunds kommun fortsättningsvis har visat intresse för att den här sats-
ningen ska göras och ingen skugga ska falla på dem. Det är vi som finan-
siär som har fått fundera efter både en och två gånger vad vi i dagsläget 
kan få in, men att projektet besökscenter ska leva vidare är helt klart.  

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det är bra besked för det som står i budgeten är att man bara 
ska fortsätta utreda driften. Det är klart att man måste ha klart det när 
man kör igång projektet, men jag vill verkligen understryka och efterlysa 
att landskapsregeringen tillsammans med Sunds Kommun, olika intres-
seföreningar nu samlar sig och det gemensamt. Vi pratar om samarbete i 
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andra sammanhang. Här ska man verkligen samarbeta kring ett så här 
viktigt projekt som har betydelse för faktiskt hela Åland.  

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Bomarsunds sällskapet har varit i kontakt med landskaps-
regeringen och vi har lovat att återkomma till dem för att då diskutera 
de här nya tankegångarna som vicetalmannen Eriksson också var inne 
på. Så att vi kommer att träffa dem och vi kommer också att diskutera 
vidare kring det här med kommunen om hur man kan föra projektet vi-
dare, men några pengar tas inte upp det här året eftersom vi inte såg att 
det fanns budget möjligheter att förverkliga det. Däremot att kunna pro-
jektet vidare för att sen så småningom när det finns budgetutrymme 
också föra in då en eventuell investering.  

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Vi har i andra sammanhang pratat om det här med PAF-medel 
när det handlar om drift och där har vi ju varit kritiska men och andra 
sidan så har vi ju också varit positivt inställda till att man använder 
PAF-medel när det handlar om investeringar. Särskilt när det gäller in-
vesteringar för kulturella ändamål. Det här är ett projekt inte bara för 
kulturen för att lyfta fram vår historia. Det är ytterst också en stor sats-
ning för vår besöksnäring. Det är också därför jag har hört de signalerna 
att Visit Åland är mycket positiva och vill vara med och driva det. Så det 
är ytterligare en samarbetspartner. Kanske också fredsinstitutet eller 
fredsföreningen, som säkert också har ett allmänt intresse av den här 
satsningen. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Englund, replik 

Ja, ledamot Viveka Eriksson uttalar sig om det här med Godby och de 
problem som ligger där. Jag trafikerar ju genom Godby alla dagar när 
jag ska på jobb och hem med och jag vet hur situationen är där. Givetvis 
behöver det göras förbättringar på väganslutningar och kanske en ron-
dell också där i Godby och tids nog så tror jag att det kommer. Just nu 
har landskapets trafikavdelning jobbat med projekten i Lemland Sö-
derby och Jomala Solberget och vilket man har löst och byggandet har 
till vissa delar börjar bli slutfört.  

Vad gäller samordning på byggsidan om upphandlingar osv. så där är 
det jätte stor skillnad mellan kommunerna och hur man har det upplagt. 
Därav också kostnaderna för vad man har i de enskilda kommunerna.  

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det är kanske det att man åtminstone från Finströms Kommun 
och kanske också från någon andra kommuner på norra Åland börjar bli 
smått otåliga för det här sinom tid har pågått så väldigt länge. Det är ett 
faktum att ena landskapets vägar skär mitt i norra Ålands centrum och 
det är nästan omöjligt att bygga vidare på ett attraktivt centrum när man 
har en sådan stor väg där det hela tiden är mycket trafik. Vi har också en 
ganska stor trafikosäkerhet där. Det är alltså inte direkt säkert. Plus alla 
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de andra planeringar som inbegrips som kommunen har gjort med bo-
stads och affärscentrum. Där behövs det också trafiklösningar för att 
man ska komma vidare.  

Så vad vi efterlyser nu är att landskapsregeringen faktiskt sätter sig 
ner med kommunen och gemensamt kommer överens om hur man ska 
lösa det här.  

Ltl Anders Englund, replik 

Ja, det är jag helt överens med vicetalman Eriksson om här. Det som 
man diskuterar här det här övriga med samarbetet kommunalt med 
byggnadsinspektionen osv. så där har ju också vicetalman Eriksson sä-
kert också erfarenhet med hur det har fungerat med Geta. Där drog man 
sig ur det här samarbetet. För att man ville ha självbestämmande rätt 
över de här områdena. Det förmodar jag också att det är många andra 
kommuner som har så och vill inte ge bort den här självbestämmande-
rätten. Många gånger i byggnads- och planerings frågor osv. och jag är 
helt övertygad om att så som vi har i Vårdö så är det ingen som kan göra 
det billigare om man ingår i en gemensam upphandling på det här om-
rådet. Vi samarbetar även idag från kommunens sida och upphandlar 
och plogar vägar åt landskapet. Man kan göra vice versa också.  

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det är ju just det som är problemet med samarbete. Inte ens på 
norra Åland fast vi då är bara några kommuner kan vi riktigt komma 
överens hur samarbeten ska utformas och hur vi ska gå vidare. Trots att 
vi på möte efter möte sitter och säger att vi måste samarbeta mer så är 
det ändå svårt sedan när man kommer till den här konkreta verkställig-
heten av planerna. Oavsett det så måste vi alla ta ett ansvar och se till att 
man kommer till mer konkreta samarbeten mellan kommunerna och 
mellan kommunerna och landskapet och förstås också för hela land-
skapet Åland i vissa områden.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru talman! Jag övervägde att avstå för jag har delvis fått svar på mina 
frågor, men det är en fråga som är kvar och det handlar om trafiklös-
ningen i Godby. Jag har noterat att vicetalman Eriksson sade att man 
skulle föra trafiken förbi Godby. Jag har läst motionen och ser att man 
pratar om en rondell och att man vill ha ett bättre samarbete med land-
skapet. Det har jag fullförståelse för men det här med att föra trafiken 
förbi Godby det gör man ju de facto redan nu österut på Sundsvägen. 
Jag tror att vicetalman Eriksson kan det här bättre än mig men jag tror 
att vi har en ganska stark överetablering av handeln också i Godby. Jag 
tror att det är viktigt att man har sådana trafiklösningar att inte trafiken 
helt plötsligt förs förbi Godby för då kan det faktiskt istället för att 
hjälpa stjälpa kommuncentrumet. Är det någonting som vicetalman Er-
iksson har tänkt på? 
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Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Till den delen har kommunen utarbetat en vägplan där man 
pekar på olika lösningar och man måste få någon form av rondell som 
gör att det flyter på ett annat sätt. För idag är det tvärstopp och det är 
mycket trafik och det är också det att det är både för dem som rör sig 
gående och de som kör med bil, så det gör det väldigt svårt att förstärka 
den här attraktiviteten i norra Åländska centret. Alltså det finns en väg-
plan och den är överskickad till landskapsregeringen och vi väntar på att 
man nu ska vara positiv till olika förslag som finns.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det där förstår jag fullt ut och det har jag förståelse för. Alla som har va-
rit i Godby vilket de flesta ålänningar säkert har varit många gånger sä-
ger ju att det är ganska knöligt där mitt i korsningen. Det håller jag med 
om. Det jag reagerar lite över är när det sades i presentationen att man 
skulle föra trafiken förbi Godby, men jag förstår att det inte är det som 
är tanken med det här förslaget för jag tror nämligen att handeln och 
näringslivet behöver all trafik, allt intresse, all uppmärksamhet och alla 
kunder man kan få för det förefaller vara också där en ganska stor övere-
tablering i handeln.  

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag tror till och med att det är nästan ogörligt att föra trafiken 
till norra Åland till Geta, Saltvik, norra Finström på sidan om Godby 
utan man måste ju fortsätta göra det rakt igenom men man kan göra det 
på ett mera smidigt mera anpassat sätt så att man kan höja attraktivite-
ten i centret. Jag kommer ihåg att för många år sedan hade landskapsre-
geringen en trafikplan där man föreslog tre rondeller längs den här 
vägen. Det var möjligen medan ledamoten Runar Karlsson var trafikmi-
nister. Han tyckte om rondeller. Det var synd att det inte då blev mer 
konkretiserat att åtminstone just den här rondellen så behövs faktiskt.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat.  

Ltl John Hilander, replik 

Tack, talman! Och tack vicetalman Eriksson som för fram flera viktiga 
frågor här. Trafiksituationen i Godby Centrum är ju en fråga som måste 
lösas för att centrum ska kunna växa och få ihop de båda sidorna med 
dagis och skola på ena sidan och bostadsområden på andra sidan. Jag 
sitter själv som representant i Godby fastighetscenter där jag har varit 
med och försökt att vara delaktig och få det här framåt. Någonstans fast-
nar det här lite och vi måste hitta en lösning nu där alla parter kan sätta 
sig ner och få fram den allra viktigaste länken i för att få ihop hela 
Godby och att få de här gångtrafikanternas säkerhet är otroligt viktigt. 
Tillika om vi ser på olycksstatistiken i Godby centrum av biltrafikanter 
så händer ju ganska mycket och mindre incidenter där.  

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det är precis så. Det har fastnat. Det har fastnat därför att man 
från kommunens sida har tagit fram alla underliggande dokument, pla-
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neringar för affärsområden, bostäder och trafikplan. Det finns en ar-
betsgrupp som jobbar med just det här med att höja attraktiviteten och 
sen har det skickats både plan och förfrågningar till landskapsrege-
ringen och sen har det fastnat.  

Ltl John Hilander, replik 

Tack, talman! Sen till besökscentrumet i Bomarsund. Det här är ju också 
en helhetsbild som vi måste ta över våra attraktioner, att hur vi ska lyfta 
fram dem. Vi har Bomarsund och vi har Eckerö Post- och tullhus där vi 
pratade om att bilda stiftelse. En nyckel är det här som också vicetalman 
Eriksson lyfter fram att kommunerna och att flera måste vara med och 
samverka. Jag vet att i Eckerö var kommunen villig att samverka, men 
det står ändå still. Vi måste komma vidare. Vi måste få ett grepp om hur 
vi löser och synliggör våra kulturarv.  

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag noterar att ledamoten Hilander och jag tänker väldigt lika 
för jag håller också med om det här Eckerö Post- och Tullhus. Här är två 
centra i vårt landskap där vi har så stora möjligheter att särskilt lyfta 
fram vårt kulturarv och stärka besöksnäringen, men det som behövs till 
det är intresse från flera parter och att man faktiskt samarbetar och för 
samarbetet vidare så att det blir konkretiserat.  

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade.  

Ltl Annette Holmberg-Jansson 

Talman! Vår befolkning förändras och på Åland förändras den snabbare än 
det nordiska genomsnittet. Vi blir äldre. Detta kommer att innebära att varje 
person i arbetsför ålder inom två decennier utom sig själv kommer att för-
sörja nästan en annan person. 

Utmaningen vi står inför är stor och vi bör verkligen stå förberedda så 
mycket vi kan. Därför är det bra att landskapsregeringen nu har lovat att i 
mars kunna presentera en ny lag om servicesedlar. Det kommer att öppna 
många nya möjligheter såväl inom äldreomsorg som inom handikappvård 
och annan närståendevård, vilket helt enkelt är toppen. 

Vi ger valmöjligheter. Om man läser i den finska lagen om servicesedlar så 
står det bl.a. att med hjälp av servicesedlar inom social- och hälsovården 
öka valmöjligheterna för klienter och patienter. Jag hoppas och tror att den 
Åländska lagstiftningen kommer att likna denna? I Esbo kan du till exempel 
köpa hemtjänst, i Helsingfors hemvård och i Vanda stöd för närståendevård. 
Som ordförande i demensförbundet på Åland måste jag säga att våra med-
lemmar efterfrågar valmöjligheter speciellt när det gäller närstående vårda-
rens rättigheter till avlastningsvård. Det här öppnar upp möjligheten till att 
kunna få din avlastning hemma i ditt hem om det är det som passar din familj 
bäst. Det här öppnar möjligheten till privata boenden men även att de kom-
munala boendena vi har kan specialisera sig inom vissa områden. Alla behö-
ver inte vara bra på allt. Landskapsregeringens målsättning är ändå att alla 
ska ha rätt till en likvärdig och kvalitativt god äldreomsorg och får klienterna 
en större valfrihet kommer alla att bli lyckligare och jag tror att de vårdpro-
ducenter som är dåliga kommer att konkurreras ut. Så funkar det. Vem skulle 

  423 



  

vilja anlita någon som inte gör ett bra jobb? Det är också bra att lagen för när-
ståendevård ses över. Syftet är att se till att tillgången på avlastningsplatser är 
tillräcklig och att ersättningsnivåerna ses över samt att stärka närståendevår-
darnas arbetshälsa genom att utveckla stödtjänster. Det är bra. Då vi verkli-
gen behöver dessa närståendevårdare för att vårt samhälle skall överleva på 
bästa sätt när vi går in för den här demografiska utmaningen med en äldre 
befolkning. Vi vill att de gamla skall kunna stanna hemma så länge som möj-
ligt, då är det av yttersta vikt att vi ser till att de som vårdar har alla stöd-
funktioner som behövs. Det är också viktigt att landskapsregeringen med 
krafttag inspekterar och kontrollerar de boenden vi har runt omkring i kom-
munerna kontinuerligt. Jag är orolig att de resurser som ÅMHM har för detta 
inte räcker till. Jag anser att en äldre person som inte behandlas korrekt är 
totalt oacceptabelt och tyvärr är det så att det förekommer även på Åland att 
gamla kommer i kläm för kommunernas sparkrav. Jag förstår att kommu-
nerna har det tungt ekonomiskt men jag kan ändå inte acceptera att någon 
far illa och om någon far illa så är det landskapsregeringens verktyg i detta, 
ÅMHM som ska se till att det inte sker igen. Och saknas resurserna för att 
göra detta bra så bör vi se över det igen. 

 Jag hoppas även att den nya revideringen av socialvårdslagen nu blir mer 
användarvänlig som det nämns i regeringsprogrammet. Jag hoppas att den 
paragraf som utlovas i programmet om anmälan och avhjälpande av missför-
hållanden i vården som finns i Sverige under Lex Sarah nu verkligen införs 
även här på Åland. 

Vidare, det gläder mig att äldreomsorg på distans får fortsatta medel då det 
här projektet är en underbar framgångssaga, som jag hoppas får fortsätta och 
utvecklas under många år. Utvecklingsmöjligheterna är många. Här kunde 
t.ex. både fysioterapin & sjukvården använda sig av detta.  

Sen till sist, äntligen är arbetet med en ny äldreomsorgslag är på gång. 
Toppen. Den är efterfrågad och efterlängtad. Jag hoppas att arbetet fortskri-
der snabbt. Lagen behövs nu. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Det var sagt. Servicesedlarna drev liberalerna igenom 
med en åtgärdsmotion här för ungefär två år sedan nu. Den nuvarande 
lagtingsmajoriteten så avslog den motionen. Då hette det i regeringen 
att vi slog in öppna dörrar. Jag är glad nu för den skrivningen som finns 
här i budgeten och som ledamoten refererar till och att moderaterna ar-
betar hårt för det här med hjälp av övriga regeringen. Till moderaternas 
fördel ska jag säga att ledamoten Petri Carlsson också försökte stöda de 
lite, men ändå avslog dem. Tack för det att det här kommer igång. 

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Talman! Jag fick faktiskt också vara med när vi arbetade med det i rege-
ringsprogrammet och jag vet att inom Moderata Samling så drev vi hårt 
att få med att det skulle arbetas under den här mandatperioden med 
servicesedlar. Så ja, vi är jätte glada att det nu kommer att presenteras i 
mars.  

Talmannen  
Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, fru talman! Ledamoten Annette Holmberg-Jansson är entusiastisk 
och det är bra. De här servicesedlarna, i det sammanhanget nämndes 
äldreomsorg, närståendevård osv. det är alltså kommunalt ansvar. Hur 
har ledamoten Holmberg-Jansson tänkt sig att de här skulle finansieras 
de här sedlarna och av vem? Det naturliga är att kommunerna finansie-
rar de här när det gäller kommunal verksamhet. Det skulle vara intres-
sant om ledamot Holmberg-Jansson kan vara lite mera konkret och säga 
på vilket sätt kan det här förbättra socialvården. Man kan kanske på viss 
mån öka valfriheten men det förutsätter att det finns privata företag. Det 
är osäkert om den kommunala marknaden har sådana dolda behov.  

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack, talman! Det stämmer ledamot Sundback att det finns för mig 
också många frågetecken men det här arbetet pågår som bäst. Jag öns-
kar verkligen att de här servicesedlarna ska kunna på något sätt ske 
också oberoende av kommunalgränserna. Att man skulle i de bästa värl-
dar så skulle det kunna vara så att om det t.ex. finns personer på Åland 
som har Huntington. Vi vet att det är en väldigt dyr vård för de här pati-
enterna. De passar inte riktigt in någonstans i vårt samhälle just nu som 
hemmen är upplagda. I de bästa världar så skulle man kunna ha ett bo-
ende någonstans t.ex. i Sund som har hand om Huntington patienter 
och specialiserar sig på det och genom servicesedlarna kunde man ges 
möjligheten att köpa sig den platsen. Det ger den som är sjuk en valmöj-
lighet och det ger också kommunerna en valmöjlighet.  

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, om det nu är fråga om sjukvård så är det ju på ÅHS ansvar. Om det 
är boende och boendestöd så är det antagligen kommunalt ansvar om 
det går under handikappservicelagen. De här servicesedlarna ger inte 
som jag ser det någon mer vård. Det ger inte bättre tjänster. Utan vi får 
ett system till att hantera. Då är det nog viktigt att man vet vad man hål-
ler på med. Det är säkert en bra tanke att man ordnar ett gemensamt 
boende för den grupp som ledamot Holmberg-Jansson talar om men på 
vilket sätt skulle servicesedlarna bidra till att upprätthålla ett sådant bo-
ende. 

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack, talman! Ja, så fungerar det på fastlandet så varför skulle det inte 
fungera här? Det är min första fråga. Jag ser det här som bara möjlig-
heter. Det kommer att öppna upp speciellt för kvinnliga företagare som 
vi vet är i den här branschen. De kan t.ex. uträtta tjänster och gå hem till 
folk och ta hand om t.ex. demenssjuka och att anhöriga får möjligheten 
att i trygg miljö lämna den som är sjuk. Det är en stor skillnad för det vet 
jag att det är den största farohagen för närståendevårdare att lämna 
ifrån sig den som är sjuk. Det är den största fasan, att de inte ska ha det 
bra och att de inte ska trivas på det hem där de hamnar än om de får bli 
vårdade hemma. Vad är bättre än det? 
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Talmannen 
Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Jag har i flera anföranden här i lagtinget före ledamo-
ten Holmberg-Jansson trädde in i lagtinget lyft upp frågan om service-
sedlar och talat varmt för det och jag tackar för det att det är ytterligare 
en ledamot som tar ord kring den här frågan. Det jag vill säga är att det 
är väldigt bra att man möjliggör genom en sådan här förändring, ett val-
frihetssystem så att landskapet eller kommunerna kan nyttja det här och 
man förbättrar möjligheterna. Det har varit efterfrågat. Det som jag ville 
kommentera lite var det här som ledamot Holmberg-Jansson sade om 
liknande den finska lagstiftningen. Så är det. Det är ganska enkelt att ta 
fram en lagstiftning som motsvarar den finska lagstiftningen ganska 
långt. Den fyller våra önskemål ganska långt men det finns vissa saker 
som man behöver anpassa för våra förhållanden det har också Ålands 
Kommunförbund påpekat i ett utlåtande så några små justeringar som 
vi behöver göra och sen är det bara att köra på. Tack. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag välkomnar varmt ledamot Holmberg-Janssons anförande. 
En blå tråd genom hela anförandet var det här fokus på äldre männi-
skors välbefinnande, vilket jag verkligen varmt omfattar. Det behöver vi 
verkligen gemensamt hålla här nu framöver. När det gäller närstående-
vård har också vi efterlyst att man där måste gå in och titta på närståen-
devårdares situation. Därför för att i många fall är det en äldre partner 
som hjälper sin äldre partner och många gånger är det kvinnor som hjäl-
per sina äldre män och för att orka så måste man få avlastning och man 
måste få stöd. Samtidigt är det ju ett system som gör det möjligt att bo 
länge hemma och det hjälper också kommunen för det är också en 
ganska ekonomisk fördelaktig vård för kommunen.  

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack, talman! Tack, vicetalman Eriksson. Det stämmer. Det här är verk-
ligen en fördelaktig vård för kommunerna. Det är den bästa vården för 
den som är sjuk, att få vårdas av den som står en nära. Jag träffar många 
oroliga anhöriga inom demensförbundet, som tycker att det är jätte job-
bigt att ta hand om de som är sjuka såklart. Sen är det ju så olika i olika 
kommuner vilken närståendevård du får och vilken avlastning du får. 
Det är så orättvist vilka olika avlastningsplatser som finns i de olika 
kommunerna. Det är inte ok. Där ska det verkligen vara lika. Det ska 
inte spela någon roll i vilken kommun du bor.  

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Ja, det är konstaterat att de människor som är närståendevår-
dare bär ett jättestort samhällsansvar och det ska man vara tacksam för. 
För oftast sköts det arbetet i det tysta.  

Sen det här med servicesedlar och som det redan sades i en replik så 
har ju liberalerna talat för det här. Därför att vi tror också på den här 
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möjligheten till valfrihet. En annan aspekt är också att inom sektorn 
vård- och omsorg så är det också många kvinnor som jobbar. Det här 
ska också öppna upp möjligheten för många kvinnor att starta egna fö-
retag, vilket också skulle vara en stor fördel för oss alla, kvinnorna och 
för landskapet och för de som behöver vård och omsorg ska också kunna 
få möjlighet att välja lite mer. Så tack för att ni är så på gång med det här 
och som jag hörde i tidigare replikskiftet så behöver nog moderaterna 
också se till att det också verkställs för det verkar finnas lite olika syn i 
regeringsblocket.  

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack. Nu står det i budgeten att den ska presenteras i mars. Så det hop-
pas jag verkligen att den gör och det tror jag. Det tror jag verkligen. Och 
när det gäller närståendevården så står det också i budgeten att den ska 
ses över med syfte att se till om tillgången på avlastningsplatser och er-
sättningsnivåer och sådant. Så arbetet är på gång. Jag har stor förhopp-
ning om att det här kommer att bli mycket bättre för de som är närstå-
endevårdare.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat.  

Minister Carina Aaltonen, replik 

Tack, fru talman! Ledamoten Holmberg-Jansson berör ett mycket vik-
tigt ämne. Nämligen äldreomsorgen. Det är ju så att också inom det här 
området så behövs nya metoder, nya arbetssätt, ny teknik och mer sam-
ordning. Ledamoten nämner också ÅMHM:s knappa resurser. Där vill 
jag påpeka att den här budgeten nu möjliggör ytterligare en social in-
spektör för tillsyn, men jag tycker att det är en illavarslande trend om 
det faktiskt är så att det förekommer vanvård av våra äldre i våra kom-
muner och att inte kommunerna och kommunpolitiker, anställda och 
anhöriga inte reagerar utan man väntar på ÅMHM:s tillsyn. Så kan det 
ju inte vara. Jag förväntar mig nog faktiskt lite mera civilkurage. Sen är 
det ju så att landskapsregeringen kan dra in landskapsandelar om inte 
kommunerna sköter sig.  

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack, talman! Ja, det är iså fall jätte bra att det tilldelas mera resurser 
till ÅMHM när det gäller tillsyn över det här området för det är ju ändå 
så att alla vet att kommunerna är hårt pressade ekonomiskt. De äldre, 
om jag nu talar om den gruppen som ligger mig varmt om hjärtat och 
som har olika minnessjukdomar, kan inte tala för sig själv. Har de dess-
utom inte en anhörig i sin omgivning som kan stå på barrikaderna för 
dem så vem ska göra det då? Då är det ytterst viktigt att det finns en or-
dentlig tillsyn för att de här personerna ska fara illa.  

Minister Carina Aaltonen, replik 

Ja, det finns tillsyn och det har också gjorts tillsyn inom äldreomsorgen 
de senaste åren. Så att det arbetet pågår kontinuerligt, men jag tycker 
också att det är viktigt att kommunerna verkligen sätter resurser på 
inom det här området och att man hittar nya samarbetsformer för just 
specialgrupper precis som ledamoten Holmberg-Jansson nämnde för 
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vissa specialgrupper. Sen har man från landskapsregeringen tagit fram 
en väldigt tjock handledning när det gäller rekommendationer för t.ex. 
personer med minnessjukdomar. Det gäller också att man inom kom-
munerna och institutionerna osv. faktiskt tar till sig det som står där och 
följer de rekommendationer som vi faktiskt ger ut.  

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack. Jag håller med minister Aaltonen och de får inte bli skåpvärmare 
eller hyllvärmare de här olika rekommendationerna utan de är till för att 
användas. Jag vet att ÅMHM gör inspektioner och det är bra. Vad jag 
säger är att jag har fått indikationer om att det har varit för lite resurser 
och jag är jätte glad att det nu kommer att åtgärdas. Det är ju så att som 
jag sade tidigare så kan inte de gamla tala för sig själv så då måste vi se 
till att de har det bra.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Göte Winé, replik 

Tack, fru talman! Ledamot Holmberg-Jansson tar ännu en gång upp om 
äldre som missköts i kommunerna. Ja, t.o.m. vanvård tror jag att det 
nämndes i anförandet. Finns det då belägg att de här mindre ekono-
miskt utsatta kommunerna har en sämre äldreomsorg, har mindre be-
manning som det sägs för det jag uppfattar är att kommunerna gör allt 
de kan för att satsa inom äldreomsorgen. Det är där igenom som det 
görs en hel del satsningar och att man jobbar för äldre. Det är nu drygt 
ett år sedan som ledamoten Holmberg-Jansson och andra gick ut med 
en insändare och kritiserade kommunerna skarpt och deras äldre-
omsorg. Det väcktes ganska upprörda toner då mot ledamot Holmberg-
Jansson och den andra insändaren.  

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack, talman! I mitt anförande så pratade jag absolut ingenting om van-
vård. Det jag säger är att det även på Åland förekommer att gamla kom-
mer i kläm för kommunernas sparkrav. Jag förstår att kommunerna har 
det tungt ekonomiskt men jag kan ändå inte acceptera att någon far illa 
och far någon illa så är det landskapsregeringens verktyg i det här d.v.s. 
ÅMHM som ska se till och bör se till att det här inte sker igen. Vid den 
tiden när den här insändaren skrevs så fanns inte den här tillsynsmyn-
digheten på ÅMHM. Så det är mycket bättre nu. 

Ltl Göte Winé, replik 

Tack, fru talman! Vad bra att vi går mot bättre tider och tack för förtydli-
ganden. Fortsättningsvis så det här med äldre som far illa. Det hoppas 
jag inte att finns. Det tror jag verkligen inte. Däremot så vill jag hålla 
med en hel del med ledamoten Holmberg-Janssons anförande också. Så 
jag vill passa på och berömma och delta i lovorden om närståendevår-
darna som gör ett fantastiskt arbete. Sen är jag också den som gärna 
skulle se en äldreomsorgslag där man t.ex. också begränsar hur mycket 
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man kan höja avgifter för de boende på serviceboenden och att det även 
ser till att det sköts. Så det finns nog en hel del som vi kan utveckla ännu 
och göra bättre, men däremot är jag övertygad om att samtliga kommu-
ner på Åland gör sitt bästa för att ha en bra äldreomsorg i kommunerna.  

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack, talman! När det gäller äldreomsorgslagen så har det arbetet inte 
påbörjats. Det kommer att utses grupper som ska jobba med det. Jag 
tror att det är ledamot Winé har möjligheter där att genom sin minister 
på området kunna framföra det här med när det gäller taxor och sådant. 
Det är ingenting som jag här kan överhuvudtaget uttala mig om, men 
som sagt närståendevårdarna kommer också nu att ses över. Det är jätte 
bra och det är roligt att höra här i salen att det är många som har insett 
vilket enormt jobb de här personerna gör i vårt samhälle.  

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade.  

Minister Johan Ehn 

Fru talman! Eftersom min avdelning är rätt vid till sitt omfång och jag hade 
fem minuter på mig i mitt förra anförande så hann jag bara där prata kring 
utbildningsfrågor och ska här nu istället prata några ord kring de övriga de-
larna. Jag börjar då med kulturen. Jag känner att det budgetförslag som vi 
lägger nu är ett förslag som fortsätter att hålla möjligheterna för kulturell 
verksamhet på Åland på samma nivå som tidigare trots att utrymmet i budge-
ten är stramt så har vi ändå lyckats med att hitta vägar framåt för att både få 
in nytänkande samtidigt som vi kan behålla sådant som har varit verkat se-
dan länge och som fungerar bra.  

När det gäller Ålands Musikinstitut så har det vid ett flertal tillfällen här i 
salen varit diskussioner om framtiden. Vi har nu i det budgetförslaget som 
läggs säkrat de penningmedel som finns för att bedriva verksamheten på den 
nivån som vi har haft det de senaste åren. Samtidigt håller vi på med ett jobb 
som handlar om att titta på att utveckla verksamheten vid musikinstitutet. Då 
handlar det om en scenkonstutbildning och i det sammanhanget ser vi också 
på möjligheterna att förstora utrymmena för Ålands Musikinstitut på nuva-
rande plats. Det fanns med i budgeten för senaste år men det finns ingenting 
som har kommit så långt ännu att vi kan presentera ett förslag kring hur det 
här kunde se ut eftersom ekonomin när det gäller investeringar inte tillåter 
att vi går vidare i det här skedet.  

En annan nyhet i årets budget är att vi återinför eller återaktiverar det som 
kallas för procentprincipen. Det går ut på att när landskapet gör investeringar 
framförallt nyinvesteringar i första skedet så ska man också tänka på hur man 
ska göra den konstnärliga utsmyckningen. Vi kommer då att göra ett projekt 
där det här ska jobbas in i den som är ansvarig för själva byggnationen, i 
dagsläget byggnadsbyrån. I framtiden kommer det att finnas inom fastighets-
verket men där faktakunskapen kring det här jobbet med det konstnärliga. 
Där ska vi använda oss av konstnämnder i det sammanhanget. Jag är helt 
övertygad om att det här kommer att bli någonting bra istället för att man i 
efterhand börjar fundera på hur man ska göra utsmyckningen så får man in 
det i projektet och kan göra det som en del av det. Jag är helt övertygad om 
att det kommer att bli bra för projektet och det kommer att bli bra för de 

  429 



  

åländska konstutövarna och det kommer inte minst också att bli bra för oss 
medborgare.  

Vi på avdelningen jobbar också nu med organisationsförändringar. De or-
ganisationsförändringarna kommer att leda till att strukturen på avdelningen 
kommer att se annorlunda ut. Jag noterar att det finns en budgetmotion nr 
48 och ledamoten Tony Asumaa som berör lite av det som vi nu håller på att 
jobba med d.v.s. hur Ålands Museums framtida roll ska se ut. Jag har tidigare 
vid något tillfälle här talat om en motsvarighet till National Trust i Skottland 
och det vi nu är ute efter här är att särskilja det som är myndighetsutövning 
och det som är mera fråga om att visa upp ett kulturarv och museal verksam-
het. Det liknar mycket de tankegångarna som vi har nu att skapa en enhet 
som sysslar med det utåtriktade och en enhet som mera jobbar med myndig-
hetsutövande. Det liknar mycket det som är beskrivet i ledamoten Asumaa 
budgetmotion också.  

Jag ska säga några ord kring idrotten på Åland. Vi har i dagsläget en situat-
ion där den största delen av det arbetet som görs idrottspolitiskt görs via 
Ålands Idrottsförbund. Vi har satt så att säga penningmakten och möjlig-
heten att fördela pengarna till Ålands Idrott. Däremot för vi då kontinuerliga 
diskussioner tillsammans med Ålands Idrott om hur vi ska prioritera de här 
sakerna. Då är det barn och ungdomar som finns inom prioriteringsområde 
nummer ett och sen finns vuxen motion som följande steg. Jag ser här nu att 
det finns ett ganska stort samarbete som har utvecklats genom åren mellan 
de enskilda föreningarna och Ålands Idrott att genomföra det här. Det är bra. 
Det som är också intressant att se är att vi nu börjar se mer och mer av sam-
arbete mellan motion och idrott och kultur och näring under samma projekt. 
Under sommaren såg vi ett sådant projekt på torget och det som fanns kring 
fotbolls EM och körkamp och liknande. Landskapsregeringen stöttade det 
här genom de möjligheter till evenemangsstöd som finns. Det som vi också 
behöver göra här nu det är att utgående från de utredningar som ÅSUB har 
gjort kring ekonomisk utsatthet och barnfattigdom, så behöver vi utgående 
från de skrivningar som finns där noggrant fundera på vad vi kan göra. Vi har 
inte de konkreta åtgärderna klara. Vi vet att man pekar på ett antal olika åt-
gärder där. När vi har fått helheten så kommer vi också att föreslå hur man 
på ett bra sätt sen ska kunna gå in och stötta så att det inte ska vara på det 
sättet att det i första hand är en fråga om ekonomi om man kan syssla med 
idrott och annan fritidsverksamhet utan vi ska försöka hitta ett så rättvist sy-
stem som möjligt. Det kommer inte att vara lätt men vi kommer att göra vad 
vi kan för att se att vi då också får ett sådant system.  

Fru talman, jag väljer att stanna där och kanske återkommer med ung-
domssidan vid ett senare tillfälle.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag tycker att det är bra gjort av ministern Ehn att han delar upp sina 
olika ansvarsområden. Nu var det kulturens tur. Däremot nämnde han 
inte så mycket om det här med kulturdelegationen som det kanske har 
varit lite diskussion om på sistone om man säger så. Jag har noterat där 
att om jag har förstått saken rätt att från regeringens sida vill ha en hår-
dare politisering av kulturdelegationen i och med att oppositionen ska 
kliva av. Det gör förstås att oppositionen är besvikna men till min stora 
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förvåning så såg jag också att majoritetens representanter i kulturdele-
gationen var besvikna. De hade svårt att förstå vad ministern och land-
skapsregeringen riktigt ville.  

Jag läste en insändare som jag tror att skulle vara någon sort svar på 
den här kritiken, men jag blev inte så jätte mycket klokare av den om jag 
ska uttrycka mig diplomatiskt. Så jag undrar, vad vill riktigt ministern 
Ehn med omändringen att man mera ska renodla kulturdelegationen till 
regeringens organ enbart?  

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Det handlar inte enbart om kulturdelegationen i det här 
sammanhanget. Det handlar om hur vi ska hantera kulturpolitiken i 
stort och hur vi ska ha organiseringen kring kulturpolitiken gjord. Den 
tanken som jag har fört fram och som kommer att vara en grund för för-
ändring av lagstiftningen kring bl.a. kulturdelegationen och hur man ska 
tilldela pengar så går i kort ut på det att jag skulle vilja ge våra expert-
nämnder t.ex. konstnämnden och litteraturnämnden ett större infly-
tande i när det gäller att i utgående från dem övergripande mål som 
landskapsregering och lagting har gett i budget och andra styrande do-
kument en möjlighet att bedöma projekten och också besluta ganska 
långt om vilka projekt som ska tilldelas de här medlen. I det samman-
hanget gäller det att man måste skapa en ny situation för kulturdelegat-
ionen där man mera är ett beredande organ kring hur de övergripande 
riktlinjerna ska vara. I det sammanhanget behöver man sedan ta ställ-
ning till huruvida den då ska vara parlamentariskt tillsatt eller rege-
ringstillsatt och det är den diskussionen jag har inlett.  

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det förefaller som om jag är rätt informerad så har redan oppositionen 
mer eller mindre fått den informationen att varsågoda och kliv av, men 
jag kanske har missförstått någonting. På samma sätt som ministern var 
inne på i sitt anförande att idrottdelegationen fördelar idrottsmedlen så 
på samma sätt så borde väl kulturdelegationen göra. Om man sen nytt-
jar sig av de olika expertnämnderna det är säkert bra men det som 
känns lite konstigt för mig, jag erkänner helt öppet, att jag är inte 
hundra procentigt insatt i det här. Jag är bara förvånad över den debatt 
som har varit och de svar som har kommit. För kulturen om något poli-
tikområde så brukar alla värna om, att man ska ha en fri och oberoende 
kultur och då är det ganska viktigt att också oppositionen har möjlig-
heter att framföra sina åsikter i det här sammanhanget för då får man en 
fri och oberoende kulturdelegation.  

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Till att börja med så tror jag att vi måste ta och skilja på 
äpplen och päron här för att situationen ser väldigt olika ut mellan idrott 
och kultur. När det gäller idrotten så har vi fört över hela idrottens 
pengar till idrotten själv. Det är nämligen på det sättet att de som förde-
lar pengar där idag det är styrelsen för Ålands Idrott. En förening och en 
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takorganisation för hela idrottslivet på Åland där jag och landskapsrege-
ringen eller lagtinget inte har någonting att säga till om hur den sam-
mansättningen där ser ut. Där har man skapat ett avstånd som är väldigt 
tydlig.  

När det gäller kulturen så har vi valt att ha en annan konstruktion där 
vi skapar en myndighet som leds av en delegation som hittills trots att 
det inte finns inskrivet i lag har gjort så att man har satt in också folk 
från opposition och regering i det här sammanhanget. Jag har nu velat 
lyfta frågan om man kunde ändra rollen för kulturdelegationen så att 
man inte enbart delar ut pengar utan istället diskuterar andra saker och 
lyfter de övriga frågorna hit. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Minister Ehn nämner i sitt anförande att förstora 
Ålands Musikinstitut på befintlig plats. Min första fråga är att har man 
analysera och forskat kring att använda de befintliga lokaler som vi fak-
tiskt har bl.a. kulturhuset, som nu idag står tyvärr hemskt mörkt och 
tomt. Varför inte använda kulturhuset till musikinstitutets verksamhet 
istället för att använda skattebetalarnas pengar till ytterligare ett bygge? 

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Kulturhuset har ju en speciell konstruktion som bygger på 
att landskapsregeringen en gång i tiden byggde det här huset. Man bjöd 
ut samtidigt driften av huset samtidigt som man sålde hotell Arkipelag. I 
det avtalet som man skrev så knöt man samman köpandet av hotell Ar-
kipelag med att driva kulturhuset. Det här avtalet gällande om jag inte 
minns fel någonstans mellan 10-15 år framåt i tiden. Vilket gör att jag 
ser att det blir väldigt svårt för oss att riva upp det avtalet utan att få till 
stånd väldigt stora bekymmer. Det har lett till att jag tror att de lokaler 
som finns idag i kombination med en smärre utbyggnad skulle leda till 
betydligt bättre förutsättningar för musikinstitutet än att slå sönder det 
som var helheten när det gällde kulturhuset. Därför att man glömmer 
innan man benämner kulturhuset att det också är ett kongresshus. Det 
var en satsning också på vår besöksnäring. Inte enbart på kulturen.  

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Nu med facit i hand så ser vi ju att det inte hålls så 
hemskt mycket kongresser där och jag är nästan övertygad om att de bu-
sinessmän som håller sig bakom det här avtalet är villiga att diskutera 
om eftersom det inte verkar vara så stor lönsamhet. Ministern lyfter 
också fram det att det är framförallt teaterutbildning han vill utöka verk-
samheten med och där har vi ju fantastiska lokaler i källaren med egen 
teater- och musiksal där man skulle kunna ha föreställningar. Det är om 
det.  

Min andra fråga är det här med tjänstekollektivavtal som man nu lyf-
ter in för folkhögskolan. Det står på sidan 97 Arbeta för att skolans lä-
rare i samma tjänstekollektivavtal som Ålands Gymnasium. Har man 
då gjort ordentliga kostnadsanalyser kring det här och varför har man 
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då inte plocka in det på Ålands Musikinstitutet. Det skulle vara det enda 
institutet som inte har samma avtal som alla andra skolor.  

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! När det gäller den första skrivningen där så är det på det 
sättet att där har kommit med från den beredning som har gjorts från 
direktionens sida. Jag har haft den synpunkten i det här sammanhanget 
att de kollektivavtalsförhandlingar som ska göras som jag tror är om ett 
år där ska vi lyfta upp samtliga de här bitarna om hur vi ska klara av att 
få så jämbördiga arbetsförhållanden som möjligt. Så för mig är det på 
det sättet att både folkhögskolan och musikinstitutet ska finnas med i de 
diskussioner som man ska föra in från arbetsgivarens sida efter att man 
har analysera exakt hur man vill att det här ska se ut. Samtidigt vill jag 
också säga det att först i raden nu att samordnas mera med Ålands Gym-
nasium så ligger i prioriteringen för min och landskapsregeringens del 
och Ålands Folkhögskola som jag upplever att behöver hitta organisato-
riskt nya former. Så svar på frågan så kommer det nog att behövas göras 
ytterligare bedömningar hur man får in det här kollektivavtalet.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Minister Johan Ehn nämner helt riktigt att hela ansva-
ret över idrotten ligger på Ålands Idrott och ministern beviljar pengar. 
Här skulle jag säga att ministern kanske borde ta en mera aktivare roll 
vad gäller idrottsfrågor och inte bara skyffla allt på Ålands Idrott. Vi vet 
idag att de pengarna mer och mer används för elitidrott. Mer och mer 
pengar går inte faktiskt ut på fältet utan blir outdelade p.g.a. så höga kri-
terier på vissa ansökningar så att de blir så att säga i kassan. Så här 
skulle jag se framemot att minister Ehn faktiskt skulle ta en aktivare roll 
och faktiskt driva en aktivare idrottspolitik för att också få mera pengar 
ut bland ungdomar. Jag nämnde i en motion tidigare att det bör finnas 
mer motion och idrott i skolan också så att det inte blir bara satsning på 
eliten och sådana krav att pengarna inte kan delas ut.  

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Jag förstår delvis ledamoten Asumaas synpunkter i det här 
sammanhanget. Jag vill ändå poängtera det att föreningarna som är 
medlemmar i Ålands Idrott har också möjligheten att på ett väldigt tyd-
ligt sätt påverka den här biten framåt alltså för gräsrotsnivån finns ju 
där via att man utser sin styrelse osv. Jag har också noterat att det finns 
de här synpunkterna så därför har vi också vidtagit åtgärder. Vi håller 
nu på att tillsammans med Ålands Idrott jobba fram riktlinjer för idrot-
tens finansiering och de ligger faktiskt på mitt bord för att godkännas 
under den här veckan eller nästa. Där trycker vi väldigt starkt på det här 
att man måste se till att det är både satsningar på elit, bredd och mot-
ionsidrott som ska göras. Det måste vara en tydlig prioritering så att det 
inte enbart satsas på elit. Eliten måste också finnas för att man också 
måste få de här övriga, men inte få en övervägande del av de resurser 
som finns.  
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Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Så som vi alla vet vi som sysslar med idrott är eliten 
toppen av ett isberg. Bredden ligger där nere på gräsrotsnivå och där 
borde de mesta pengarna kanaliseras. Idag är det inte riktigt så. Därav 
den här mera aktiva rollen från landskapets sida för att också höja den 
fysiska konditionen och hälsan bland ungdomar och framförallt i tonå-
ren för det blir sämre. Vi vet att vi inte får mera idrottslektioner i skolan, 
men på det viset också föra fram de här i sitt idrottspolitiska program att 
man också kan satsa på barn- och ungdomar så att de rör sig mera under 
skoltid och efter skoltid. Annars har vi en massa pengar som inte gör nå-
gon nytta ute på fältet. Just idag är det så att jag har själv suttit i Ålands 
Idrotts styrelse och jag vet exakt hur det fungerar. Det fungerar inte.  

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Jag har inte en riktigt likadan bild av hur man fördelar 
pengarna. Alltså största delen av pengarna idag skulle gå till elitsats-
ningar. Jag står med budgetförslaget framför mig här just nu och jag kan 
inte se de tendenserna. Däremot har jag också sett tendenser att sats-
ningar på elitidrott har ökat under de senaste åren men att det skulle 
vara en majoritet av den dryga miljonen som vi nu sätter till Ålands Id-
rott som skulle gå till elitsatsningar. Det hittar jag inte här och har heller 
inte uppfattat det så i den dialog som förs kontinuerligt med Ålands Id-
rott. Så det vore intressant om ledamoten Asumaa vid tillfälle kunde yt-
terligare belysa den biten för som sagt var det syns inte i siffrorna och 
det är heller ingenting som heller har varit beställt från Ålands Land-
skapsregering. Så det förvånar mig faktiskt. Ytterligare förvånar det mig 
om det är så att ledamoten Asumaa säger att han har varit medlem i sty-
relsen för jag har inte noterat att det skulle ha funnits oenighet i styrel-
sen kring hur pengarna fördelas.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Katrin Sjögren, replik 

Talman! Det är intressant att diskutera alternativa finansieringsformler 
för kulturarvet. Det som jag skulle vilja ha en redogörelse för av kultur-
ministern är det som har varit på tapeten under flera år nämligen att vi 
skulle ha en museilag. Hur gör ministern den bedömningen? Är det nå-
got som är inaktuellt? Har vi inget behov av det eller finns det annat 
som man vill sätta krut på? Hur har man diskuterat i landskapsrege-
ringen?  

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Beredningen av en museilag har pågått under det här sen-
aste året samtidigt som det har pågått ett arbete där vi har också tittat 
på organisationsstrukturen på hela avdelningen. När jag fick den första 
presentationen från avdelningschefen kring hur han såg att man då 
skulle strukturera om avdelningen framåt så insåg jag att vi borde få den 
diskussionen till slut och kunna sätta ner foten i den, vilket vi håller på 
att gör nu precis här under hösten för att sen avsluta beredningen av 
just museilagstiftningen. Därför att den blir helt och hållet beroende på 
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av vilken organisationsmodell man använder sig av också. Därför för-
sökte jag lite kort beskriva att tankegångarna finns. Lite likt den budget-
motion som liberalerna har i det här sammanhanget om att urskilja mu-
seidelen till att bli någonting som skulle vara mera fond- eller stiftelse-
likt, men där man kör samman flera museer och inte bara Ålands Mu-
seum utan på sikt också samlar många sevärdheter på ett och samma 
ställe.  

Ltl Katrin Sjögren, replik 

Talman! Min andra replik går till diskussionen kring att trygga och säkra 
alla barn och ungdomars tillgång till fritidsaktiviteter. Det kommer jag 
också vidare in på i mitt anförande men när det gäller diskussionen 
kring en avgiftsfri grundskola så vill jag också lyfta den diskussionen till 
gymnasial stadiet och det faktum att det är överhuvudtaget ingen av-
giftsfri skola och att det finns vissa bekymmer där för elever att klara sin 
skolgång.  

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Nu nämnde jag kanske inte just grundskolan och gymnasie-
skolan i mitt anförande men jag väljer ändå att svara på det i det här 
sammanhanget. Gymnasieskolan i sig är avgiftsfri. Det måste vi komma 
ihåg. Undervisningen där är avgiftsfri. Däremot har vi en situation där 
man får köpa sina studiemedel själv. Vi kommer nu utgående från det vi 
nu har sett i den här första delen av ÅSUB:s utredning kring ekonomiskt 
utsatthet och inväntar på den sista delen som kommer i mars och att ef-
ter det dra slutsatser kring vad det är för åtgärder som ska göras. Vi har 
den möjligheten att också använda oss av studiestödet och studiestöds-
lagen för att komma vidare med att stötta på ett vettigt sätt. Vi har ett 
glapp där mellan 16-17 år där man fortfarande sitter med ett barnbidrag. 
Jag vill be om att återkomma när vi har gjort analysen. Vi är inte på det 
klara med de exakt konkreta lösningarna. Vi har nu fått ett underlag 
som gör att vi kan göra bättre förslag till beslut också.  

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade.  

Ltl Sara Kemetter 

Tack, fru talman! I budgeten och också i debatten har vi diskuterat ungdomar 
i de här ekonomiskt utsatta familjerna. ÅSUB har ju gjort en utredning kring 
det där familjens ekonomi är svag och då får barnen och ungdomarna i de här 
familjerna det ganska tufft. De här barnen säger att de inte klagar på det som 
de får. De får nog allt de behöver och de tigger inte om mera pengar och sa-
ker. De avstår från aktiviteter för att spara pengar. De låter bli att åka buss 
eller att fika med sina vänner. Ibland om de blir tillfrågade så svarar de nej, 
men det finns också familjer i vänskapskretsar som vet att vi ska inte fråga 
den här kompisen för att det blir ändå ett nej. Det finns ungdomar som und-
viker situationer där det märks att man inte har rätt kläder eller rätt saker för 
då leder det till mobbning.  

Alla ungdomar och barn tycker det är roligt med klassresor och utflykter 
men deltagandet är inte självklart. Det förutsätter ibland att man ska ha fick-
pengar eller att det kostar en liten slant. Vilken socialklass man tillhör kan ha 
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stor inverkan på vardagen. Det påverkar vem man umgås med och kan bidra 
till utanförskap. Det påverkar deras tro på framtiden.  

Det var en del citat ur ÅSUB:s rapport. Det här är ganska allvarligt. Jag 
tror inte att man alltid tänker på de små beslut som man fattar när man för-
söker vara en aktiv förälder eller ansvarig klassförälder. Man säger att man 
samlar in 10 euro per termin. Det går ju bra. Nej, det går inte bra. Ja, det är 
bara 20 euro om vi far nu på den här klassresan till Sverige. 20 euro för den 
här familjen är ganska mycket. Igår kväll var det en debatt på Facebook kring 
den här jultidningen stjärnan. Det var bara 6 euro man skulle lämna in. Då 
var det en lång debatt om en mamma som sade att jag har inte råd eller den 
här turnén när man ska springa Unicef rundan och du ska samla in sponso-
rer. Jag har inte råd att sponsorera mitt barn var det en mamma som sade det 
på Facebook och genast var det massor med andra mammor som sade, men 
jag kan sponsorera ditt barn. Har man tänkt på vad man utsätter sina barn 
för i en sådan debatt men också den där känslan att inte kunna ge sina barn 
det här. Det är tungt. Nu finns det alltså forskning som visar att vi har barn 
och ungdomar som lever på det här sättet på Åland. Grundskolan ska vara 
avgiftsfri. Som klassförälder och som före detta lärare så har jag alltid sagt att 
vi samlar inte ihop pengar. Man har ingen skyldighet att betala för att delta. 
Om man ordnar någonting för att samla in för att göra någonting så ska det 
vara någonting som alla kan vara med på och man ska inte heller kunna be-
tala sig från de här aktiviteterna.  

Det är allvarligt och vi måste alla börja säga till. Man är inte en sämre för-
älder för att man inte har råd, utan vi ska skapa sådana aktiviteter som alla 
har råd att delta i. Det är avgörande. 

Kulturen skulle jag också kort vilja tala lite om. Den har en stor betydelse 
för innovation. Kulturaktiviteter ger människor möjlighet att vidga sina per-
spektiv och att frigöra sina tankar och sin skapar kraft. Innovation och nytän-
kande blomstrar i samspelta miljöer. Det här är skolmiljön. Skolmiljön ska 
vara en grogrund för just sådan kreativitet och entreprenörskap. Därför 
måste vi utöka samarbetet mellan gymnasiet, musikinstitutet, folkhögskolan 
men också den tredje sektorn. Det för att studeranden ska få mera undervis-
ning. Inte bara idrott och hälsa utan också kultur. Idag i 2015 års budget är 
kreativitet en tyngdpunkts område. Det var jag jätte glad över att få läsa. Ska 
man nu lyfta in det här samarbetet med musikinstitutet och folkhögskolan så 
är det också alltid en arbetsfråga för lärarna och som vi vet i debatten med 
strejk och annat så är det ju lika lön för lika arbete. Därav min replik till mi-
nistern. Är det så att folkhögskolan ska ha helhetsarbetstid så är det också 
dags för musikinstitutet att få diskutera lika lön för lika arbete.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Ja, det är fel att ledamoten Kemetters goda inlägg inte blir kommente-
rad från salen. Därför att när det gäller budskapet om föräldrar vars 
ekonomiska utsatthet gör att de inte kan hjälpa sitt barn i vardagen så är 
en tragedi som pågår hela tiden. Däremot så är min personliga uppfatt-
ning att nutidens lärare är mycket mer försiktiga med att på något sätt 
utsätta familjerna för den här typen av situationer. Jag har upplevt att 
på senare år så undviker man konstant att försätta familjerna i sådana 
här situationer. Utan tvärtom för oss andra föräldrar som kanske har en 
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bättre situation så är det nästan en plåga att den typen av aktiviteter vi 
istället ska kompensera. Så jag tycker att det har skett en förbättring.  

Ltl Sara Kemetter, replik 

Fru talman! Tack, ledamot Harry Jansson. Jag vet att i lärarföreningen 
uppmärksammade vi det här när jag jobbade aktivt och vi har på norra 
Åland, södra Åland och i staden så har vi gång på gång tagit upp det här. 
Om ledamoten nu upplever att det har skett en förändring så tycks det 
verkligen ha skett en förändring. Jag har själv barn som går i högstadiet, 
lågstadiet och på dagis att ju äldre de blir desto högre blir de här sum-
morna. Det är 20-30 euro på högstadiet, 10 euro på lågstadiet och det är 
inte bara det utan det är föräldraföreningar och aktiviteterna som nu 
börjar bli dyra. Mariehamns Stad har höjt sina hyror vilket gör att hall-
priserna har stigit och varav i sin tur har kostnaderna stigit. Så det är 
många bäckar små som gör att det till sist blir för tufft. Det här behöver 
vi uppmärksamma. Vi är i en sådan ekonomisk situation själva och folk 
vet att du minsann har möjlighet att betala så skulle det vara bra att man 
till just till den föräldern säger att nej, vi ordnar annat.  

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Katrin Sjögren 

Talman! Jag fortsätter min tanke med ett hållbarhetsperspektiv i mina bud-
getanföranden. Igår ekonomi och miljö, idag fortsättningsvis miljö, men det 
sociala perspektivet som huvudfokus. 

Jag vill redogöra för budgetmotioner som berör socialjour, miljökampanj 
på dagis, unga på gymnasialstadiet som lever under knappa förhållanden, 
klara besked när det gäller tandvården och en ny grundskolelag.  

Först vill jag säga att jag delar vicetalman Jansson bedömning och analys 
när det gäller avsaknad av debatt om hälso- och sjukvården. När vi gjorde 
upp den nya ÅHS lagen så tog man bort verksamhetsplansinstrumentet. Tidi-
gare var det inte heller så jätte stor diskussion men det finns i paragraf 26 i 
ÅHS lagen att en uppföljning av hälso- och välfärd ska göras i början av man-
datperioden till varje lagting och där ska det dras upp riktlinjer för den lång-
siktiga hälso- och sjukvården. Det har vi ogjort ännu under den här mandat-
perioden.  

Vi har i landskapet haft en barnskyddsjour i drygt 6 år. En naturlig utveckl-
ing skulle vara att utvidga barnskyddsjouren till en komplett socialjour. Det 
har varit en uttalad målsättning under flera år i landskapets socialvårdsplan 
och ytterligare en pusselbit skulle läggas till för att få en komplett socialvård. 
Det är nämligen inte endast vid barnskyddsärenden som det finns behov av 
socialarbetare utanför kontorstid, utan även inom äldreomsorg, missbrukar-
vård och handikappservice skulle det vara nödvändigt. En socialjour är nöd-
vändig så att det alltid skulle finnas tillgänglighet till socialarbetare.  

Rapporten "Ekonomiskt utsatthet och social trygghet" kommer att färdig-
ställas under våren. En delrapport har publicerats som baserar sig på inter-
vjuer med utkomststödstagare och barn som lever i dessa familjer. I delrap-
porten framkommer det att vårdnadshavare i högre grad förväntas delta i 
kostnader som sker i anslutning till dagis- och skolverksamhet. Unga som le-
ver i ekonomiskt utsatta familjer och som går på gymnasialstadiet kan vara 

  437 



  

extra utsatta eftersom utbildningen inte är en avgiftsfri utbildning. Själva 
skolan är avgiftsfri men skolmaterialet på andra stadiets utbildning är mycket 
dyrt. 

Jag anser att en handlingsplan behöver utarbetas med konkreta åtgärder 
för de studerande som är i behov av ekonomiskt stöd. 

Tandvården då talman! Tandvårdens utveckling behöver en sammanhållen 
politik och en klar strategi. Det behövs riktade åtgärder till de med störst be-
hov och de med små inkomster. De äldre, speciellt de inom olika former av 
äldreboenden, är också en viktig och växande målgrupp. En politisk upp-
dragsbeskrivning och kostnadskalkyl för olika servicenivåer av tjänster bör 
tas fram. Möjligheten att nyttja systemet med servicesedlar och tandvårds-
checker bör analyseras. Vi vill ha information, diskussion och inflytande över 
den framtida tandvården. Därför vill vi att meddelande innefattande en fram-
tidsstrategi för mun- och tandvården tillställs lagtinget under våren.  

Talman! Barn som växer och utvecklas är särskilt känsliga för påverkan av 
kemikalier. Den så kallade cocktaileffekten oroar forskare världen över. Det 
som händer när ämnen från produkter, mat och inredning blandas i våra 
kroppar. Hormonstörande ämnen är vanliga i vardagsprodukter. Det är äm-
nen som är skadliga för oss människor, men de hamnar också i naturen där 
de har en stark negativ miljöpåverkan. 

På dagis är barnen utsatta för ungefär samma kemikalier som hemma fast 
ibland i ännu högre utsträckning, visar forskningen. Det kan bero på att pro-
blemmaterial som skumgummi och mjukgjord PVC är särskilt vanliga på da-
gis. Jag vill se ett riktat miljöprojekt i samarbete med miljöorganisationerna 
inom tredje sektorn ”Operation giftfritt dagis”. Där inomhusmiljön i åländska 
daghem kartläggs och konkreta handlingsplaner tas fram för att sanera dag-
hemmen med siktet inställt på en så giftfri miljö som möjligt för barnen. Byg-
ger vi upp en kunskapsbas kan vi genom inköp och upphandling välja det 
bästa alternativet ur kemikaliesynpunkt, ta fram förbättringsåtgärder för att 
minska exponeringen av miljögifter i dagismiljö, väcka förståelsen för att van-
liga vardagsprodukter kan läcka farliga kemikalier och att man som konsu-
ment kan göra skillnad i sin egen närmiljö genom att göra aktiva val. 

Slutligen, vill vi liberaler ha en ny och modern grundskolelag. Den 
åländska grundskolelagen har inte genomgripande moderniserats på snart 
tjugo år. Behovet är uppenbart. Barn och ungas rättigheter till grundläggande 
utbildning regleras i lagen. Ett utvecklingsarbete är ständigt pågående med 
exempelvis revideringar av läroplanen och bedömningsgrunder, men nu be-
hövs en revidering av hela lagstiftningen. En tydligare lagstiftning underlättar 
även lärarnas arbete. En moderinsering av lagstiftningen borde reglera och 
förtydliga t.ex. rättigheter för elever i behov av olika former av stöd och stöd-
undervisning, avgiftsfri undervisning, en modern religionsundervisning, ele-
vernas inflytande, rätt till en trygg studiemiljö, hemspråksundervisning och 
även elevens skyldigheter bör regleras tydligare i lag. Tack. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Tack, fru talman! Tack, ledamot Katrin Sjögren för att åtminstone någon 
säger något ord om ÅHS, som ju faktiskt är 47 procent och 83 miljoner 
av landskapets driftskostnader på 177 miljoner euro. Någon har föresla-
git att man ska minska det med 5 procent alltså att ÅHS verksamhet ska 
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skäras ner med 4 miljoner euro. För övrigt så står det i budgeten att obe-
roende om vi har en verksamhetsplan eller inte så var diskussionen inte 
aktivare då än vad det är nu tyvärr. Här finns alltså på sidan 89-91 Drif-
ten och på sidan 167-168. Investeringarna på det här är väldigt stora 
områden. Åtskilliga informationer finns om förändringar och utveckling 
av verksamheten. Det finns alla möjligheter att diskutera. Varför inte? 
Jag anklagar inte ledamoten Sjögren på något sätt utan lagtinget. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Katrin Sjögren, replik 

Talman! Jag delar den uppfattningen att det blir fel och att det är sällan 
vi politiskt diskuterar en av de politiska frågorna som ålänningarna vär-
desätter allra högst. Beträffande investeringarna så tror jag att där 
kanske det inte finns så mycket diskussioner. Man kan gnälla om varför 
är inte Gullåsen längre på väg osv. men det skulle vara jätte intressant 
att ha en sådan här hälsopolitisk debatt hur man jobbar förebyggande 
och vad vi har för hälsoutmaningar så jag delar den uppfattningen. Det 
finns understöd för en sådan debatt i gällande lagstiftning också.  

Vtm Roger Jansson, replik 

Talman! Gullåsen har gått i historien, men man planerar en geriatrisk 
klinik med rehabiliteringsverksamhet. Två saker. På sidan 91 finns angi-
vet om fokusområden som ÅHS har för 2015. Det är bemötandet av pati-
enterna och det är vård utom Åland. Vård utom Åland är ju en fortsatt 
växande problematik. Över 10 procent av driftskostnaderna går till och 
tendensen är att det kan bli ännu mera när specialiseringen ökar ännu 
mera inom hälso- och sjukvården och vi har inte förmågan att upprätt-
hålla egna specialiteter i tillräcklig grad pga. vår litenhet och pga. brist 
på yrkesfolk osv.  

En annan sak som diskuteras här är nödvändigheten av höjning av 
avgifterna och högkostnadsskyddet. Det är en svår politisk nöt som 
också borde diskuteras här.  

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Katrin Sjögren, replik 

Talman! När det gäller vård utom Åland så delar jag också den uppfatt-
ningen att vården blir allt mera specialiserad. Där finns det också ett 
viktigt arbete att göra, en viktig sak att diskutera om när man når skär-
ningspunkten till vad vi ska göra hemma. Man har ju tagit hem vissa sa-
ker. Det förutsätter att vi har kirurger t.ex. opererar axlar, knän osv. Så 
absolut det finns viktiga saker att diskutera politiskt och kanske också 
det viktigaste av allt att hur vi lockar hit folk. Hur ska vi få yrkeskunniga 
människor som får vården att snurra runt på Åland? Det är en viktig och 
väsentlig sak. Jag brukar säga att ÅHS är som en humla. Den borde 
egentligen inte kunna flyga i ett sådant här litet central sjukhus. Trots 
det så levererar vi väldigt god vård. Avgifterna är en sak för majoritets-
partierna och vi räknar med att ni kommer med besked.  
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Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Minister Carina Aaltonen, replik 

Tack, fru talman! Jag tycker ändå att ledamot Katrin Sjögren har en in-
tressant ansats när hon håller sina anföranden att utgå från det hållbara 
Åland när hon tar fasta på budgeten för nästa år. Jag skulle vilja se lite 
större penseldrag. Hur ska vi nå en social hållbarhet? Hur ska vi ställa 
om samhället och våra egna liv? Hur ska vi göra så att människor håller 
ihop och inte blir sjuka och inte kanske behöver lika mycket omsorg som 
idag? Däremot så blir det väldigt fragmenterat när vi kommer in på soci-
aljour, gymnasialstadiets elever, tandvården, giftfritt dagis osv. Jag 
skulle gärna försöka svara på några av de frågorna.  

Ltl Katrin Sjögren, replik 

Talman! Nu är det yttre ramarna på det viset. Vi har en budgetdebatt. 
Jag har en budgettext att förhålla mig och jag har fem minuter per anfö-
rande. Jag har ändå försökt varit väldigt konkret och konstruktiv i mina 
budgetmotioner och här är det saker som jag vill trycka på nya saker 
som jag vill föra in. Sen vet jag att det får något styvmoderligt behand-
ling i finans- och näringsutskottet som har en mammut uppgift framför 
sig, men det här är saker som kommer att driva och som jag kan följa 
upp sen med åtgärdsmotioner och insändare och allting. Jag tycker att 
de är fina förslag och de vill jag gärna marknadsföra.  

Minister Carina Aaltonen, replik 

Ja, det tycker jag också och därför finns de redan i budgeten. Om vi tit-
tar på socialjouren så på sidan 21 lyfter vi upp att vi kommer att över-
väga att ha krav att socialjour ska ordnas dygnet runt när vi nu går in för 
att ta fram en ny socialvårdslag. Gymnasialstadiets elever, de som är 
ekonomiskt utsatta, det tittar vi också på nästa år hur man ska kunna 
stöda med datorer, räknare och tekniskt utrustning.  

Tandvården. Där vill liberalerna ha en framtidsstrategi. Jag vill gärna 
se konkreta åtgärder och därför har vi fört fram två konkreta förslag på 
det.  

Beträffande giftfritt dagis så är det ju en kommunal fråga men det är 
också fullt möjligt att man kommer till landskapsregeringen och söker 
om PAF stöd t.ex. om man vill göra sådana här pilotprojekt inom tredje 
sektorn och det tycker välkomnar jag också.  

Ltl Katrin Sjögren, replik 

Talman! Om jag börjar med tandvården, så tycker jag att det här är en 
stor och viktig fråga. Jag tycker att landskapsregeringens uttalanden 
spretar betänkligt. Jag vill ha ett meddelande till lagtinget där jag får 
veta hur man tänker sig. Nu vill man utvidga tandvården och man vill 
införa servicesedlar, skulle det då inte vara på sin plats att vi får disku-
tera den här frågan ordentligt. Det spretar i det som landskapsrege-
ringen skriver.  

Jag hittar ingenting om gymnasialstadiet. Det här var ytterligare en 
aspekt som jag ville lyfta fram att det finns unga på gymnasialstadiet 
som lever under knappa förhållanden. Jag har en känsla för det att det 
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står om fritidsaktiviteter och det står om grundskolan, men ingenting 
om gymnasialstadiet och de här äldre barnen glöms bort. Så det ville jag 
lyfta fram. 

Socialjour kan vi förverkliga utan lagstiftning. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, fru talman! Ledamot Katrin Sjögren tar upp tandvården i en av 
sina motioner och efterlyser ett meddelande. Den socialdemokratiska 
målsättningen är ju den att vi ska ha allmän tandvård. Det betyder inte 
att all tandvård ska skötas inom ÅHS, men det betyder det att den är en 
viktig del av den allmänna hälso- och sjukvården. Det vill säga att sam-
hället på något sätt är involverat och tar ett ansvar för allas munvård.  

I den här liberala motionen så tycker jag att det är en inriktning på 
behov, att det är bara de som har de största behoven och de minsta in-
komsterna. Det är en ganska stor skillnad. Det är inte en nordisk modell. 
Är det målsättningen att vi inte ska ha allmän tandvård enligt libera-
lerna? 

Ltl Katrin Sjögren, replik 

Det är det absolut inte ledamot Sundback. Det jag säger är att jag vill 
diskutera den här frågan på ett ingående och djupt sätt i lagtinget. Det vi 
säger från liberalernas sida och det jag kan förstå är precis landskapsre-
geringens delvis målsättning och majoritetens målsättning att lyfta in de 
med störst behov först. Där har vi varit kritiska till att man införde all-
män tandvård i skärgården. Nå, det kan man verkligen diskutera om det 
verkligen var så, men vi hade gärna sett att man plockade in äldre inom 
institutionsboende först i allmän tandvård. Också de med minsta in-
komster som man har skrivningar om nu. Så skulle vi ha prioriterat. Sen 
är det mycket möjligt att om vi har pengar att servicesedlar och nytt-
jande av den privata sektorn kan komma i fråga, men det ska finansieras 
också.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, det är ett stort framsteg om liberalerna faktiskt är för allmän tand-
vård och att det är bara frågan om vägen dit och vilka grupper och i vil-
ken ordning man ska prioritera dem. Det tycker jag låter väldigt bra. För 
den här skrivningen andas mera sådan här behovsprövning. Mer någon 
slags fattigvård än allmän tandvård som är mer den nordiska modellen. 
Det är inte mera komplicerat än så att det är regeringens målsättning 
och framförallt socialdemokraternas långsiktiga pga. det stora motstånd 
vi har haft mot det här bl.a. från liberalerna så har det varit svårt att nå 
längre. Det här är en av de vårdformer som inte är så dyra faktiskt. Där 
betalar patienterna också en del.  

Ltl Katrin Sjögren, replik 

Talman! Det där stämmer överhuvudtaget inte det som ledamoten 
Sundback nu framför. Jag kan leta upp och bevisa åt ledamoten Sund-
back. Insändare och ställningstagande från liberalernas sida. Det är ju 
socialdemokraterna som har ändrat sig. Nu kan socialdemokraterna 
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tänka sig servicesedlar eller tandvårdscheckar och utnyttja den privata 
verksamheten till att alla ålänningar skulle få en bastandvård. Det hand-
lar också om och har hela tiden handlat om hur man ska finansiera det 
och då har liberalernas inställning varit hela tiden att när man utvidgar 
så kan man börja med de som har mest behov. Vi har lyft fram de äldre 
där det faktiskt är så att allt fler äldre har egna tänder. Det skulle vara en 
grupp som vi skulle behöva få in i den allmänna tandvården och också 
de som har små marginaler. De tycker vi att man ska prioritera i hela det 
här paketet. Sen vill vi ha ett meddelande, en framtidsstrategi. Leverera 
så att vi får diskutera.  

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl John Hilander, replik 

Tack, talman! Ledamot Katrin Sjögren tar också här upp en viktig fråga 
om framtagande av en plan om att sanera våra daghem. När vi pratar 
om att sanera våra daghem då låter det väldigt hemskt som om att det 
skulle se väldigt illa ut. Till viss del håller jag ju med. Det är väldigt 
mycket farliga kemikalier och som småbarns förälder vet man hur man 
väljer olika tvättmedel och man väljer olika klädesplagg, mjukmedel och 
det ena och det andra. Hur fungerar våra daghem idag? Jag har ingen 
statistik på det hur man har förverkligat det här men det är kanske 
någonting som ledamoten känner till. Det enda jag kan stöda är en plan 
på hur våra daghem ser ut och där våra små medborgare vistas.  

Ltl Katrin Sjögren, replik 

Talman! Jag håller helt med. Det är en ganska utmanande rubrik på hela 
det här projektet Operation giftfritt dagis. Det här kan jag inte heller ta 
äran av mig. Det här är en idé som jag har kopierat från naturskyddsför-
eningen i Sverige. Allt mer börjar man prata om det här med kemikalier 
i vår vardags miljö med cocktaileffekten och att vi har gränsvärden inom 
alla områden men vad får det för betydelse när allt kommer in i våra 
kroppar och när det kommer in i små kroppar och när det finns i napp-
flaskor, i leksaker, skumgummi, flamskyddsmedel och i tandkräm. Så 
det här blir nästa stora miljö diskussion om hur vi doppas i kemikalier. 
Jag tror inte att det är någon alarmerande sak, men jag tror att det 
skulle kunna vara ett projekt som bra skulle kunna drivas av natur- och 
miljö t.ex. att man skulle bistå kommunernas dagis.  

Ltl John Hilander, replik 

Tack, talman! Med det förtydligandet så förstår jag hur ledamoten Kat-
rin Sjögren tänker och det tror jag att väldigt många i vårt samhälle tän-
ker idag. Tänker man då tillbaks på vår uppväxt och vad vi har utsatts 
för så då blir man ju ännu mer rädd. I dagsläget testar man ju och får 
fram resultat, men man testar ju väldigt lite av det material som an-
vänds.  

 Ltl Katrin Sjögren, replik 

Talman! Precis så är det. Vi har kanske tusentals olika kemikalier och av 
dem är ett tusental analyserade. Så att det här är helt nytt forskningsom-
rådet och det gäller att vara observant för att med basal kunskap så kan 
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man undvika ganska mycket. Jag tycker att det skulle vara ett bra start-
skott och jag vet att man har intresserat sig och haft föreläsningar och 
workshops från Ålands Natur och Miljö när det gäller kemikalier i vår 
vardag. Så det skulle sitta som en hand i handske i ett PAF finansierat 
projekt och Ålands Natur och Miljö skulle kunna vara huvudman och 
om man riktade ett projekt från politikernas sida så skulle man kunna 
hjälpa dagisarna att tänka på de här sakerna.  

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Göte Winé 

Fru talman! Först vill jag kort gå in på ledamoten Katrin Sjögrens och leda-
moten Barbro Sundbacks replikskifte där ledamoten Sjögren nämnde om att 
vi har varit emot servicesedlar och checkar. Det vill jag inte riktigt hålla med 
om. I alla fall kommer jag ihåg att när jag satt i ÅHS styrelse och med under-
stöd av vicetalman Jansson föreslog till 2007 års verksamhetsplan om att 
man skulle utreda tillgången till en mer allmän tandvård. Då var det en 
ganska öppenfriserad att utreda. Sedan på hösten blev det regeringsbyte och 
sen hände det väl inte så mycket.  

Nu fru talman vidare till den här frågan varför jag egentligen begärde or-
det. Då pratar man om polisen och språkfrågan där. Fru talman, den här re-
geringen har jobbat för språkfrågan och tidigare idag så var det upp om poli-
sens möjligheter att få tillgång till utbildning på svenska. Det nämndes speci-
alkurser på svenska för polisen och idag är utbudet ganska litet. Det mesta 
går på finska idag. Jag sitter som ersättare i folktinget och lyfte upp frågan 
om polisens möjligheter till specialkurser på svenska under våren. Jag fick 
faktiskt i fredags respons från Folktinget och om att frågan nu var upp i Folk-
tingets Förvaltningsutskott och de arbetar som bäst med en skrivelse till inri-
kesminister Päivi Räisänen. Jag kommer också att mejla folktinget under den 
här veckan om Polisen på Åland speciella behov av special utbildning. Så vi 
jobbar från flera håll på att förbättra polisens möjligheter att jobba och ut-
bilda sig på svenska. Ledamot Anders Eriksson nämnde då att det här är re-
geringens ansvar att driva denna fråga. Jag tycker vi alla har ett ansvar på 
olika ställen där vi sitter och där vi har inflytelsemöjligheter. Vi har ett viktigt 
ansvar att jobba för det svenska språket.  

Det blir lite speciellt det här i och med att det är vicetalman Eriksson som 
sitter här som sittande talman. Igår nämnde nämligen vicetalman Eriksson 
om hur vi socialdemokrater har försämrat för vår målgrupp genom att för-
ändra i sjukkostnadsavdraget. Och ledamot Perämaa skarvade till idag och 
ville se det som så att socialdemokraterna som försämrat för så många och 
framförallt för vår målgrupp. Intressant att Liberalerna vill och kan bedöma 
vilken vår målgrupp är. Vi arbetar för hela Åland och ett jämställt Åland.  

Sjukkostnadsavdraget är någonting som man blir kompenserade med en 
viss eftersläpning. Där har vi istället sett vad vi kan göra annorlunda. Där 
t.ex. har vi gjort ändringar i grundavdraget. Sedan år 2011 har grundavdra-
gets maxbelopp höjts med 680 euro vilket har gynnat alla låginkomsttagare. I 
frågan om det här med sjukkostnadsavdraget. Har liberalerna siffror på hur 
det här drabbar de som fått det sämre som det nämndes igår? Finns det siff-
ror på det? Finns det fakta?  

  443 



  

Vi har vår egen politik som vi för, men har man ingen egen politik så letar 
man väl efter halmstrån att dra i. Sen vidare nämnde ledamot Perämaa i sitt 
anförande idag om att införa låginkomstskyddet. När jag satt i ÅHS styrelse 
så var jag faktiskt med och tog bort låginkomstskyddet och istället satte vi in 
högkostnadstaket. Vi ansåg då i styrelsen att låginkomstskyddet blev allt svårt 
att söka och det var allt för få som använde det och istället införde vi högkost-
nadstak. Där gällde det att försöka sänka kostnaderna.  

Jag nämnde tidigare att den här regeringen har höjt grundavdraget och 
höjt hemvårdsstödet. Så det finns saker som vi har gjort. Det finns saker som 
vi har gjort tillsammans och vi jobbar alla tre regeringsparier tillsammans 
med familjepolitik, för hela familjen och för hela Åland.  

Tack, fru talman. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, fru talman! Jag hade också på min agenda tänkt att jag tänkte 
nämna om det här, men fem minuter är ganska kort tid så man hinner 
inte riktigt med vad man ska säga. När det gäller det här engagemanget 
som ledamoten Göte Winé har tagit i den här språkfrågan och om fin-
landssvenska folktinget också är med i det här så ger det ju ett ytterli-
gare påtryckningsmedel. Jag tänkte lyfta upp att vi har ju ett dokument 
där man har kartlagt de problemen som personalen ser på myndigheten 
och som man också måste ta på allvar och att det är inte bara en politisk 
fråga. Vad är det centralaste som man måste ta i itu när det gäller språk-
frågan och att man kanske har det med som underlag till det här och där 
vi kanske lyfta framförallt Viktor Johansson som har gjort ett väldigt bra 
arbete med att ta fram det här tillsammans med förvaltnings personal.  

Ltl Göte Winé, replik 

Tack, fru talman! Det stämmer ledamoten Mattsson och det är bra att 
ledamoten påminner mig. Jag skickar med det som en bilaga när jag 
kommer att mejla. Jag har varit i kontakt med polismästaren om vilka 
som är de centrala frågorna just nu inom utbildningen eftersom det är 
där det ligger men jag kommer också att bifoga den där rapporten. Det 
var bra att jag blev påmind om den för det är jätte viktigt att vi lyfter 
fram det här och att vi på flera håll lyfter fram behovet av svenskspråkig 
service för polisen på Åland.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag måste bara nämna det att det kom upp i förra replikskiftet hur 
snabbt fem minuter går. Pratar man med folk som lyssnar på debatter så 
säger de att det är otroligt intressant att man slipper de halvtimme långa 
utläggningarna. Så jag tror att fem minuter är bra fast det kan vara lite 
besvärligt för oss. Till sak, lagtingsledamot Winé sade att det var fel av 
mig att säga att det var regeringens ansvar att få det att fungera på 
svenska inom polisväsendet. Det var allas ansvar sade han och det är 
givetvis sant. Det är allas ansvar, men han tog mitt uttalande ur sitt sam-
manhang då vi diskuterade då och flera vojade att det kostar två miljo-
ner att översätta ett dataprogram. Det går inte. Ingen sade det öppet 
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men innebörden är ju förstås och då får vi traggla vidare på finska och 
det är inte acceptabelt för en åländsk myndighet. Det är inte polis-
mästarens och det är inte myndighetens ansvar utan det är den åländska 
landskapsregeringens ansvar och den finska regeringens i slutändan att 
få det här att fungera.  

Ltl Göte Winé, replik 

Tack, fru talman! Först vill jag förtydliga att jag aldrig nämnde att det 
var fel. Bara att ledamoten Eriksson pratade om att det är regeringens 
ansvar. Jag vill komplettera att vi har alla ett ansvar. Ledamot Eriksson 
sitter bl.a. i Nordiska Rådet och kan lyfta frågor där och vi har andra or-
ganisationer. Vissa sitter också i Folktinget. Vi måste alla jobba för hur 
viktigt det svenska språket är Åland och att vi driver den här frågan från 
alla håll. Sen håller jag med om att det slutliga ekonomiska ansvaret det 
har Landskapsregeringen men jag vill betona att vi alla har ett ansvar, 
att driva det här och jobba för det här och inte skyffla på någon annan 
utan att vi verkligen tar det och jag ville bara gå vidare med frågan och 
då citerade jag ledamoten Anders Eriksson. Så det var ingen kritik på 
det sättet utan jag ville bara komplettera.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Ingen fara. Jag tog det inte heller som kritik, men jag råkade vara utan-
för när jag hörde mitt namn nämnas och då tänkte jag att det är bäst att 
rusa in. I vilket fall som helst så som jag sade tidigare när den här frågan 
var upp till diskussion så den tidigare polismästare sade ju faktiskt att 
när det gäller de här frågorna så fick han inte stöd av landskapsrege-
ringen. Det är ganska allvarligt och det var det som jag ansåg att var vik-
tigt att spinna vidare på för man kan inte lämna en myndighet för sig 
själv med den här typen av frågor och jag håller inte med lagtingsleda-
moten Winé när han säger att det är landskapsregeringens ansvar när 
det gäller det ekonomiska. Det är faktiskt den finska regeringens ansvar 
att se till att det här fungerar, men vi vet hur det är för det tvåspråkiga 
Finland är en chimär. Vi måste passa oss innan det också är enspråkigt 
åländska samhället blir en chimär. Det vill säga att man måste kunna 
finska för att kunna för att t.ex. kunna arbeta på Ålands Polismyndighet 
för så är det tyvärr redan idag.  

Ltl Göte Winé, replik 

Tack, fru talman! Sen Ålands Polismyndighet kom till så tycker jag ändå 
att det har funnits en bra dialog mellan Ålands Polismyndighet och 
landskapsregeringen oberoende om vad tidigare polismästaren sade och 
det kan vara också hur man uppfattar situationen. Man har bl.a. nu job-
bat med att få anvisningar på svenska och man har jobbat ganska 
mycket från också Ålands Landskapsregering med den här frågan och 
språkfrågan. Så jag upplever ändå att man lyfter upp den här frågan och 
att man jobbar vidare med den. Sen kan det vara i vissa sammanhang att 
man kanske velat ha mer hjälp med någonting men det är ändå så att 
det jobbas på det här och man har tittat på det här från flera håll och jag 
vet att både lantrådet och kansliministern har sett på den här frågan och 
diskuterat med mig bl.a. och säkert med flera i polisstyrelsen. Så den här 
frågan lever och har alltid gjort det. Det har gjort det ända sedan Ålands 
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polisstyrelse tillsattes. Jag har varit med där och även tidigare är jag 
övertygad om så jag tror inte att det är ett bekymmer det här. Man har 
jobbat med det. Utmaningen, det är att få de i Finland att förstå vårt 
stora behov av det här.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Minister Wille Valve, replik 

Fru talman! Jag vill berömma liberalernas ordförande Katrin Sjögren 
för att hon tog upp frågan om trygghetslarm. Läget med trygghetslarmet 
är att föregående polismästare tog bort trygghetslarmet. Då kan man 
reagera ganska emotionellt på den informationen om att har inte de 
åländska kvinnorna någon trygghet då. Orsaken till det är dels det att de 
gamla larmen var dysfunktionella och när man mätte i minuter så såg 
man att det inte skapade någon rejäl trygghet d.v.s. traditionell larmning 
gjorde att patrull anlände med exakt samma tidsrymd som med trygg-
hetslarmet. Det här förutsätter en helhetsbedömning också ur den 
aspekten att det ju kan vara en trygghet och en markant förhöjning av 
livskvaliten i och med att man har trygghetslarm som man kan trycka på 
ifall det finns en hotbild.  

Den här frågan är till sin karaktär en polisoperativ fråga, som avgörs 
av polismästaren och den kommer att diskuteras i polisstyrelsen. Det 
kunde också vara en lämplig fråga att fördjupa sig i finans- och närings-
utskottet. Vad man framförallt bör titta på i den här frågan är om det 
finns ett behov, hur gör man i vår omvärld och den helhetsbedömningen 
är vår polismästare bäst lämpad att göra.  

Ltl Katrin Sjögren, replik 

Tack, för den informationen minister Valve. Det uppskattar jag. Då ut-
går jag ifrån att det jobbas vidare på den här frågan och att man kan ha 
ett motsvarande system eller ett system som fungerar för de kvinnor 
som lever under hot och att man har ordning på det systemet. Det är väl-
digt angeläget och viktigt med beaktande på vad vi diskuterade igår t.ex.  

Minister Wille Valve, replik 

Tack! Utgångspunkten är den att ingen kvinna ska behöva leva under 
hot. Sen är frågan om just de trygghetslarmen som har funnits har varit 
de rätta medlen för att uppnå det eller om det finns andra medel som 
den här talaren inte kommer på så det kan jag inte ta ställning till men 
den kommer att dryftas och förädlas i polisstyrelsen bl.a.  

Tack ännu en gång för att ledamoten Sjögren tog upp den här viktiga 
frågan.  

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Minister Carina Aaltonen 

Fru talman! För er som hörde mitt anförande igår så står det säkert klart över 
att både min politiska drivkraft och regeringens ambition det är att vi ska för-
bättra den sociala välfärden för ålänningarna, för barn och unga, barnfamil-
jer, äldre, personer med funktionsnedsättningar, inflyttade, barn- och unga 
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som omhändertas, de som lever under ekonomisk utsatthet och för de som är 
sjuka. Vi har gjort väldigt mycket under de här tre åren i regeringen. Det har 
vi verkligen åstadkommit, men en sak har vi inte gjort och det är att vi inte 
har försämrat ekonomin för ålänningarna under de här tre åren.  

Jag skulle gärna vilja att vicetalman Eriksson vid tillfälle när det är möjligt, 
redogör för varifrån hon hämtar sina uppgifter att så skulle vara fallet. Varför 
för liberalerna fram det här och på vilka grunder? Enligt ÅSUB:s senaste rap-
port om inkomstfördelning och välfärd som presenterades härom veckan den 
24 oktober så står det klart och tydligt att så inte är fallet. Medianinkomsten 
på Åland har ökat. Ålänningarnas ekonomi har inte generellt försämrats. Om 
vi tittar på t.ex. utkomststödet så är det ett ganska intressant mått när det 
gäller de mest utsatta. Då att efter år 2009 ta antalet mottagare av utkomst-
stöd minskat. År 2009 ökade de visserligen men efter det så har antalet mot-
tagare av utkomststöd minskat både på Åland och i Finland. År 2013 då 
gjorde landskapsregeringen ganska stora höjningar av utkomststödet både 
när det gäller grunddelen för ensamförsörjare men också den allmänna 
grunddelen. Sen måste man också komma ihåg att det handlar inte bara om 
intäkter. Det handlar ju också om service och den servicenivå som ålänning-
arna har möjlighet ta del av. Här tänker jag både på den servicen som ges 
inom kommunerna, barnomsorg och skola, men också landskapet, ÅHS och 
gymnasieskolorna.   

Beträffande sjukdomskostnadsavdraget så där förstår jag att liberalerna 
gärna vill återskapa det till sin tidigare nivå. Det skulle innebära en höjning 
av budgeten med 800 000 euro.  

Jag tycker att det var ett bra förslag som ledamoten Danne Sundman gav 
att utskottet skulle få en redogörelse av finansavdelningen över vilka effekter 
det här avdraget de facto har. Från vår förvaltning är man ganska tydlig. Det 
här är inte ett samhällsekonomiskt sätt att kostnadsfördela till rätt målgrupp. 
Dels är det en ganska stor fördröjning i utbetalningen. Upp till två år. Dels så 
är det svårt att mäta om avdraget ger effekt för rätt målgrupp, alltså de som 
är mycket sjuka, gör de något avdrag överhuvudtaget alls och kostnaderna för 
administrationen till FPA. Det är dyrt. Det som förvaltningen menar är att det 
borde vara mer ändamålsenligt att man utjämnar sjukdomskostnaderna där 
de uppstår inom hälsovårdssystemet. Det är främst då inom ÅHS eftersom vi 
inte har behörighet inom sjukvårdslagen.  

Min inställning är att vi fortfarande borde fasa ut det här avdraget, men 
gör vi det så måste vi i så fall införa allmän tandvård. Ett annat alternativ är 
att höja grundavdraget betydligt i beskattningen. Det skulle innebära högre 
kostnader för att kompensera det här. I och för sig så skulle alla med lägre 
inkomster få nytta av det här och inte bara de sjuka. Nu har vi i alla fall 
stanna kvar ett modifierat sjukdomskostnadsavdrag och vi kan konstatera att 
de som har inkomster under 8000 euro de gynnas inte alls av det. De som har 
mellan 8000–15000 euro de får 100 procents avdrag och de som har en in-
komst över 15000 euro de får 50 procent i avdrag och så kompenserar vi det 
till kommunerna.  

En annan sak som vi har gjort är att vi har höjt grundavdraget med 680 
euro sedan år 2011 och nu höjer vi det ytterligare med 40 euro. Det blir alltså 
ett minskat skattetryck för de med löneinkomster upp till 25000 euro per år 
också för de som har pensionsinkomster.  
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Ltl Katrin Sjögren, replik 

Talman! Tar man till den sammantagna bilden hur hushållsekonomin 
utvecklar sig på Åland så kan man konstatera att medborgarna är bero-
ende av hur kommunerna agerar. Allt som avgiftshöjningar, skattehöj-
ningar och fastighetsskatter så jag tror att tar man den samlade bilden 
så har pengarna i börsen minskat.  

Minister Carina Aaltonen, replik 

Man tror ja, men vi har fakta på bordet. Vi har ÅSUB:s statistiks om sä-
ger att så är inte fallet. År 2010-2011 då hade ålänningarna mindre dis-
ponibla hushållsinkomster, men sen dess har det ökat. Så det vi gör nu 
från landskapsregeringen i den här budgeten, det är att vi kompenserar 
också alla de avdrag. Vi höjer grundavdragen och det kompenserar vi 
med 195 000 euro. Sjukdomsavdraget är kvar och kompenseras med 
890 000 euro. Pensionsavdraget höjs, resekostnadsavdragets självrisk 
är kvar osv. så vi kompenserar för att det här inte ska slå så hårt mot 
kommunerna så att medborgarna fortfarande ska ha ett måttligt skatte-
tryck.  

Ltl Katrin Sjögren, replik 

Det finns en grupp som faller utanför systemet och det är de med som 
lever på utkomststöd och det som man tittar närmare på nu i den här 
ekonomiskt utsatthet och där man ska komma med förslag från land-
skapsregeringens sida. När man införde den här förändringen i sjuk-
domskostnadsavdraget så sade man från landskapsregeringen att man 
skulle komma med andra åtgärder. Man skulle kompensera och man 
skulle titta på helhetsperspektivet i hela den här frågan. Ministerns för-
slag är att om man tar bort sjukdomskostnadsavdraget totalt så ska man 
få allmän tandvård. Alltså det var osäkert när man gjorde det här. Land-
skapsregeringen sade att man skulle komma med andra åtgärder. Det 
tycker jag att vi har sett väldigt lite av.  

Minister Carina Aaltonen, replik 

Ja, det är ju så att ska vi komma med andra åtgärder då är det t.ex. en 
höjning av grundavdraget, men då är den nästan lika hög som sjuk-
domskostnadsavdraget eller högre. Så det är ett alternativ. Ett annat är 
allmän tandvård. Det är något vi får fortsätta att diskutera. Just här och 
nu så är de det här förslaget som ligger och beträffande de som lever på 
utkomststöd så där har vi också gjort höjningar under den här mandat-
perioden. Rejäla sådana. Vi får fakta på bordet nu i mars om hur det här 
slår på enskilda personer. Det allra viktigaste när det gäller personer 
med små inkomster det är att det finns jobb och att man kan få andra 
stödsystem som fungerar. Såsom låga avgifter t.ex. för barn och ungdo-
mar för det har ledamoten själv varit inne på.  

Talmannen  
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Axel Jonsson 

Tack, fru talman! Jag ska ägna min begränsade talartid åt att diskutera ett 
ämne som redan kort har berörts i den här debatten av bl.a. ledamoten Sund-
man. Det handlar om vår åtgärdsmotion nr 8 om att införa starkt fokus på 
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programmering och på den digitala kompetensen i våra grundskolor. Det in-
tressanta förstås här för oss även på Åland är att ta del av den omvärldsut-
veckling som pågår runtomkring oss när vi diskuterar hur vi ska ta oss an de 
här problemen och studera exempel från omkringliggande länder i Europa 
och vilken utveckling som sker där och om det är fortsättningsvis så att vi har 
höga ambitioner på IT-området och att vi vill ge våra barn möjlighet att 
hänga med i den utveckling som går allt snabbare på området.  

Jag ska ge några exempel på hur man har gått framåt i Storbritannien från 
och med den här hösten så inför man redan från årskurs ett att man diskute-
rar med eleverna om hur man ska förhålla sig till information på internet. Vil-
ken information ska man sprida och hur ska man hålla den informationen 
man vill hålla privat osv. Man diskuterar nätmobbning och man diskuterar 
annat. Man inför också då i samband med matematikundervisningen och 
som ett eget ämne programmering och hur man ska förhålla sig till de här nya 
språken som i allt större utsträckning styr våra barn och ungdomars vardag. 
Man ska ha från årskurs 7 ha lärt sig att hantera grunderna i två programme-
ringsspråk samt en grundläggande förståelse för binära tal. Vi kan jämföra 
med vad läroplanen för årskurs 6 säger att våra barn ska lära sig på IKT om-
rådet i dagsläget. Då säger man så här: ”våra barn ska kunna söka och hitta 
filer, de ska kunna byta namn på en befintlig fil, man ska kunna öppna en 
internet sida där adressen är given och man ska kunna kommunicera med 
hjälp av IKT.” När man ser den här texten så förstår man ju att det finns ett 
behov av att ta tag i det här området för det är väl ingen här i salen som tror 
att våra barn i årskurs 6 inte har lärt sig att kommunicera med hjälp av IKT. 
Nej, tvärtom. De är otroligt aktiva på det här området. De har i många fall be-
tydligt större kunskap på det här området än vad kanske lärare och föräldrar 
har.  

Vi har haft en aktiv diskussion här idag om hälsan i skolan och ungdomars 
psykiska hälsa osv. när vi vet att nätmobbning är en del av den utmanande 
verklighet vi ser och någonting som man absolut borde belysa i större ut-
sträckning.  

Det har gjorts ett positivt försök från Röda Korset och Rädda Barnen som är 
samfinansierat av PAF, barnens internet för att belysa den här problematiken 
och diskutera det här med barnen i våra skolor. Det här är ett arbete som är 
positivt och som har gett ganska intressanta resultat. Bara av att läsa de tan-
kar som barnen har på de här områdena så visar ju just det som jag var inne 
på att barnen i många fall ligger långt före skolan och föräldrarna på det här 
området. Man kan gå in på Rädda Barnens hemsida och läsa de här tankarna 
som en expertgrupp bestående av barn i årskurs 4-6  och vad de har kommit 
fram till och man kan få ganska intressanta och tankeväckande kommentarer. 
Bl.a. så skriver de så här till frågan: ”Finns det sociala medier som är dåliga 
för barn?” ”På MSP finns det mycket mobbning. Om du t.ex. inte köper saker 
för riktiga pengar kan du bli utsatt för mobbning.” Hur många i den här sa-
len förstår innebörden av det här? Den frågan är ganska relevant. Inte ens jag 
själv gör det. Så det finns ett behov av att vi uppdaterar oss och ser till att den 
digitala kompetensen stärks i skolorna. Det är A och O att vi får till en bättre 
diskussion och inte bara genom ett enskilt projekt som det här Positiva Bar-
nens Internet har varit, utan att vi faktiskt inför det i den obligatoriska under-
visningen som ett statiskt element i läroplanen.  
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Varför ska man då satsa på programmering om man tar den andra biten av 
det hela? Alltså att ge våra barn större möjligheter att faktiskt utveckla sin 
förmåga att hantera och att skapa egna digitala instrument. Det grundläg-
gande och absolut viktigaste argumentet är ju att i alla branscher i dagsläget 
så är den digitala utvecklingen allt mer närvarande. Vi ska ge våra barn det, 
förstå den utvecklingen och att själva delta i den utvecklingen. Om vi ska 
kunna förstärka vår IT sektor framöver så måste vi också införa det här äm-
net. Antingen som ett eget läroämne eller som en del av de befintliga ämnena 
i grundskolan. Det är vi övertygade om.  

Tack, fru talman. 

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Jag tror att ledamoten Axel Jonsson är inne på helt rätt spår 
när det gäller behovet av att satsa på det här området och från land-
skapsregeringens sida har vi de senaste åren jobbat rätt mycket med att 
utveckla IKT eller IT, beroende på vad man väljer för term i det här sam-
manhanget. Det är också så att när man jobbar med lärare och de som 
finns där i verkligheten så visar det sig att precis som ledamoten var 
inne på så finns det sådana som är väldigt långt komna både hos lärare 
och hos elever och det finns de som behöver just de här målen som leda-
moten läste upp nu ur vår läroplan. Det vi har jobbat med nu är dels 
först det att förstärka lärarnas kunskaper kring det här för att få med de 
på tåget, men den här tankegången kring programmering som den här 
motionen handlar om, det är någonting som vi måste ta vidare och vi 
följer nu med de olika försök som görs på andra ställen. Vi kommer 
också att se till att vi hela tiden är med på tåget så att vi kan stiga på det 
också så småningom här.  

Ltl Axel Jonsson, replik 

Vi hoppas från Ålands Framtids sida att det här är ett arbete som priori-
teras och minister Ehn är ju inne på en relevant del av det hela om vil-
ken kunskap lärarna har i dagsläget och hur vi ska utveckla den. Om 
man ser på de lärartjänster som söks i dagsläget så har de ofta ganska 
många sökanden till våra grundskolor. Skolorna borde ha med det här 
som ett tydligt kompetensplan när man söker lärare och att man priori-
terar lärare som har den här kunskapen vid rekryteringen. Det kan vara 
ett exempel på hur man kan gå vidare. Fortbildning är givetvis en viktig 
del av det hela, men ska vi hänga med i utvecklingen runt omkring oss 
så måste vi ganska snabbt också ta ställning till den här frågan och se 
hur vi implementerar det här i vår läroplan som helt klart är utdaterat.  

Minister Johan Ehn, replik 

Talman! Ja, vi är nog helt överens kring arbetsmetodiken i det här sam-
manhanget och vi har från i fjol avsatt ganska mycket av de här utveckl-
ingspengarna som vi har på avdelningen från PAF-medlen för just det 
här projektet. Det är faktiskt så att redan före det så hade man satsat på 
att ha en särskild IKT utvecklare just på utbildningsavdelningen i utbild-
ningsbyrån.  

Jag upplever att vi är väl med men det att ta de här avgörande stegen 
för att börja implementera och där är vi ganska snart nu också att man 
börjar se de här resultaten. Det som jag har sett under de här tre åren är 
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när jag haft mer insyn, det är hur utvecklingen på lärarnas kunskaper 
har gått väldigt mycket framåt. Där har vi också en utmaning i det att 
lärarutbildningarna runt omkring oss kanske inte heller tidigare har satt 
speciellt stort fokus just på det här området utan man har haft fokus på 
andra områden. Så därför är fortbildning någonting av det viktigaste vi 
behöver satsa på i det här läget, men framtiden är precis den som leda-
moten Axel Jonsson beskriver. Där är vi helt överens.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Det här är ett behjärtansvärt ämne det här med IT, att 
lära elever och människor programmering och sådant. Det skulle vara 
värdefullt, men jag minns tillbaka till 80-talet när jag själv gick i grund-
skolan och vi hade ett datasystem som heter Kompis i vår datakunskap 
och vi lärde oss programmering i stor datorn och enstaka rader. Det är 
enligt mig relativt oanvändbart idag. Vad händer med de som går i års-
kurs 7 idag när de sen är i yrkeslivet? Vilken nytta har de av att kunna 
två programmeringsspråk som nu framförs i den här motionen? De kan 
vara väldigt förlegade och att det kan vara helt nytt och det kan vara nya 
sätt att programmera och att man tar nya ramverk tillgodo osv. Det är 
ganska svårt att säga vilka programmeringsspråk det är, men däremot 
kan man lära metoder hur man programmerar.  

Hur ser ledamot Jonsson på det? 

Ltl Axel Jonsson, replik 

Jag säger som så att varken jag eller säkert inte heller ledamoten Petri 
Carlsson är någon programmerare och vet hur man bäst lär sig att pro-
grammera. Det finns många som har bättre kunskaper än oss i det, men 
vi ser däremot en utveckling runt omkring oss där man satsar på de här 
områdena och även jag har funderat i de banor som ledamot Petri Carls-
son för jag har hört liknande exempel hos sådana som har lärt sig skriva 
några rader men som kanske inte har haft någon nytta av det. Ser vi i 
dagsläget på hur utbildningen på det här området är upplagt så lär man 
sig nästan ingen programmering fram tills du kommer till högskolenivå 
helt enkelt och man kunde genom ganska enkla åtgärder ge barnen möj-
lighet att för det första väcka ett intresse för det här området att kanske 
är det här ett område som man vill satsa på att utveckla vidare genom 
att man får grundläggande kunskaper i de här språken. På samma sätt 
så är ju de flesta programmeringsspråk vad jag förstått också de som 
bygger på liknande logik d.v.s. att det handlar mer om att bygga ett tan-
kesätt och tänk än att kanske lära upp fullvärdiga programmerare.  

Ltl Petri Carlsson, replik 

Så är det och det är därför jag lite undrar över när man säker specifikt 
att i Storbritannien har man minst två programmeringsspråk att det ä 
väldigt inriktat på det. Jag har utbildning i robotprogrammering och jag 
har programmera i CNC svarva och jag har jobbat med IT i över tio år 
och jobbat även med systemskriptprogrammering inom den sektorn. Så 
jag har jobbat ganska mycket med programmering, men det jag lärde 
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mig i grundskolan så hade jag ingen nytta av senare som jag upplevde 
det då. Däremot så ser jag möjligheterna till att vi förstärker d.v.s. data-
kunskapen och digitalisera inlärningen först innan man går in på det 
här. Vi måste se till att sätta resurser så att lärarna och eleverna får digi-
tala hjälpmedel och metoder att jobba med. Det måste komma före vi för 
in det här. Sedan ska det naturligtvis vara flera ämnen. Tack. 

Ltl Axel Jonsson, replik 

Det är positivt att ledamot Carlsson har erfarenhet på det här området. 
Det var mer än jag kände till. Ser man på den sista frågan som ledamot 
Carlsson tar upp i sin replik att vi ska ge barnen mera genom att föra in 
den här digitaliseringen i det befintliga lärandet så tror jag att våra barn 
och ungdomar så tror jag att våra barn och ungdomar i dagsläget är 
ganska bra på att använda den här typen av digitala instrument som 
finns. De blir allt enklare att använda och de blir lättare för barnen att 
använda. Det som vi saknar i vår läroplan ur vår synsätt i Ålands Fram-
tid det är barnens möjlighet att själva skapa digitala instrument och di-
gitala verktyg, som vi ser att blir allt mer en integrerad del av alla 
branscher och alla delar av samhället i dagsläget och vi tror att det här 
exemplet att man infört två programmeringsspråk och kunskaper i bi-
nära tal i Storbritannien. Det här är ett måste om vi ska ge våra barn en 
möjlighet att också skapa sina egna instrument och vara med och forma 
sin digitala framtid. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack, talman! Jag måste igen säga att jag håller med ledamoten Jons-
son. Jag tror att alla språk är bra att kunna om det så handlar om ett 
programmeringsspråk eller ett annat utländskt språk. Det är bara till 
nytta för det framtida livet. Och precis som med att man inför entrepre-
nörskap redan från årskurs 1 så varför inte införa det här. Sen tror jag 
också när det gäller integritet med internets vett och etikett. Det sociala 
spelet som sker ute i cybersspace med alla faror som lurar där och alla 
elakheter som är så lätt att sprida när man inte behöver se någon i an-
siktet. Det tror jag också är någonting som man behöver ta upp.  

Ltl Axel Jonsson, replik 

Det är sant. Jag håller med. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Fru talman! Jag har mitt årliga tal angående missbrukar situationen på Åland 
och vilka åtgärder som görs och vad som behöver göras där. I den här budge-
ten är det anmärkningsvärt på det sättet att där står att under hösten har 
landskapsregeringen erfarit att droganvändningen bland unga har ökat oro-
väckande. Man har då vidtagit en kraftsamling för att åtgärda detta och änd-
rat attityder. Det här är någonting som vi i som sitter i det parlamentariska 
politiska gruppen mot narkotika användning har fått ta del av det här. Vi vet 
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att det är bl.a. i gymnasiet. Man har också märkt att det är tilltagande att ung-
domar går mer på provtagning och lämnar urinprov för att gå kvar i skolan. 
Så det är ett tilltagande problem. Attitydförändringarna känner vi också utav 
att man vet idag att det finns en uppenbar attityd förändring. Det här är 
ingenting nytt. Framförallt det här med attitydförändringen. Det är någon-
ting som pågår på Åland, i våra närregioner i Europa och också i hela Ame-
rika. Talande för den här förändringen är den uttalande som Barak Obama 
gjorde förra året att marijuana är relativt harmlöst och att Colorado och 
Washington har avkriminaliserat bruket av narkotika. Det här ger ju också 
eko i vårt samhälle förstås.  

Spice finns på löpsedlarna flera gånger i veckan nu för tiden och där man 
beskriver hur ungdomar som har blivit dödsjuka av den här nya drogen, men 
det avskräcker inte för fortsatt användning utan det har i många fall motsatt 
effekt har vi fått uppleva.  

Fru talman, än en gång kommer alltså signaler att missbruket ökar, det går 
ner i åldrarna och det blir tolerantare. Det här är någonting som har pågått 
sedan 1980-talet sedan jag har engagerat mig i de här frågorna och det är na-
turligtvis inte så att det är ett fortkommande process utan det här går i cyklar 
och var vi befinner oss i den cykeln är svårt att avgöra. Polisen brukar ha en 
betydligt bättre koll på läget än vad man har för närvarande i och med att 
man har varit bortkommenderad som man upplever själv från sitt ordinarie 
arbete och har jobbat väldigt mycket ute på fältet med polisarbete vilket har 
stört deras kontinuerliga informations samlande och de här stödande insat-
serna som också kan bidra till information.  

Så det är frågan om är det här som dyker upp i gymnasiet någonting som 
har pågått i månader eller kanske t.o.m. år och det är nu vi ser resultatet av 
det här stora antalet nyetableringar eller är det någonting som pågår idag. 
Det försöker man ta reda på idag, men naturligtvis ska insatserna pågå konti-
nuerligt på alla områden från vaggan till pensioneringen. Det är det vi också 
har pratat om i det här Risk- och missbruksprogrammet som har tagits fram 
och som förnärvarande processas i social- och miljöutskottet.  

Det finns också åtgärdsförslag i programmet. Där det framkommer att det 
är kommunerna som är ansvariga för det förebyggande arbetet och prevent-
ionen bland medborgarna. Enligt programmet förväntar man att kommu-
nerna skall ha tagit fram ett förslag i maj 2015 på hur man ska vidta de här 
preventiva åtgärderna. Det är viktigt också att det blir ett fungerande doku-
ment som tas på allvar och blir hyllvärmare. Nu vill jag lyfta fram Folkhälsans 
samordnare Alexandra Walk Liljeroos som har som ett av sina uppdrag att 
arbeta med de här frågorna och att bistå kommunerna med att ta fram de här 
programmen så att man får de så skräddarsydda som möjligt. Jag har förstått 
att så har intresset så här långt varit relativt svalt för de här frågorna.  

Detta förhindrar inte att man genomför en myndighetsövergripande insats 
framförallt polisen efterlyser att man gärna skulle vilja ha under en tidsperiod 
som man fördjupar sig och borrar ner i de här frågorna och att man tar tjäns-
temän från både sociala myndigheter, polisen, skolan och övriga som gör en 
kraft insats att man är avdelad uteslutande för att jobba med narkotika under 
x antal veckor för att kartlägga och komma fram till vilka åtgärder som ska 
göras och hur stort missbruket är.  

Jag ser också med förväntning på att vi ska få en ny tobakslag. Där man 
också kommer att förbjuda ytterligare användning av narkotika och så att 
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säga så man behöver också kanske redan idag se över att man har tobaksfritt i 
de sektorerna där man har förbjudit det. Restaurangerna har ju lyckats 
kanske t.o.m. bättre än vad våra gymnasieskolor har gjort enligt den inform-
ationen som jag har.  

Tobaksrökningen i sig är ju så att säga en av de stora inkörsportarna och 
man vet idag med forskningen att det är inte bara en inkörsport och start. Det 
är svårare att sluta om man är rökare och man får betydligt starkare reakt-
ioner.   

Jag tänker ytterligare tillägga om vad det gäller sänkning av promillegrän-
sen till 0,2 promille och det finns mycket farhågor och det finns ett visst mot-
stånd mot det att det är kanske inte ens lagligt i att tvinga någon att blåsa i 
precisionsalkometer om det är så att man inte har det som rattfylleri. Det där 
får juristerna strida om. Jag tycker ändå att det är viktigt att man jobbar för 
att det ska vara förbjudet att köra bil påverkad av alkohol. Även om man inte 
kriminaliserar det så ska det vara kanske som med trötthets liknande symp-
tom att man får avbryta körningen om man blåser en promille i alkometern 
tills man har nyktra till och polisen ska ha rätt att avbryta det om man vägrar 
blåsa i precisionsmätaren. Det är en väg framåt. Tack. 

Ltl John Hilander, replik 

Tack, talman! Tack, ledamot Åke Mattsson som brinner och driver de 
här frågorna och årligen påminner parlamentet om hur viktiga de här 
frågorna är. Jag delar framförallt synen på utbredningen av droger 
bland unga och framförallt den liberala synen på lätta droger att de inte 
skulle vara skadliga. Hasch och kannabis breder ut sig i gymnasiesko-
lorna och det är den bilden man måste ändra på. Kanske inte alltid med 
straff och förbud utan det behövs mycket information. Jag vet att leda-
moten Mattsson har mycket åsikter i det här och det här är ett viktigt 
arbete som vi måste komma framåt med. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, fru talman! Ja, det är en viktig aspekt som ledamoten Hilander 
lyfte fram här och det är attitydförändringen och för min del så är det 
ganska klart att det måste påbörjas före högstadiet för att man ska 
kunna förändra den för har man skaffat sig attityd när man går in där så 
är det väldigt svårt att förändra den så man måste vara väldig tidig 
framme för att nå fram. Det finns en samsyn bland alla experter och alla 
som är insatta i det här området. Det är kanske inte skadligt och man 
dör inte utav det men det är klockrent att man blir passiv och dum i hu-
vudet av att använda det. Helt klart.  

Området är mer komplext än så för vi har också våld i hemmen där 
alkoholen har en väldigt stor roll. Det här förekommer i alla samhälls-
grupper och det är problem inom alla områden när det gäller missbruk.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Jag tycker att ledamot Mattsson har stor erfarenhet av det 
här med droger och jobbar säkert också rent praktiskt mot det, men det 
skulle vara intressant att veta för det pågår en debatt ute i samhället om 
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det här med promille i trafiken och vin på staden och tillgängligheten av 
tobak osv. Vad har ledamoten Mattsson för åsikter i den frågan? Det 
skulle vara intressant att höra.  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Även det här är en komplex fråga och när det gäller promille i trafiken så 
tycker jag att det är väldigt viktigt. Jag pratar om alkoholfria zoner. Det 
är någonting som kommer från Sverige, att man har vissa zoner som är 
alkoholfria och man väljer vilka zoner som absolut ska vara alkoholfria 
och var det får förekomma. För det gäller ju i nykterhetsarbetet att man 
har en trovärdighet. Trafiken är en sådan, absolut alkoholfri zon att sig-
nalen ska vara tydlig att även om det inte blir straff så ska man aldrig 
köra när man har druckit alkohol och är medveten om det. Idag kan 
man ta ett mellanöl och direkt sätta sig i bilen och köra för man vet att 
man inte har promille. Det är inte ändamålsenligt. Det borde vara för-
bjudet. När det gäller alkoholförtäring på allmän plats så där är det en 
balans. Naturligtvis tycker jag att ju mindre tillgänglig alkoholen är 
desto bättre är det, men budskapet måste också vara trovärdigt och man 
måste ha allmänheten med sig. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Jag håller med om att det är en balansgång det här att vil-
ken tillgänglighet ska man ha och vad är det som inte ska vara tillåtet, 
men det är klart att man märker ju att det blir allt mer tillgängligt. På 
något vis så ska det på alla evenemang finnas öl- och spritservering eller 
i alla fall öl- och vinservering. På något vis går det inte utan det. Det kan 
hända att om vi menar allvar så borde vi stagnera upp det här. I och för 
sig så sägs det att det går en hälsotrend bland ungdomar att man ofta 
dricker alkoholfria viner och alkoholfria öl på krogen. Då borde man 
tycka att där vi vuxna också är inte borde kunna vara möjligt att dricka 
alkoholhaltiga viner och öl utan kanske vi också skulle kunna nöja oss 
med alkoholfritt.  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, fru talman! Vi har en samsyn där och jag tror att vi är helt överens 
men frågan är komplext och det kan också vara att man skaffar trovär-
dighet i de grupper som har stora problem eller där det finns potential 
att man kan få det så gäller det att vi tar rätt åtgärder. Vi har ju som ex-
empel att polisen ser som ett väldigt stort problem och det är att man 
dricker ett glas champagne när man firar nyår vid torget i Mariehamn. 
Ska man få göra det eller inte? Det har sagts att nej, jag tycker att det ska 
vara förbjudet att det inte får finnas alkohol någonstans så att polisen 
ska bötfälla dem. Då blir det ett problem för de här människorna tycker 
att ”men herregud har man inte viktigare saker att göra, varför man inte 
satsar på det och det”. Då tappar man kanske trovärdighet på ett område 
där det är viktigt att man har alla med så att man håller sams. Det vik-
tiga är att man ser till framförallt vad vi ska satsa på. Ingen alkoholan-
vändning före 18 års ålder. Det borde vara lika självklart som med kör-
kortet.  
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Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Torsten Sundblom 

Tack, talman! I samband med tilläggsbudgeten när den var här för några da-
gar sedan så ställde jag några frågor om hur det här arbetet har gått framåt 
med extra anslag. Efter de frågorna beslöt jag mig för att skriva den här mot-
ionen nr 38 som handlar om att genom offentlig privat samverkan ska man 
finansiera delar av kortrutten. När jag började titta på det så konstaterade jag 
att man har glömt att nämna någonting om Sottunga i Sottungatrafiken i 
budgeten för att det kommer att påverka den trafiken när man ändrar om 
hela trafiksystemet i södra skärgården med kortrutten som planeras. Så då 
föreslår jag i motion 39 att När miljökonsekvensbedömningen för kortrutten 
för östra Föglö är slutfört påbörjas miljökonsekvensbedömningen för att 
ansluta Sottunga till tvärgående linjen via ett nytt färjfäste på nordvästra 
Sottunga. Arbetet utförs parallellt med miljökonsekvensbedömningen för 
västra Föglö. Jag tror att vicetalman Jansson kanske trodde att jag skulle 
sätta det före, men det är nog mest för att man ska få allt som ett helhetspro-
jekt. Det var det jag var ute efter.  

Det här OPS som jag förkortar det på svenska, det har ju ett fint engelskt 
namn annars och jag är inte engelsk språkig så jag använder OPS. En sådan 
lösning i de här trafikfrågorna om man ska titta på de alternativen och jag vill 
gärna ha ganska stora projekt. Så kanske att östra Föglö är för litet projekt för 
att gå in för det, men om man delar upp det som flerstegsraket där man bör-
jar under handla om det ena och göra upp avtalen i flera omgångar så kanske 
att det blir intressant.  

Så det är av den orsaken som jag föreslår då att östra Föglö, Sottunga trafi-
kens koppling till tvärgående och västra Föglö utreds om det kan genomföras 
som ett projekt fördelat på tre etapper genom offentlig privat samverkan. Det 
här har att göra med det att ska vi ha ett extra anslag, ska vi begära allt på en 
gång eller ska vi styra extra anslaget till Vårdö bron i så fall. Det här är tankar 
som jag för fram och jag tycker att man ska arbeta med de här alternativen 
parallellt och se vart vi kommer och hur finansieringen utav allting ska bli.  

Jag har lite tid kvar. Jag har skrivit en motion till som är en långkörare. 
Under många, många år ända sedan jag första gången kom in i politiken i 
Föglö år 1991 då pratade man om att utlokalisera arbetsplatser. Det har varit 
olika förslag i många omgångar och jag föreslår att landskapsregeringen listar 
vilka uppgifter som av regionalpolitiska skäl kan utlokaliseras till skärgårds-
kommunerna eller till landskommunerna från centralförvaltningen och kom-
mer med förslag om utlokaliseringar i kommande budgeter. Det kan vara bra 
att ha en förteckning att vilka kan vi eventuellt utlokalisera. Jag nämner i 
brödtexten i den här motionen skärgårdstrafikens bokning. Den har ju figure-
rat i 20 år att utlokaliseras men det har aldrig blivit av. Rummen har t.o.m. 
stått färdiga en gång i tiden men de togs aldrig i bruk. Naturskyddsområdet 
och den förvaltningen kanske, jakten eller skogsförvaltningen. Det finns flera 
alternativ. Tack. 
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Vtm Roger Jansson, replik 

Tack, fru talman! Den nämnda motionen är bra och det finns orsak att 
försöka ge svar på de frågorna. Ingen landskapsregering har hittills lyck-
ats med det. Sedan har ledamot Sundblom också några mindre bra mot-
ioner. Åtminstone en och det är motion nr 39 att börja rådda bort den 
nödvändiga insatsen för kortrutt över Föglö för Kökar och Sottunga och 
på både och östra och västra Föglö med att konkurrera med de nödvän-
diga investeringarna med en dröm om ett nytt färjfäste på nordvästra 
Sottunga. Det är verkligen att riskera hela den här framtiden för reg-
ionen. Vi menar att Kökar, Sottunga och Föglö är en sammanhållen eko-
nomisk region.  

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Nej, det är inte att rådda bort. Förbindelsen tvärgå-
ende genom skärgården bör finnas oberoende för det är ett sätt att för-
binda den norra och södra halvan utav skärgården. Den behöver vi ha 
kvar. Sen är det så att det är grunt genom sundet i Sottunga och när man 
behöver byta färjor så blir det muddringsarbete och vad kostar det. 
Kanske är det bättre att byta sida för oberoende hur tvärgående linjen 
ska fungera eller vart den ska gå så är det kortare körningar att köra på 
västra sidan rakt ner eller svänga västerut. Vilket man vill. I båda fallen 
finns det tidsvinster i det här. I frågan om Sottunga så är djupet också 
väsentligt i sammanhanget.  

Vtm Roger Jansson, replik 

(mikronen avstängd) Ursäkta. Det gäller också företag. Nu plockar man 
in företag till de här skärgårdskommunerna från fasta Åland för att få 
service och det blir väldigt dyrt. Det går åt jätte mycket timmar. Så det 
är rimligt att den här regionen av skärgården kunde slås ihop. Då vet jag 
att Sottungaborna vill åka till Långnäs enligt den gamla metoden att 
man ska snabbast in till Mariehamn, men det är inte vår målsättning 
utan vår målsättning är att få den här regionen att överleva. Inklusive 
Sottunga och Kökar och då måste man satsa på det här på östra Föglö.  

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Fru talman! Jag tycker att vicetalman ska observera att jag säger inte var 
tvärgående ska ansluta. Visst, jag har en åsikt om det men jag ser helst 
att vi kommer till resultat och kommer till resultat och får igång bygg-
starten i det här. Så jag avvaktar ingenjörernas kunskap i den här frå-
gan. Vad gäller de s.k. utbyarna, som de benämns, mellan Sottunga och 
Kökar. Den trafiken kan vi inte begära ska lösas med en färja som tar 40 
bilar utan vi måste nog fundera på någon annan form av trafik med en 
mindre bilfärja, som blir som matartrafik för att komma in på linjen. Det 
är min vision för det hela. Därför att det är så få familjer som det berör 
och då är inte behovet så stort och då måste vi se vilka fartyg vi använ-
der. Vi vinner så mycket kapacitet på de större färjorna. 
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Minister Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Vad gäller offentlig privat samverkan så ligger ju intresset för 
den privata som investerar att det fortsättningsvis också finns en drift 
att hantera. Det är det som är själva grundtanken i offentlig privat sam-
verkan. Det ska man komma ihåg. Det är driften man vill komma åt. 
Driften av en hamn på östra Föglö är tämligen marginell. Det är 
snöplogning och lite annan kontroll. Det är i princip färjedriften vi talar 
om. Det som man också behöver komma ihåg vad gäller OPS är det att 
det blir ingen investeringskostnad för landskapsregeringen. Utan istället 
kommer hela driften belastas driftsbudgeten och det kommer också att 
se ut på ett helt annat vis i vår driftsbudget i så fall och det ska man vara 
medveten om. För det tredje så är det min bestämda uppfattning att vi 
inte ska aktivera OPS innan vi har fått klartecken från finska sidan hur 
det går med extra anslag för investeringar i kortrutt.  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Nej, extra anslaget ska vara huvudspåret. Jag tänkte 
mig att man skulle parallellt försöka se till att man är långt kommen. Jag 
ser tunneln till Lumparland ännu som kan bli en framtida idé och då är 
det intressant det här med finansieringen.  

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Till skillnad från ledamoten Torsten Sundblom så ser jag inte 
likadant på det här. Jag anser att går vi in till våra finska riksmyndig-
heter med en begäran om extra anslag, då är det seriöst. Vi gör det för 
att ni i lagtinget gör bedömningen att det inte är möjligt att finansiera en 
dylik investering med egna medel. Det tycker jag är väldigt viktigt. Jag 
vill också påminna och erinra ledamoten Torsten Sundblom att han tidi-
gare har varit en stark förespråkare av att vi skulle gå in med extra an-
slag för kortruttsinvesteringar.  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Ja, det är jag fortfarande men jag ser ett riksdagsval i 
vår och det som inte är förankrat då vad gäller extra anslag så det kom-
mer knappast att ske på fyra år förrän vi har nästa riksdagsval. Så när 
våren kommer och man har inte förankrat färdigt med tjänstemän och 
ministeriet när regering byts så kanske att loppet är kört för en fyra års 
period. Det är därför jag har skrivit den här motionen för jag tycker att 
jag fick lite för svaga svar i samband med tilläggsbudgeten om hur långt 
man har kommit och hur förhandlingarna gick fram. Det är det som är 
bakom den här tanken.  

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Minister Veronica Thörnroos 

Talman! Innan jag inleder mitt anförande om avgifter i skärgårdstrafiken vill 
jag helt kort säga vad gäller extra anslagsansökan att landskapsregeringens 
absoluta målsättning är att före den nya riksdagen tillträder ska Ålands Lag-
ting ha tagit del av en lagframställning. Det är så det går till i samband med 
extra anslag och den ska också finnas då tillgänglig på finska sidan. Det är 
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helt sant det som ledamoten Torsten Sundblom säger att när regeringspro-
grammet spikas för en fyra års period så bör alla väsentliga delar finnas på 
plats. Så också lagframställningen om extra anslag från Ålands Lagting.  

Det som jag egentligen tänkte beröra lite i mitt anförande är avgifterna 
inom skärgårdstrafiken. I den bästa av världar ledamöter, skulle jag gärna 
lägga ett förslag där skärgårdstrafiken är avgiftsfri både för den enskilde och 
för transportidkarna, men som sagt bästa ledamöter det ä i de bästa av värl-
dar. Samtidigt skulle jag inte idag kunna försvara ett sådant förslag därför att 
vi har en avgiftspolitik inom samtliga verksamheter som landskapsregeringen 
finansierar. Jag tänker t.ex. inom ÅHS. Jag tänker inom ÅMHM.  

Avgifterna inom skärgårdstrafiken genererar i runda slängar 1 miljon euro 
per år och det är en gedigen summa som behövs för att verksamheten ska gå 
runt. Vi har påbörjat ett gediget arbete med att reformera avgiftssystemet, 
med att reformera bokningsreglerna, med att försöka få bokningssystemet 
och betalningssystemet in i detta sekel. Jag kan också informera om att det 
inte har varit lätt. Där till försöker vi nu ytterligare skapa en kombinations 
möjlighet mellan den kollektiva trafiken till land och det som erbjuds till sjöss 
så att det ska vara möjligt att lösa ut en biljett som gäller för både buss och för 
färja.  

Varför har då landskapsregeringens avgiftsstadga sett ut som den har 
gjort? Varför har vi en positiv särbehandling av skärgårdsborna? Ja, land-
skapsregeringen har medvetet aktivt valt en positiv särbehandling av skär-
gårdsborna som också uppfyller dagens krav och därför att det är viktigt att 
den som i sitt dagliga liv har ett absolut tvunget att använda färjorna ska ha 
möjlighet till det utan att den ekonomiska belastningen blir för stor.  

Vi har avgiftsbokningsregler som möjliggör ett liv och leverne på ett helt 
annat vis än vad det gör för en icke skärgårdsbo. Det är vad vi har valt med 
positiv särbehandling. Däremot har vi inte valt det som motionären skriver i 
budgetmotion nr 37 dvs. en positiv särbehandling av tunga lastbilar. Nej, det 
är inte någonting som landskapsregeringen har gått in för.  

Motionären önskar att avgiften ska sänkas för tunga lastbilstrafik. Man 
önskar också att det ska vara specialbehandling vad gäller taxan. Den ska 
vara lägre. Den lägre taxan ska gälla året runt och man vill kompensera det 
inkomstbortfallet med att påsätta personavgifter under sommartid.  

Vad gäller personavgifter så tror jag att vi ofrånkomligen går mot det hållet 
att vi kommer att måste införa personavgifter, men det kräver en egen redo-
visning eftersom det är momsskyldigt. Därtill krävs det ett betalningssystem 
som kan svara upp mot de berättigade krav som trafikanterna har. Jag vågar 
påskina att vi inte har ett sådant system i bruk i dagsläget men vi har en plan, 
en strategi för hur vi ska nå det. Vi har skrivningar i budgeten för år 2015 och 
det är möjligt att vi redan år 2016 kan ha ett nytt bättre betalnings- och bok-
ningssystem både för skärgårdstrafiken och för kollektivtrafiken som helhet.  

Med dessa ord tackar jag för ordet. Tack, talman. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Jag tänker inte ge mig in i avgifts diskussion något 
mera för jag har skrivit en motion om det här och det talar för att jag vill 
ha förändringar där och vill att det ska drivas mera som en näringspoli-
tisk fråga.  
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Jag vill fråga ministern angående ansökan om extra anslag. Har mi-
nistern tillsammans med finansministern varit till regeringen och disku-
terat den här frågan och börjat förbereda den? 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Nej, finansministern och infrastrukturministern har inte 
varit till den nuvarande regeringen och fört de diskussionerna. Det vore 
knappast heller lämpligt med tanke på att det inte är säkert att den nu-
varande regeringen som kommer att sitta efter nyval. Däremot förs in-
formella kontakter med våra partier i Finlands Riksdag, samt att vi på 
tjänstemannahåll har påbörjat ett beredningsarbete. Där till har också 
trafikavdelningens eminenta tjänstemannakår i princip färdigställt det 
material som kommer att ligga till grund för den lagframställning som 
sedermera Ålands Lagting har att ta ställning till. Jag tror inte att vi hin-
ner här under hösten. Det beror inte på avdelningen, utan det beror på 
att jag själv har varit sjukskriven ganska lång tid, men senast i början på 
januari bör den finnas här för att den ska kunna ligga till grund i arbetet 
framledes för Finlands kommande regering.  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Talman! Jag skulle rekommendera att man bokar flyget och far, för det 
är alltid bra att vara tidigt ute och diskutera kommande behov. Det är 
alltid det, för det görs långtidsplaner och det är både ministrar och 
tjänstemän inblandade fast de byts men byter man några ministrar sen 
så vandrar nog arbetet i regel vidare. Så jag skulle nog beställa biljett.  

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Tack för det rådet. Jag tror ändå att vi väljer att följa den linje 
som vi har. Vi har ett gott kontaktnät till Helsingfors. Inte bara Åländsk 
Center utan hela den samlade regeringen har goda kontakter och det är 
också fritt fram för alla andra här i Ålands Lagting och alla ledamöter att 
i kontakterna till Helsingfors vara tydlig och tala om vad Åland vill och 
därmed stärka våra positioner i huvudstader. Tack. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Brage Eklund 

Tack, fru talman! Jag ska försöka på fem minuter avverka tre budgetmotioner 
men är det så att jag inte hinner så tror jag att jag lämnar den som blir kvar 
till utskottet att titta på.  

Hållbart Åland. Vi hade en diskussion här igår mycket om hållbart Åland 
2051 och många var positiva och det har vi från Ålands Framtid varit också. 
Vi har förenat oss med en gemensam skrivelse från utskottet till lagtinget som 
lagtinget omfattar i sin helhet och därför blev jag lite förvånad när jag öpp-
nade budgetboken och såg att man inte överhuvudtaget har beaktat i skriv-
ningarna i budgeten det beslut som ett enigt lagting har tagit.  

Den skrivning lyder som följande: ”De fyra hållbarhetsprinciperna skall 
inte tolkas bokstavligen utan närmast ses som riktlinjer för det framtidaar-
betet. Det finns behov av att kontinuerligt se över och justera principerna 
att erfarenheterna av deras tillämpning erhålls. Vidare skall landskapsre-
geringen utarbeta en femte hållbarhetsprincip, som beaktar behovet av en 
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ständig och jämn BMP tillväxt i samhället samt att vikten av alla närings-
grenar och konkurrenskraften bibehålls i jämförelse med motsvarande nä-
ringsgrenar i våra närområden.  

Det är inte hållbart att reglera förutsättningarna för en sektor på ett sådant 
sätt att verksamheten bara flyttar eller läggs ner på Åland och bedrivs i 
Ålands närområden istället. Det här är ett förslag från motionen att man inför 
det här och byter ut det tredje och fjärde stycket i budgeten.  

Sen har jag en motion om den samlade socialservicen KST där klämmen 
lyder att regeringen utreder ett komparativt syfte, en organisations modell 
där berörda delar av den sociala servicen överförs till regeringens ansvarsom-
råde. Det här är ingen hemlighet att vi från ÅF har lyft fram det här att det 
bör ligga inom landskapsregeringens ansvar. Vi har också i motionen lyft upp 
att ÅHS kan vara huvudman för den här delen.  

Man har sett i tidningarna idag att det är ganska stor oenighet om man vill 
lyda enligt kommunalförbundet eller om man vill att det ska ligga under land-
skapsregeringen. Därför tror jag att för att komma fram i det här så borde det 
göras en jämförelse eller utredning över hur det skulle se ut om det ligger un-
der landskapsregeringen. I annat fall är det risk att det här KST blir ingenting 
och det skulle vara synd för vi motsätter oss inte reformen som sådan när det 
gäller den här sociala servicen utan många har sagt flertal gånger och i olika 
sammanhang. Så det finns behov av att man samordnar det här. Jag kan säga 
att redan 2004-2005 så hade jag en motion som byggde på att man bör titta 
på, jag kan läsa upp klämmen där att social- och miljöavdelningens förvalt-
ningsområde för att utreda hur enskilda kommuner kan garanteras hög-
kostnadsskydd inom specialomsorgen inom ramen för en delreform av 
landskapsandelarna.  

Det byggde på att bl.a. Eckerö Kommun m.fl. jag tror att också Sunds Kom-
mun var drabbade så att special klienter som kostar kommunerna väldigt 
mycket och de drabbades ekonomiskt p.g.a. det här. Då byggde vi på den här 
principen att man ska gemensamt ta hand om de här klienterna till den delen 
som kostnaderna överstiger en normal klientkostnad. Det här föll till intet 
men KST bygger egentligen på samma princip idag som den här motionen 
gjorde då.  

Infrastrukturministern Thörnroos var inne på avgifter och där har vi också 
lagt en finansmotion. Det är att införa biljettautomater för införande av pas-
sageraravgifter. Det bygger ju på att man borde beakta passagerare som åker 
på färjorna idag och de borde betala en avgift precis som jag får betala om jag 
åker med buss från Eckerö så borde passagerarna betala en avgift när man 
åker färja.  

Klämmen lyder i syfte att sommaren 2015 införa passageraravgifter på 
skärgårdsfärjorna utreder landskapsregeringen ett system för biljetthantering 
med automater i hamnarna. Jag fick ett visst stöd från infrastrukturministern 
när hon sade att det går mot personavgifter på sikt. Biljettautomater i tekni-
ken finns idag att man kan få det där.   

Tack, talman. Nu har jag avverkat alla tre. 

Minister Carina Aaltonen, replik 

Tack så mycket! Jag tycker att det är ganska intressant och glädjande att 
Ålands Framtid verkligen engagerar sig i det här med hållbart Åland till 
2051. Hela tanken bakom hållbarhetsstrategin är ju att ställa om Åland 
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så att vi fortsättningsvis har ett konkurrenskraftigt och bärigt samhälle 
med livkraftiga företag så att vi kan bibehålla och kanske utveckla också 
den här välfärden som vi har. Man måste ha det i åtanke att som man 
säger här i sin kläm att man ska reglera förutsättningarna för en sektor 
så att den bara flyttas eller läggs ner på Åland. Det är ju inte avsikten, 
men är det inte hållbart så kan man ju inte heller fortsätta med den sek-
torn. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Hela den här motionen bygger på att det är ett enigt 
lagtingsbeslut som ligger till grunden för det här så det borde inte vara 
något bekymmer från övriga partier och lagtingsledamöter att omfatta 
den här ändringen i budgeten eller klämmen att man byter ut de här 
styckena till det som egentligen lagtinget har fattat beslut om.  

Minister Carina Aaltonen, replik 

Fru talman! Det här ska vi naturligtvis titta noggrannare på. Det är ju så 
att de här fyra hållbarhetsprinciperna som finns i budgeten, det tog un-
gefär 20 år för Chalmers ungefär 100 forskare från hela världen att ta 
fram så att på månader be utarbeta den här femte hållbarhetsprincipen. 
Vi måste titta närmare på det under nästa år när vi får en hållbarhets 
strateg till landskapet så att den verkligen överensstämmer med de öv-
riga principerna. Jag har lite betänkligheter när det gäller en ständig och 
jämn BMP tillväxt. Är det verkligen hållbart på sikt? Vi vet ju att tillväx-
ten har stått stilla nu i Finland och många delar i Europa. Det går inte 
att ha några trolleriformler för det.  

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Utgångsläget och arbetsmetoden borde utgå ifrån de 
hållbarhetsprinciperna som man har fastställt i lagtinget. Man kan ju 
inte vidhålla det. Det bygger ju exakt på samma sak men med lite mju-
kare tolkning av hållbarhetsprinciperna plus att man har lagt till en 
femte. Så det är det som måste vara utgångsläget när landskapsrege-
ringen jobbar vidare med de här hållbarhetsprinciperna.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Jag tänkte överraska och tala lite om KSP. Jag funderade 
väldigt länge som centerpartist vad jag tycker jag om det här. En sam-
ordning av socialtjänsterna och spetsområdena, är det bra eller dåligt? 
När jag funderade på att vad är det som är fokus för mig, är det den en-
skilda människan, de svagaste av alla eller är det kommunen. Vad är det 
som är viktigaste? För mig är det faktiskt när det gäller de här utsatta så 
är det faktiskt den enskilda människan. Jag vill att vården och hante-
ringen och hjälpen kring dessa som nu berörs av det, att den ska vara 
jämställd på Åland. Jag vill att den ska gälla på hela Åland. Jag vill inte 
att i Brändö eller i Kumlinge eller Geta ska behöva skäm hatten över hu-
vudet när du har en son eller dotter som kräver vård för missbruk och 
som påverkar kommunens budget väldigt negativt. Jag vill komma bort 
från det stenålderstänket. 
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Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Jag tror att vi har samma tankesätt och centern gick 
till vals på samma i det som Ålands Framtid framför idag, att den här 
samordningen av KST ska ligga under landskapsregeringen. Och att 
man har ändrat sig nu får centern står för, men jag delar infrastruktur-
ministern Thörnroos åsikt att det är individen som ska ligga i centrum. 
Jag tror också att det är förhållandet mellan individen och kommunen 
som också måste fungera.  

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Ja, det är sant att centern gick till val på att vi trodde att 
den bästa organisationsformen, den förnuftigaste var under landskaps-
regeringen. Vi har haft en diskussion. Vi har resonerat oss framtill det 
här och jag säger så här, jag vågar tala för partiet, att för oss är det vä-
sentligaste att individen kommer i centrum. Hur det organiseras är nu 
för oss en sekundär fråga. Speciellt när man hör hur många familjer run-
tom på Åland som har det svårt, hur många som lider, hur svårt många 
socialarbetare har som inte har den här spjutspetskompetensen som är 
omöjlig att upprätthålla om man inte jobbar med samma saker dag efter 
dag. Jag menar vi måste också våga se framåt och låt inte kommungrän-
serna vara ett hinder. Låt oss skapa möjligheter. Sätt individen i cent-
rum. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Det finns ingenting i den modell som vi förespråkar att 
det skulle bli sämre förhållanden och sämre för kommunerna. Det finns 
ingenting som säger att det skulle bli sämre. Vi har samma grundtanke 
att individen ska ha det bra och ha det bäst och att man jobbar för indi-
videns bästa. Och som jag sade när jag läste upp en motion från år 
2004-2005 så då var utgångsläget precis exakt detsamma, att individen 
ska ha det bra och man ska inte hamna i en sämre ställning för att en 
kommun har ekonomiskt dåligt ställt och att man belastar kommunen 
ekonomiskt. Skillnaden är att centern har ändrat och att man tycker att 
ett kommunförbund är starkare att driva medans vi anser att det är 
bättre under landskapsregeringen och ÅHS. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mika Nordberg 

Fru talman! När lagtingsledamoten Brage Eklund citerade att Eckerö 
borna också får betala för att ta bussen till stan som jag måste begära 
replik. Det är ju så att skärgårdsborna om de också vill ta sig till staden 
så får ju också betala för bussen som går ifrån Hummelvik, Långnäs eller 
Svinö för att ta sig till staden. Problemet är bara det att Eckeröborna kan 
åtminstone promenera till bussen. Det kan inte skärgårdsborna.  

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Om ledamot Mika Nordberg skulle läsa motivering-
arna i förslaget när det gäller passageraravgifter så står det att bofasta i 
skärgårdskommunerna bör helt eller delvis ges befrielse från avgift. 
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Utan det är övriga passagerare som far ut i skärgården som vi vill av-
giftsbelägga. Det är inte skärgårdsborna. De har sitt årskort eller i annat 
fall åker passagerarna fritt.  

Ltl Mika Nordberg, replik 

Fru talman! Det var i de facto för anförandet jag begärde min replik på 
och inte kanske exakta ordalydelsen i en motion. Däremot undrar jag 
om ledamoten Brage Eklund delar den här synen på att skärgårdstrafi-
ken är en förlängd landsväg eller är det någonting annat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Det står också i motiveringarna. Jag kan citera ”all-
mänt ses skärgårdstrafiken som förlängd landsväg i syfte att göra 
skärgården tillgänglig och levande. Det är en målsättning som de allra 
flesta ställer sig bakom. Även Ålands Framtid.” 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Barbro Sundback 

Tack, fru talman! Jag stressar lite för jag ska vara klockan fyra på ett sam-
manträde och jag hoppas att jag inte drar på mig några repliker. Jag kan ju 
förstås låta bli att svara så då blir det kort.  

Jag vill till sist säga att den här budgetdebatten började bra. Lantrådet och 
finansministern höll anföranden som var ganska humanistiska. De talade om 
vilket samhälle vi vill ha. De talade om vilka grupper de månar om särskilt i 
den här budgeten. Det uppskattar jag och mitt parti väldigt mycket. Nu har 
den här frågan om de svagaste grupperna i samhället och deras ställning ifrå-
gasatt. Det har ifrågasatts och t.o.m. påståtts att det har blivit sämre för vissa 
grupper under den här mandatperioden. Alltså grupper som är i behov av 
stöd. Jag hoppas att det här är någonting som finansutskottet utreder och att 
vi får fakta också för att diskutera den här saken.  

I det sammanhanget har också det här sjukdomskostnadsavdraget nämnts. 
Nu har det varit tyst om det sedan vi hade diskussionen förra gången och nu 
sätter man ifrån oppositionen liv på den här brasan igen och det är antagli-
gen med tanke på det kommande valet. Jag tycker att det är en ganska billig 
politisk poäng. Men för at vi ska få fakta så hoppas jag att det här är någon-
ting som finansutskottet utreder. Vi i majoritetsblocket har ju fått se ganska 
avslöjande siffror om hur det här fungerar eller hur det inte fungerar.  

Sen fru talman, när det gäller generellt ålänningarnas ekonomiska situat-
ion så har ju den här relativa fattigdomsgränsen höjts från ungefär 10 000 
till 15 000 i året. Det har alltså skett i vårt samhälle sedan år 2004. En 
ganska god utveckling. Om man läser ÅSUB:s rapport så är inkomstskillna-
derna på Åland förhållandevis små. Det betyder alltså att vi har haft en 
ganska god och jämlik samhällsutveckling. Det här är sådant man kan läsa i 
ÅSUB:s rapport och jag hoppas att utskottet verkligen fördjupar sig i det 
här.  

En annan mycket viktig fråga är våldet i vårt samhälle. Särskilt det våld 
som riktas mot kvinnor och som baserar sig på en arkaisk uppfattning om 
mannens överhöghet och där väldigt många tydligen ännu inte har insett att 
det finns ingen sådan naturlig ordning.  

464 



  

Jag skulle gärna hoppas att utskottet också satte stor vikt vid det här. Nu 
finns det bara en kvinna i utskottet, men som jag sade så är det ett manspro-
blem. Det är på tiden att männen tar tag i den här frågan. Måste det behöva 
hållas på, på det här sättet? Bulta på kvinnor, barn och på varandra. Dessu-
tom det här sexualiserade våldet. Det är ju inte om jag får säga normalt att 
män som inte stöder den här typen av beteende så visa vad ni vill. Visa att ni 
är goda exempel. Ta avstånd, offentligen.  

Här nämns också äldreomsorgsprogrammet och lagen. Då vill jag bara 
skryta lite. År 1997 den 16 mars lämnade jag in en motion om en äldre-
omsorgslag. Det var för att man skulle bo hemma eller i sin hemkommun. 
Det här upprepade jag 2003 till 2004. I båda fallen röstades den ner. Alla 
har varit emot det förutom socialdemokraterna. Nu har socialdemokraterna 
i Finland infört en äldreomsorgslag. Och nu är lagtinget beredd. Ibland så 
måste man gå långa krokvägar för att komma till resultat.  

Utskottet kan gärna titta på den här äldreomsorgslagen. Den blev kanske 
inte så fantastisk, att vilket syfte ska en lag på Åland ha. Ska den ge den här 
standarden? Och ska folk kunna bo hemma så då måste vi ha lagstadgade 
stödrättigheter. Ska man ha hjälp med städning, ska man få ha dator osv. 
Tack, fru talman. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Jag delar ledamot Barbro Sundbacks åsikt när det gäl-
ler våld mot kvinnor i samhället. Jag tolererar inte överhuvudtaget våld. 
Allra minst på kvinnor och barn. Så det tar jag avstånd ifrån, men jag 
tycker inte om när man uttrycker att det är männens och att det hela ti-
den generaliseras, som att alla sysslar med det här. Det är obetänksamt 
och nedvärderande när man tar alla män över samma kam. Jag accepte-
rar absolut inte våld på kvinnor och barn eller våld överhuvudtaget. Jag 
fråntar mig den här generaliseringen.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, kvinnorna har tagit avstånd ifrån det i decennier. Men inte har vi 
makt över den här frågan. Vilka är det som har makten i den här frågan? 
Det är de män som inte vill ha det här. Utnyttja den då.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, talman! Bästa ledamot Barbro Sundback vi har ju förut haft den 
här typen av replikskiften i den här salen. Vi vägrar från männens sida 
att känna oss kollektivt skuldbelagda, för vi förmår inte heller över 
andra mäns varande eller icke varande i hemmen och den typen av våld. 
Vad kan ledamoten Sundback begära mer än att centerns gruppledare 
Runar Karlsson ägnar stor del av sitt gruppanförande till att belysa det 
här och det bevisar att centern tar avstånd från den typen av övergrepp 
som pågår tyvärr i samhället. Vad begär egentligen ledamoten Sund-
back? Vill ledamoten ha männen ut på gatorna och protestera mot män-
nens beteende eller vad önskar ledamoten? 
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Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag önskar att männen tar den här frågan på allvar, att ni skolar er och 
att ni omsätter den norm ni har i handling.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Bästa ledamot Sundback, en stor del av vår skoluppfostran innefattar ju 
respekt för andra individer. Vi kan ju inte tro att skolvärlden på det viset 
missar budskapet till alla elever och för med sedan den här typen av in-
formation vidare så att jag måste igen säga att jag är besviken att leda-
mot Sundback vill skuldbelägga männen som ett kollektiv.  

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Minister Johan Ehn 

Fru talman! Jag vet inte hur mångt det är gången meddelar jag från den här 
talarstolen att jag tar avstånd från våld. Sen övergår jag till det jag hade tänkt 
säga. 

Ungdomspolitik är det sista området av de områden som jag ansvarar för 
på min avdelning. Det är det området som idag tilldelas de minsta resurserna 
och som kanske är ett av de svåraste områden att hantera på en specifik av-
delning. Därför för att vad är ungdomspolitik? Vad är ungdomsfrågor? Det är 
tvärsektoriella frågor som sträcker sig över i princip samtliga områden som 
ministrarna i landskapsregeringen ansvarar för.  

Ett mycket tydligt exempel på just den frågan är det som jag belyste här i 
ett tidigare anförande också dvs. kartläggningen över ungdomar och de resur-
ser som finns för den här typen av ungdomar som riskerar eller redan har fal-
lit mellan stolarna i ett samband där man då inte har varken utbildning stu-
dieplats eller arbete. 

Det här var ett samarbete som vi gjorde mellan min kulturbyrå som ansva-
rar för ungdomsfrågor, socialavdelningen och näringsavdelningen. Det vi fick 
fram var en utredning som visade på hur arbetet fungerar. Om det fungerar 
bra, mindre bra och framförallt visar det på att de resurser vi har idag de 
kommer att räcka väldigt långt i det här sammanhanget om vi bara ser till att 
man börjar samarbeta väldigt mycket mera tydligt än vad man gör idag. Fort-
sättningen blir nu att det här arbetet ska koordineras från utbildningsavdel-
ningens sida och var och en av myndigheterna ska se till att man utför de ut-
gifter som man enligt lag är ålagd att göra. Då kommer det här att fungera 
väldigt bra. Det som kommer att behöva göras är att ibland överbrygga fråge-
tecken och ibland kanske föreställningar om att tystnadsplikt råder och såd-
ana här saker.  

Det som det här också belyste är att vi behöver titta på alternativ för den 
här gruppen och kanske också för andra grupper när det gäller utbildningsal-
ternativ som vi har varit inne på tidigare. Här kan det vara så att våra treåriga 
utbildningar idag som trots att de är yrkesinriktade blir lite väl teoretiska. 
Här behöver vi ha mera lärande i arbete. Kanske kortare utbildningar. Och 
kanske också lärlingsutbildningar på ett annat sätt än det som vi har i dagslä-
get. Allt det här kommer vi att lägga in nu också övervägande i det utbild-
ningspolitiska programmet som kommer att jobbas fram på parlamentarisk 
bas fram till och med mars det här året.  
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Utöver kartläggning jobbar vi också med att förverkliga det ungdomspoli-
tiska program som togs av landskapsregeringen här under den här våren. Det 
var inget nytt ungdomspolitiskt program, utan det var en uppdatering av det 
ungdomspolitiska programmet som togs fram av den förra landskapsrege-
ringen och som vi upplevde att vi inte hade kommit till slut med. Jag vill där 
lyfta framförallt inflytande frågorna som kommer att vara andra stora fokus-
området som vi kommer att lyfta från utbildningsavdelningens sida under det 
kommande året när det gäller ungdomsfrågor. Vi kommer att fortsätta jobbet 
med att skapa olika typer av arenor, möjligheter för ungdomar att vara med 
och ha åsikter och inflytande över de områden som är specifikt inriktade till 
ungdomar, men också generellt så att ungdomar ska uppmuntras till mer ak-
tivitet inom det politiska arbete och inom samhällsbyggandet. Vi stöttar också 
upp elev- och studeranderåden och ett arbete som framförallt nu har pågått 
på socialvårdsbyrån med barnkonsekvens analyser, som kommer att genom-
föras under det här året. Det kommer att väldigt intimt höra samman med 
inflytande frågor och diskussioner när det gäller ungdomspolitiska program-
met.  

Så det här är de frågor som vi framförallt kommer att jobba med ungdoms-
politiskt under det året som finns kvar av den här mandatperioden.  

Jag vill också passa på att säga om den här diskussionen om motionen om 
ett studeranderegister, så upplever jag att problemet inte är så svårt om man 
kan bygga det på frivillighet. Då kan det finnas ett kryss eller en ruta som 
man kan kryssa i på en blankett där man medger att man kan göra det här. 
Då torde vi kunna få det här. Vi har också diskuterat ett samarbete tillsam-
mans med Ålands Näringsliv för att hitta en form för det här.  

Tack, fru talman. 

Ltl Göte Winé, replik 

Tack, fru talman! Så som minister Ehn vet så har jag jobbat mycket och 
har en brinnande engagemang för de här ungdomarna, som lätt faller 
mellan stolarna. Jag håller med minister Ehn om att vi har bra med re-
surser och att direktiven ofta gör att det kan bli tydligare. Framförallt så 
som jag har tjatat om en utbildningssamordnare som jag tror kan sättas 
på befintlig personal och om man tar en ungdom som resurs till den här 
ungdomslotsverksamheten.  

Jag tjatade tidigare om lagstiftning och ungdomslagen, som Finland 
gjorde om för att man skulle ha en mer uppföljningsansvar. Jag har för-
stått på minister Ehn att det skulle göras direktiv att man måste med-
dela till en utbildningssamordnare när en ungdom hoppar av en utbild-
ning.  

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Frågan om ungdomslag har vi tittat lite på och det finns 
också ve i kartläggningen och ett resonemang kring det. Jag tänker inte 
avvisa den tanken framåt helt och hållet ärligt talat. Det kan hända att vi 
för att få ett tvärsektoriellt arbete att fungera måste också lagstifta kring 
det. Mitt första steg är att precis som ledamot Winé nu beskriver få det 
att fungera genom att man tydligt i budgetskrivningar och andra styrdo-
kument visar hur man vill att det ska löpa på. Därför att jag har den 
grundinställningen att det inte spelar någon roll om det är lag eller om 
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det finns i andra dokument så länge vi får det att fungera. Jag tycker 
också att det har visats, t.ex. ungdomsgarantin på finska sidan har visat 
sig att det blev kanske inte blev så lyckad insats därför att resurserna 
saknades för att genomföra det man tänkte så att slutresultatet blev ett 
annat än vad som var målsättningen. Vi försöker nu i första hand att 
skapa ett samarbete mellan myndigheter, kommuner, frivilligorganisat-
ioner och andra berörda i det här sammanhanget.  

Ltl Göte Winé, replik 

Tack, fru talman! Mycket av de t här med ungdomslagen som jag 
nämnde tidigare är just det här tvärsektoriella. Jag läste den här utrap-
porten ” Bättre att stämma i bäcken än i ån” med Ingvar Nilsson och An-
ders Wadeskog, som räknade hur mycket man vinner med tidiga insat-
ser. Där pratade de om den tvärsektoriella logiken jämfört med stuprörs 
logiken och hur mycket man vinner på det. Det här visar också när tre 
avdelningar slås ihop och blir tillsammans. Det här är en jätte viktig sak 
och jag tycker att det är bra att man ser möjligheten för jag tror att när 
man pratar om ungdomar och arbete med dem så är det tvärsektoriella 
arbetet det viktigaste och att det fungerar. Sen också hur man gör det är 
jätte viktigt.  

Kort om ungdomsgarantin i Finland och resurserna. Det är det att här 
har vi resurserna och här kan vi göra mycket mer och att man inte bara 
sätter ett program som ska göras utan att vi först tittar på vad vi har för 
resurser. Tack för ett bra jobb. 

Minister Johan Ehn, replik 

Tack, fru talman! Jag tror att ledamoten Winé och jag är överens om hur 
vi hanterar de här frågorna. Det handlar väldigt mycket om vilken mål-
sättning man sätter och hur man kommer kommunicerar det och hur 
man får det här att flyta. Jag delar fullt ut det här. Vi är inte vana att 
jobba på det horisontella planet utan vi hamnar väldigt snabbt in i ett 
lodrätt tänkande därför att det är det traditionella sättet att styra en or-
ganisation. Här har vi otroligt mycket att lära i framtiden, att få saker att 
flyta på ett bra sätt och ibland så är det praktiska hur man gör det och 
inte beskrivningarna över organisationen som är det väsentliga. Ibland 
måste man också göra den här organisationsförändringen för att faktiskt 
få det att fungera. Därför för att det blir för krångligt annars.  

Tack, fru talman. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, talman! Det gläder mig att minister Ehn betonar lärlingsmetoden 
eller instrumentet som ett viktigt redskap för att möta den utmaning vi 
har att föra våra ungdomar från skolvärlden in i yrkesrollen och genom 
att det finns så pass många yrken fortfarande i dagens samhälle där vi 
har nytta av lärling. Då tänker jag på byggnadssektorn, VVS, plåtslageri 
etc. Så borde lärlingssystemet kunna nyttjas i större och högre grad. Så 
jag hoppas att det ska bli en allvarlig analys av det i det kommande ut-
bildningspolitiska programmet så att vi kan se en utökad satsning på 
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det. Samtidigt vill jag betona, enligt åländskt modell. Därför för att det 
finns nu erfarenheter från lärlingsländerna. De traditionella som tyder 
på att det dyker upp avarter så fort det finns subvention från samhället 
med i bilden.  

Minister Johan Ehn, replik 

Diskussionen kring lärande i arbetet som det ju handlar om i lärlingssy-
stemet är någonting som har varit väldigt aktuellt här på Åland den sen-
aste tiden. Inte bara här utan också egentligen i hela Norden för man 
samma resonemang. Intresset för yrkesutbildningar, rena yrkesutbild-
ningar har varit på dalande både i Sverige, Finland och här på Åland un-
der senare tid. Man väljer hellre en utbildning på gymnasialstadiet som 
leder till möjlighet att ta sig vidare. Det här måste vi råda bot på genom 
att just titta på att kunna få in mera av det praktiska lärandet i utbild-
ningarna. Första steget vi gör nu är att i läroplans grunder för vår yrkes-
utbildning tar in att det blir flera timmar som de ska ut och göra sin 
praktik. Utmaningen vi har är att vårt näringsliv är så litet. Så varje per-
son som ska ut kommer också att vara en belastning på det korta per-
spektivet i företaget, men en vinst i det långa perspektivet. Det är den 
här dialogen som vi nu under utbildningspolitiska programmet fram-
tagna ska göra med näringslivet om hur man kan göra det här.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, för den redogörelsen minister Ehn. Det förefaller som att den här 
frågan är i trygga händer. Jag tror att vi alla här i salen är överens om att 
varje ungdom som vi kan rädda från arbetslöshet och därmed utsatthet 
är ju en framgång för samhället. Jag ser med förväntan fram emot resul-
tatet över utbildningspolitiska programmet i den här delen.  

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Man ska sen komma ihåg också att till början kan man 
tycka att ett lärlingssystem skulle vara lämpligt för de som vi inlednings-
vis pratade om. Det är samtidigt så att lärlingssystemet är ett mycket 
krävande system. Det kräver en väldigt stor insats från den enskilda in-
dividen så att det också kan vara så att genom att skapa de här alternati-
ven ger en möjlighet för andra att stiga på det här och vi frigör resurser 
på det hållet för att då kunna stötta och ge mera stödundervisning och 
annat som kan behövas på annat ställe. Så att det är absolut så att de här 
frågorna måste man analysera noggrant och man kan inte heller bara 
göra så att i Tyskland har man gjort på ett sätt och så lyfter man in det 
här, utan vi måste hitta ett system som är anpassat för de åländska för-
hållandena och som sker i samförstånd med de åländska företagen för vi 
vet ju redan att vid t.ex. inom sjöfarten har ett mycket aktivt samarbete 
med dem, men där har vi hamnat i en situation där vi betalar vi också 
väldigt mycket för den praktik som ska göras och det kommer att vara 
ett bekymmer för oss om vi ska införa det på ett generellt sätt.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag måste säga att med tanke på att jag tror att jag har lämnat två mot-
ioner om lärlingssystemet så det är som ljuv musik att höra det här och 
speciellt när man pratar om att man ska ha ett lärlingssystem som är an-
passat till åländska förhållanden. Det var inte det jag begärde ordet eller 
replik för utan det var just det här med kompetensregistret över stu-
derande. Jag var orolig. Trots att minister Ehn har varit väldigt flitig i 
den här debatten och jag trodde inte att det skulle nämnas, men mi-
nister Ehn kom in på det till sist och jag uppfattade det som så att man 
tydligen har varit i kontakt redan med Ålands Näringsliv så det verkar 
bli en snabb expediering. Jag tänkte att jag kanske t.o.m. får en motion 
godkänd innan jag dör. Det vore ju någonting nytt. Det här som minister 
Ehn sade att det kräver frivillighet. Det är riktigt. Den uppfattningen har 
jag kommit framtill också. Det finns faktiskt ansökningar som man gör 
till myndigheter och det har jag gjort själv där man ska kryssa i om man 
vill ha marknadsföringsmaterial, men det är ju ett fritt val.  

Minister Johan Ehn, replik 

Tack, fru talman! Kontakten med Ålands Näringsliv togs redan för ett år 
sedan. Vi har under de här tre åren haft återkommande sommar ung-
domsforum för ungdomar med särskilt fokus på ungdomar som studerar 
på borta plan. Vi har kört det i augusti och det har varit hyffsat välbe-
sökta. Vi har haft mellan 30-50 ungdomar per gång och där kom den här 
biten upp och det finns ett väldigt stort intresse hos näringslivet att få de 
här bitarna. Det här är någonting som har varit på gång under ett år. 
Man har lite tittat på juridiken kring det men vi är inte klara med exakt 
hur man ska lägga upp de här bitarna. Så vi kan säga som så här att mot-
ionen är väl godkänd innan den skrevs.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det låter helt dysannolikt. Det tyder på att ministern inte var på plats 
när jag presenterade det här ärendet för det är så att upprinnelsen när 
jag fick den här idén så var när föräldrarna var inbjudna till Ålands Ly-
ceum så pekade yrkesvägledaren att det här var ett bekymmer att man 
inte kan följa med vart eleverna tar vägen och att det skulle man ha väl-
digt stor nytta av i skolan. Dagen efter råkade jag träffa en företagare 
och hade det här fortfarande snurrande i huvudet. Det var en IT-företa-
gare som hade problem med att få tag på personal här. Ett plus ett blev i 
mitt fall två då att vi borde få till stånd ett sådant här register. Men 
ingen är gladare än jag om man får det här på plats och till på köpet får 
motionen godkänd. Det är fantastiskt.  

Minister Johan Ehn, replik 

Vad gäller godkännande av motioner så är det någonting som lagtinget 
sysslar med och inte jag som minister, så det får ledamoten Eriksson 
diskutera med kollegorna i lagtinget och framförallt kanske i finansut-
skottet. Det är rätt ovanligt att man får kända motioner godkända som 
redan är igång startade men det kan hända att lagtinget gör ett undantag 
i det sammanhanget.  

Jag tror att jag var på väg in för att replikera när det här diskuterades. 
Jag råkade höra men jag var inte på plats, men hann inte få en replik på 
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det. Annars hade jag kunnat ge det redan då. Men nu har informationen 
kommit.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Axel Jonsson, replik 

Tack, fru talman! Lärlingsutbildningen och dess utveckling är intressant 
och som det nämndes så har vi motionerat från Ålands Framtids sida 
om det här att man borde ha ett större fokus på det. Det uppfattar vi att 
är någonting som regeringen delvis jobbar med. Ministern var inne på 
det att man ser det som problematiskt om det är så att man ska ge någon 
form av ersättning till de här företagen i de branscher som inte gäller 
sjöfarten. Är det inte ändå så att om man flyttar ut mer av den praktiska 
utbildningen på företagen så borde det frigöras resurser också om man 
ser på undervisningstimmarna vid skolorna där den praktiska undervis-
ningen ligger idag. Finns det inte en koppling där? 

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Ja, till vissa delar finns det en koppling men frågan är om 
det räcker till. Därför att en undervisningssituation i skolan är betydligt 
större grupper än vad man antagligen hamnar i när man sätter in den 
här resursen till ett företag. Där blir det kanske ofta att man jobbar i be-
tydligt mindre grupper än det. Jag ser det inte som en omöjlighet utan 
snarare som en möjlighet. Vi har sagt att det som har varit viktigt för oss 
nu är att vi gjorde en stor reform eller vi fick en reform av gymnasiesko-
lan gjord precis innan den här landskapsregeringen tillträdde. Den 
skulle vi så att säga lotsa i hamn när det gäller organisationen och nu 
börjar arbetet med att skapa innehållet i det här på ett allvarligt sätt. 
Inte så att utvecklingen har stått stilla men det här är ganska stora refor-
mer. Man ska göra förändringar och det är ett nytt sätt att tänka på hur 
man tillgodogör sig kunskap och därför har vi inte heller kunnat sjösätta 
någonting heller utan påbörjat arbetet och diskuterat hur man ska göra 
det.  

Ltl Axel Jonsson, replik 

Det är bra att vi är överens när det gäller det, men ser man också till 
möjligheten att flytta ut den praktiska utbildningen på till företagen så 
handlar det också om att även om man kommer till mötes i den efterfrå-
gan som finns ifrån näringslivet att man mera anpassar utbildningen 
efter näringslivets behov. Då är det också motiverat att kräva från nä-
ringslivets sida att man också gör en lite större insats med de större in-
satser som frigörs just med tanke på att det blir mindre undervisnings-
timmar i skolorna i kombination med att näringslivet skjuter till så 
borde det här vara en framkomlig väg. Det finns det många exempel på 
som vi har visat från Ålands Framtids sida framförallt Österrike och 
Tyskland, men också runt omkring oss och vi hoppas att man har ett 
stort fokus på det här och genomför också förändringar på det här områ-
det eller åtminstone lägger grunden för de inför nästa regering.  
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Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Vi har försökt att jobba väldigt långsiktigt med utbildnings-
politiken från regeringens sida och också jobba block överskridande el-
ler regeringsöverskridande till opposition därför för att jag tror att fram-
gången inom åländsk och finländsk utbildningspolitik är det att man 
inte har låtit bli ett slagträ där man slår varandra i huvudet om vad som 
är bäst och där man får saker som förändras från år till år. Därför vill jag 
nu se till att en utbildningsdelegation som ska jobba med att över alla 
parti gränser med representanter från kommunerna, med representan-
ter för näringsliv och arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer ta fram 
ett program som ska jobba till 2025 och dessutom använder vi oss nu 
utav expertkunskaperna i arbetsgrupper för att ta fram grundmaterialet 
för att få fram så bra förslag som möjligt. Här finns det här med lärande 
i arbete och lärlingsbiten som är en mycket viktig del i det här samman-
hanget.  

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Mats Perämaa 

Tack, fru talman! Euforin över privatiseringarna i skärgårdstrafiken är stor 
och sett ur de förväntningar på inbesparingar som presenteras i budgetförsla-
get så är det givetvis bra om man kan spara pengar rent siffermässigt där. En 
liten oro finns det ändå hos mig. Vi tror oss kunna konstatera att vi har den 
situationen nu att icke åländska rederier gör en stark inbrytning på den här 
marknaden om vi kallar det så och vi befarar att besättningarna kommer så 
småningom att bli icke åländska. Det ger förstås effekter på skatteintäkter 
och liknande i framtiden. Vi vill för förtydlighetens skull säga att vi har ingen-
ting emot privatisering i princip, men vi tycker givetvis att det skulle vara att 
föredra att åländska rederier kunde vara det som är verksamma också på den 
här planen, alltså att bedriva rederiverksamhet i skärgårdstrafiken.  

I den bild som lantrådet presenterade här i går sade hon att 110 personer 
berörs av privatiseringarna i skärgårdstrafiken. Vi har de facto just nu ett far-
tyg m/s Doppingen som bedrivs av ett icke åländskt företag och där har vi 
kommit till det att fem av sex personer är icke ålänningar. Endast en person 
är kvar ombord som betalar sin skatt till en åländsk kommun. Jag vet att det 
här är en väldigt kraftigt förenklad modell men en sjättedel av 110 personer 
om vi skulle komma till det motsvarande för hela personalen så skulle det be-
tyda att endast 18 ålänningar skulle vara kvar som anställda på fartygen och 
92 personer skulle vara bosatta och skattebetalare någon annanstans.  

Givetvis om vi skulle komma till det här så kommer det här inte att gå obe-
märkt förbi. Det här är kanske att gå för långt i diskussionen men landskaps-
regeringen avser att kompensera kommunerna för skattebortfall via skatteav-
drag. Det här är en åtgärd om vi kommer till det här som skulle påverka vissa 
kommuners skatteintäkter väldigt dramatiskt.  

Så det som jag önskar är att finans- och näringsutskottet skulle kunna se 
på det här om det kunde vara möjligt inom EU:s regelverk och inom de upp-
handlingslagar som vi ska leva efter, att ändå i ett litet samhälle som det 
åländska rikta upphandlingar till lokala företag. Det är kanske omöjligt, men 
jag skulle vilja att man en gång för alla tittar på det här ordentligt och också 
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samtidigt bedömer om man här på Åland med åländska rederier kunde ha en 
tillräcklig konkurrens för att uppnå det syftet som man önskar. Jag tror att vi 
alla skulle föredra att då när vi privatiserar så skulle det vara åländska rede-
rier som bedriver verksamheten och också ålänningar anställda ombord på 
fartygen.  Jag önskar att utskottet fördjupar sig i den frågan. 

Sen väldigt kort till den budgetmotion som gällde inbesparingar. Vi före-
slog i en budgetmotion att man skulle spara 500 000 euro på trafikavdelning-
ens allmänna förvaltning. Vi tycker att det är skäligt att be utskottet att titta 
på det här förslaget noggrant för när vi läser och tittar på bokslutet för trafik-
avdelningens allmänna förvaltning från bokslutet 2011 så då hade vi en kost-
nad för verksamheten under det momentet på 689 680 euro. Nu det femte 
och fjärde året efter 2015 så föreslår landskapsregeringen en total kostnad för 
samma avdelning på 1 698 000 euro. Alltså en ökning på en miljon euro. En 
miljon upp och 146 % upp i anslag på den avdelningen. Det är säkert så att 
det finns några naturliga förslag. Det finns säkert någon delorsak till det här, 
men det är ju en sån massiv kostnadsökning så det här bör man titta på. Vi 
vill veta är det konsultutgifter som har drivit upp kostnaderna eller är det 
någonting annat. Så finansutskottet bör ha ett bra svar på det här. Tack. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Och tack för det anförandet ledamoten Perämaa. Vad gäl-
ler konkurrensutsättningen och inbesparingen på just det aktuella om-
rådet så vet vi ju att det rör sig om minst 2,5 miljon euro på årsbasis. Jag 
ska vara ärlig och säga att i de bästa av världar så skulle jag gärna vilja se 
att alla våra fartyg drevs av åländska redare. Men tyvärr är det så att när 
man verkar på en fri marknad att det är svårt att styra vem som får upp-
handlingen och inte.  Jag känner inte exakt till m/s Doppingens perso-
nal, var de bor men jag tror mig veta att m/s Skarven som är ett avsevärt 
större fartyg med flera arbetstagare så jag i princip de flesta om inte alla 
är skrivna på Åland och företaget som sådant har också Kumlinge som 
hemkommun. Så vackert så. Jag återkommer. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Tack, fru talman! Ja, det är bra att det nämns det här med Skarven. Det 
är ett åländskt rederi och många ålänningar tjänar sitt värv där. Så det 
är inget problem. Det är tvärtom snarare bra det och jag önskar att vi 
kunde nå den situationen med flera fartyg, men det tycks ju som att i de 
upphandlingar som har inletts så tycks det som att det är rederier som 
uppenbarligen syftar till att bemanna fartygen med icke åländskt perso-
nal som ligger bäst till. Det är den bilden man får. Det ligger ett år i upp-
handlingen. Vi har egentligen samma åsikt här. Jag skulle vilja att man 
en gång för alla penetrerar frågan att kan det på något sätt vara möjligt 
att inte kringgå förstås men att finna något undantag i de allmänna reg-
lerna om att på den fria marknaden har alla samma möjligheter. Ef-
tersom vi är ett litet ö samhälle där vi är så beroende av den här trafiken 
och också av arbetsplatserna.  

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Ja, det är faktiskt förvånansvärt stort det här intresset 
som har utvecklats för skärgårdstrafiken och det visar ju också att trafi-
ken som sådan går att bedriva på marknadsmässiga villkor. Det tycker 
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jag är bra. Vi har tidigare haft också trafik där det i princip inte har fun-
nits någon konkurrens pga. att det inte har funnits tillgängligt tonnage. 
Så är det så att utskottet vill fördjupa sig i den här frågan, så ser jag fram 
emot att få ta del av de slutsatser som utskottet har kommit fram till. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Ja, det vi önskar är att vi en gång för alla diskuterar det för 
oaktat så är det så att om vi kommer till den situationen att huvuddelen 
av personalen icke är ålänningar. Det kommer säkert att vara personer 
som kan bedriva trafiken riktigt bra. Ålänningar är jätte duktiga sjömän, 
men det finns andra människor som är väl så duktiga som sjömän. Om 
ett 100 tal personer inte längre skulle betala sin skatt till en åländsk 
kommun så kommer det att ha konsekvenser som kommer att märkas. 
Vi är förmodligen väldigt överens i den här frågan egentligen. Det är 
bara frågan om att se om det finns möjlighet att genomföra det som vi är 
överens om.  

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Vtm Roger Jansson 

Fru talman! Mina föräldrar lärde mig att våld mot människor, mot barn, 
kvinnor och män är oacceptabelt. Det här har jag i min tur lärt mina barn 
med framgång. Det är orimligt och orättfärdigt att då skuldbeläggas för vissa 
andra människors våld mot andra människor. När det sker, så är det vårt ge-
mensamma ansvar, mäns och kvinnors i vårt samhälle. 

Fru talman, nu är jag sist på talar listan och då faller ju det här att talar-
konferensens uttalade respekt gentemot övriga talare eftersom sådana inte 
finns. Så enligt min partiordförande så kör jag min vanliga 45 minuter då. 
Nej, skämt åsido. Allvaret följs av skämt som följs av allvarligt.  

I debattens sista flämtande minuter så ville jag återgå till sidan 89 Ålands 
Hälso- och Sjukvård som jag berörde i mitt tidigare anförande och det tog 
hela fyra och en halv minut när det gällde strejken. Så det ska jag inte gå in 
på. Det problemet har vi att hantera de närmaste dagarna och förhoppnings-
vis inte veckorna. Jag ska ge information kanske går som en chockvåg genom 
salen när det gäller ÅHS, men inte så som ni tror. Jag har i den ena informat-
ionen velat att finans- och näringsutskottet berör och det andra är det som 
står på sidorna 89-91. Först den här informationen. Ålands Hälso- och Sjuk-
vård kostar alltså netto 82,2 miljoner euro varav driftskostnaderna är 83,1 
miljoner euro. Investeringarna 6 miljoner och intäkterna 6,8 miljoner. 82,2 
miljoner alltså. I riket är det här kommunalkompetens. I stort sätt hela den 
här kostnaden skulle ligga på de åländska kommunerna om vi hade samma 
fördelning av ansvar som man har där.  

Jag har räknat att drar man av den statsandelen som kommunerna får i 
riket så blir det kvar 50 miljoner euro per år som våra kommuner skulle be-
lastas med. Jag bryr mig inte om att lägga på gymnasiestadiets kostnader som 
är på samma räknesätt och ungefär 15 miljoner, sammanlagt 65 miljoner. Jag 
håller mig bara till den här 50 miljonerna. Hur mycket skulle det påverka 
våra kommuner? Kommunalskatterna är ungefär 100 miljoner och 1 procent 
på kommunalskatten på Åland är 5,5 miljon. Så 50 miljoner euro skulle behö-
vas höja kommunalskatteprocenten med 9 procentenheter. Sen kommer 
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gymnasialstadiet på det netto. Det betyder att om vi skulle ha samma kompe-
tens här på Åland som i rikskommunerna så skulle vi ha 27 procent i skatt om 
jag räknar bort gymnasialstadiet. Vart vill jag komma med det här? Jag vill 
komma med det här till att vi har en hög kommunalskatt på Åland. Det har 
jag sagt tidigare. Jag vill komma till en annan sak, som också är viktig. Vad 
betyder klumpsumman för Åland? Är den låg eller är den hög? Kära vänner. 
Vi har råd att betala alltså det här varje år med det som vi får i skatteåterbä-
ring, som egentligen borde vara en kommunalskattebelastad kommunalser-
vice. Så det är skäl att tänka på gång på gång att kommunernas situation på 
Åland är helt annorlunda. Den är egentligen helt fantastisk och det är tack 
vare det ekonomiska system vi har. Inte talar jag för det ekonomiska syste-
mets fortbestånd när det gäller ekonomin av det skälet att jag ser att det 
åländska samhället kunde utvecklas betydligt om vi skulle ha styrning över 
våra inkomster. Alltså vår beskattning. Nog om det. 

Så till den andra frågan som jag vill hänföra till finans- och näringsutskot-
tet och den var jag lite inne på tidigare men tiden tog slut, vilket den gjorde 
nu igen. De här 83 miljonerna som är driftskostnaden för ÅHS är alltså 47 
procent av landskapets totala driftskostnader. Självfinansieringsgraden på 
den har varit tidigare ungefär 11-12 procentenheter. År 2013 så var den nere 
på 9,1 procent. Till år 2015 sjunker den till 8,3 procent. Eftersom den beräk-
nade ÅHS intäkten fortsätter att ligga på 6,8 miljoner euro. Varav hälften un-
gefär är patientavgifter och hälften är sådant som man plockar inifrån ex-
terna betalare. Vi har haft en diskussion inom ÅHS om att följa omställnings-
budgeten och att försöka höja det här och inte komma till något resultat ty-
värr. Inte med hjälp av oppositionen och inte nu inom regeringspartierna. På 
sidan 91 skriver landskapsregeringen ÅHS intäkter skall justeras stegvis un-
der åren 2015-2016. Förslag till hur man kan öka intäkterna som helhet in-
klusive avgifter och högkostnadsskydd tas fram. Vem ska göra det här? En 
avgiftsgrupp som ÅHS styrelse har tillsatt har kollapsat. Vem ska göra det här 
arbetet? Nu är inte landskapsregeringen här att svara på det här, men det är 
en fråga som jag fortsätter att ställa. Tack. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Det är alltid intressant med siffror när det gäller det här 
med kommunala skatter och vad det skulle vara om kommunerna skulle 
ha samma åtagande som i riket. Det måste finnas andra förklaringar än 
just den förklaringen som vicetalman Jansson funderar på. Jag vet att 
jag själv har kontrollerat min egen hemkommun hur det är ställt med 
servicen och man kan konstatera att både inom äldreomsorg och barn-
dagvård och skolor så vida överstiger personal tätheten jämfört med vad 
man har i riket. Jag kan ta som exempel vårt eget vårdhem Sunnanberg 
och av de 24 platserna som finns där så skulle 10 inte vara institutions-
vård om man riktigt strikt skulle följa de ramar och riktlinjer som man 
har i riket. Vilket skulle dramatiskt sänka kostnaderna förstås när det 
gäller äldreomsorgen. På samma sätt är det i våra egna skolor att det 
finns t.o.m. sådana skillnader att vi har 40 procent mera lärare i våra 
skolor än vad man har i vissa i riket.  

Talmannen 
Tiden är ute! 
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Vtm Roger Jansson, replik 

Tack, fru talman! Tack för de synpunkterna ledamot Karlsson. Det är så 
att vi alla som är intresserade av kommunal-, landskaps- och statlig eko-
nomi så bör vara öppna i de här frågorna och diskutera hur det verkligen 
är. Ledamot Karlsson har någon gång påpekat att den effektiva skatte-
procenten i hans hemkommun i Saltvik egentligen är någonting på 10-12 
procent. Där skiljer vi oss också ordentligt från rikets kommuner, så det 
gör att vi inte heller egentligen utgående från det kan göra några sådana 
här jämförelser över hur det ser ut. En kommun som Mariehamn som 
inte har dessa motsvarande avdrag som landsbygdskommunerna har så 
där är skillnaden inte sådan, men ändå har vi en hög skatteprocent.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Det är ju så att landskapsandelssystemet är nog generöst till 
kommunerna. Det ska medges. Det fast de flesta kommunerna tycker att 
de får för lite, men tittar man på andelssystemet så är det generöst och 
det beror ju förstås på att landskapet har haft god ekonomi och det beror 
säkert på sin tur att dagens system som vi har med avräkningsbelopp 
och s.k. flitpeng som man kallar det. Det har varit hyggligt för Åland om 
vi säger så. Tillsammans med andra inkomster som PAF, Posten och 
spelskatt. Så därför brukar jag säga att jag är något tveksam till att för-
ändra det systemet som vi har men att det är klart att allt ska ha sin ut-
veckling. Och som det ser ut nu så har man nog det hyggligt ställt på 
Åland och kommunerna.  

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Ja, jag brukar säga att i förhållande till rikets kommuner så 
lever de åländska kommunerna i ett himmelrike och när det blir skar-
pare läge på Åland vilket det egentligen inte har blivit ännu utan vi har 
väldigt mycket pengar, men det börjar bli lite sämre än vad det har varit 
förut. Då upplever vi det som ett jätte stort problem. I riket har man gått 
igenom bantningskurer som inte alls överhuvudtaget har gjorts här på 
Åland både när det gäller statlig och kommunal verksamhet. Då är det 
klart att om man säger att små kommuner klarar sig hyfsat idag så det 
beror bara på de stora landskapsandelarna. Inte alls på den egna skatte-
kraften och det är naturligtvis i längden ett ohållbart system. Så därför 
måste man ju krympa den kommunala kostymen också. Jag kan tänka 
mig att man har 16 kommuner kvar men man måste krympa den kom-
munala kostymen. Det kommer inte att gå att fortsätta på det här sättet. 
Tack. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Anders Eriksson 

Fru talman! Jag begärde ordet när vicetalman Roger Jansson sade att han var 
sista talaren och skulle passa på att prata i 45 minuter. Det är alltid intressant 
att lyssna på vicetalmannen men kanske inte så länge. När jag nu en gång be-
gärde ordet så måste jag säga någonting och den här sista repliken var ganska 
intressant med tanke på den debatt vi hade under första dagen om hur mycket 
man har effektiviserat på finska sidan jämfört med på åländska sidan. Då sades 
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det faktiskt på fullt allvar ifrån landskapsregeringsbänken att man har sparat 
betydligt mera här och att man har otroligt effektiv förvaltning.  

Det har ändå varit lite konstig budgetdebatt tycker jag. Vi har ju haft ett 
nytt system den här gången och vi har i ett antal år haft en sak indelning. 
Man har följt avdelningarna och nu har allt diskuterats som en helhet, men 
jag tror inte det är orsaken till att vi har haft lite annorlunda debatt. Jag tror 
att TEHY strejken har lagt lite soli på stämningen. Därför tror jag att det har 
diskuterats ganska lite vård som vicetalman var inne på. Det har också disku-
terats ganska lite jämställds frågor och löner osv.  

Det har varit väldigt mycket ämnen som de facto inte har berört budgeten 
och jag råkar höra till de som tycker att diskuterar man budget diskuterar 
man ekonomi så diskuterar man siffror och anslag. Det är väl kanske åtgärder 
mot kvinnovåld som har varit den frågan som har fått den största uppmärk-
samheten och det är absolut en viktig fråga. Det är inte tal om annat, men i 
sedvanlig ordning kom det lite avarter och som vicetalman Roger Jansson 
sade så tycker jag det också är rätt märkligt av ledamoten Barbro Sundback 
att man då igen tar tillfället i akt och skuldbelägger alla män.  

Jag sade att det var lite konstig debatt. Mitt svar på den frågan jag ställer 
är att vi har lite för lite fakta på bordet för att kunna faktiskt föra en riktigt 
noggrann ekonomisk debatt. Jag vet att utvecklingen går i den riktningen att 
man ska diskutera de stora linjerna och man ska inte påta i detaljer och det är 
ett bra tänk. Jag tror att för att man ska förstå helheten så bör man också 
känna till detaljerna. Därför hoppas jag och jag vet att den här budgetdebat-
ten kommer att utvärderas i talmanskonferensen men jag hoppas att man 
också gör det i finans- och näringsutskottet och i de olika partierna.  

Jag ser att vissa börjar gäspa så jag ska inte dra ut på det här. Jag har inte 
dragit över de här fem minuterna och jag tänker inte göra det nu heller, men 
jag vill hänvisa till budgetmotion nr 12. Där vi, när det gäller den s.k. kom-
munservicereformen skriver att vi ber att regeringen utreder i komparativt 
syfte en organisations modell där berörda delar av den sociala servicen över-
förs till regeringens ansvarsområde. Liberalerna har en ganska likartad mot-
ion. Ett hopp tändes för mig med tanke på den kompromiss vi gjorde runt 
Vårdö bron. Där var ju positionerna rätt låsta och det var på väg att bli ganska 
mycket prestige i det ärendet men det kändes för mig och för Ålands Framtid 
väldigt bra att vi kunde få en samsyn. Vi tappade ett år men man får väl gläd-
jas åt det som är positivt. Nu får vi svar på de frågorna vi vill ha och kunde 
man också ta och utreda det här i komparativt syfte så skulle vi också ha svar 
på de frågorna. Jag tror faktiskt att man skulle vinna oerhört mycket på den 
här reformen. Tack, talman. 

Ltl Harry Jansson 

Tack, herr talman! Jag ber kollegorna notera att jag är ganska tystlåten i den 
här debatten så jag tyckte att jag kan ta mig friheten att förlänga den några 
minuter. Maximalt fem minuter. Nu tickar det här för replik, men jag hoppas 
att jag får anförande.  

Vad som jag tycker att finans- och näringsutskottet måste titta närmare på 
det är faktiskt den offentliga sektorns storlek. Jag tycker att det inte får när vi 
avslutar den här debatten om en stund framstå som så per automatik att hela 
parlamentet anser att Ålands offentliga sektor är alltför stor d.v.s. att det 
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finns en ineffektivitet för det är ju det som alltid fick kritiken mot den ofant-
liga sektorn går ut på. Jag hoppas att finans- och näringsutskottet gör en ana-
lys varför den åländska offentliga sektorn är större i dagsläget jämfört med 
den finska och svenska motsvarande områdena. Jag förmodar att man kom-
mer att hitta en hel del förklaringar såsom den köptjänst förändring som har 
skett både i Finland och i Sverige. Tar vi den svenska debatten med friskolor, 
äldreomsorg som bedrivs i kommersiellt syfte osv. med de brister som har 
uppstått så finner man där en förklaring till att andelen offentligt anställda 
gått ner i det svenska samhället. Samtidigt är ju finansieringen över den of-
fentliga budgeten fortsatt på samma nivå indirekt. Så det är den här typen av 
förklaringsmodeller som vi bör få med oss in i den fortsatta debatten.    

När det gäller den kommunala socialtjänstmyndigheten i och med att 
Ålands Framtid upprepar gång på gång att vi gick till val för tre år sedan och 
vi på centern ville ha det på ett sätt och nu har vi gått med på att vi ordnar 
det via ett kommunalförbund d.v.s. att Ålands Omsorgsförbund förändras 
till ett mer omfattande förbund. Det är många aspekter som talar för det, 
dels tanken på den kommunala självstyrelsen d.v.s. att det är kommunerna 
som själva tillsammans tar de faktiska besluten om hur kommunala social-
tjänstmyndigheten ska fungera. Det är ju en kommunal demokrati. Här 
handlar det återigen om det som vår gruppledare Runar Karlsson brukar 
påminna om, det handlar om att kommunerna sätter rätt människor i KST:s 
styrelse och i fullmäktige. Då fungerar det. Men man får inte ha det som nå-
gon slags tredje klassens kategori för sådana som inte får andra förtroende 
poster. Rätt representation så kommer det här att bli bra.  

Jag tycker också att det är dags att glömma organisationsformer och foku-
sera på varför vi behöver KST år 2014 och framåt. Tänk på individen. Tänk 
på de utsatta. Så då kommer vi vidare i den här debatten.  

När det då gäller den kritik som är riktat mot KST så är det ju någonting 
som vi från centern tar i högsta grad i beaktande i fortsättningen. Jag tycker 
inte att man ska döma KST innan vi har helheten klar för oss, d.v.s. hur har 
landskapsregeringen tittat på hur den ekonomiska konsekvensanalysen 
kommer att slå mot enskilda kommuner? En del får det mycket bättre, en 
del får det mycket sämre. Det måste naturligtvis in en helhetsbedömning 
här. Vi har personal tryggheten. Det är givet att ingen anställd ska behöva 
känna att den här reformen kommer att leda till arbetslöshet. Särskilt inte 
med tanke på det behov som fortsatt finns inom de här utpekade social-
vårdsområdena. Så innan vi har dömt ut KST ska vi avvakta och se hur ser 
den slutliga framställningen ut som innefattar både ekonomi och juridik.  

Till sist herr talman, den motion som Ålands Framtid har lagt här den här 
nr 1 som handlar om det här med dumpning av toalettavfall. Jag stöder till 
fullo tankegångarna bakom den och jag tycker att det är bra att man i och 
med Ålands utsatta läge mitt i Östersjön. Det är bra att vi är aktiva och det 
är tragiskt att Ryssland, Polen och Tyskland tillåter fortsatt dumpning av 
toalettavfall och förhindrar ett globalt ansvarstagande. Det är märkligt också 
att vi år 2014 och framåt fortfarande under ett antal år kommer att ha de 
här flytande lyxhotellen då vars passagerare accepterar att man skiter ner de 
miljöer man besöker. Hur långt har vi kommit i hållbarhetstänket hos en del 
individer? Skulle jag själv besöka en sådan kryssare så skulle jag se till att 
deras koncept var miljömässigt ordnat. Så det är en besvikelse att det finns 
passagerare som tänker så kortsiktigt. Samtidigt herr talman, det är klart att 
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för de enskilda pensionärer som vi pinar med att göra dyra avlopps sats-
ningar uppe på torra land långt från allt vad vattendrag heter. Det är klart 
att de undrar varför de ska straffas när man då får begå på det här sättet ute 
till havs. Precis bara någon kilometer ifrån där de själva ska satsa oerhört 
dyrt och stort. Tack. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, herr talman! Vad gäller dumpningen av avfall i Östersjön så där är 
vi nog helt av samma åsikt. Vi har diskuterat det i utskottet otaliga 
gånger och är precis lika upprörda. Åland fungerar ju som en kratta för 
Östersjön så det kommer in i alla våra vikar. Det är inte roligt med tanke 
på den fruktansvärda algblomningen som var här i somras. Där behöver 
vi ta krafttag till.  

Min fråga gällde egentligen, rätt representation i KST. Vad menar le-
damoten Harry Jansson? Vem är rätt? 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, talman! Frågan är berättigad. Min rätt är personer som är tillräck-
ligt insatta i den egna kommunens göranden och låtanden med direkt 
ansvar tillbaks till kommunens beslutande organ så att man slipper gå 
omvägen med som förekommer i vissa kommunalförbund idag, att man 
särskilt måste be sitt kommunala ombud att komma in till möten i kom-
munala organen för att få reda på vad som pågår i kommunalförbun-
dens verksamhet. Det är ju där vi har fått den här kommunikations-
bryggan som har varit förödande i och med att ombuden inte har lyckats 
förmedla tillbaks till primär kommunen. Informationen om varför har 
det skett, t.ex. kostnadsökning. Så vi måste få folk som kan sin egen 
kommun och har den ansvarsställning så att de också kan utgräva sig 
direkt ansvar.  

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, herr talman! Där är vi helt av samma åsikt ledamot Harry Jansson 
och jag. Jag tänker på den budget också som socialvården tar bara för 
Mariehamns Stad så är den ju ganska tuff post att sitta på t.ex. som ord-
förande för socialnämnden och det är en stor del av den verksamheten 
som nu går över till KST. Kvar blir bara barnomsorgen och äldreomsor-
gen. Det är en mycket ansvarsfull post och det är ett ärofyllt uppdrag, ett 
viktigt uppdrag och ett uppdrag där man kan ha förankring i sin styrelse 
och framförallt där de verkställda besluten tas.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Rimligtvis ska det ju utgående från det som ledamot Kemetter summe-
rar finnas en intresserad skara politiker som redan i och för sig kan ha 
tunga poster, men som inser att deras medverkan kommer att behövas 
för att få den här helheten att fungera. Alla inser ju naturligtvis att upp-
byggnaden av en ny organisation kommer att ta både tid och kraft och 
har vissa utmaningar. Men vi har ett ansvar inför de utsatta individerna 
som vi måste vara beredda att ta som beslutsfattare.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, herr talman! Jag ska haka på det här med KST. Det är ju så att 
verkligheten blir ju om det blir ett kommunalförbund så blir det ju be-
stående av en styrelse som administrerar och som blir beslutande i det 
här och de kommunernas särställning och det som ledamot Harry Jans-
son pratar om nu så det är de stora kommunerna som kommer att be-
stämma. De här små kommunerna kommer inte att få någon post i inom 
varken styrelse eller ha någon bestämmande rätt. Det har ju visat sig 
med tiden att det här önskemålet som ledamot Jansson nämner att man 
ska ha engagerade politiker som sitter i styrelsen. Det har väl varit mål-
sättningen hela tiden att det ska vara det, men det har visat sig att de här 
kommunalförbunden lever ju ett eget liv.  Den här anknytningen till de 
här ansvariga inom kommunstyrelserna har ju aldrig fungerat. Vad är 
det som säger att det kommer att göra nu? 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, talman! Bästa ledamot Brage Eklund. Vi hörde just från den här 
talarstolen vicetalman Jansson förklara hur sjukvården står inför stora 
utmaningar och vad som väntar. Samtidigt som vi konstaterade i ett an-
nat replikskifte att vi inte diskuterar sjukvården speciellt trots att det tar 
nästan hälften av våra verksamhetsutgifter. För vi in den här delen av 
socialvården i ÅHS så skulle det försvinna in i det tomrum som har upp-
stått i debatten. Vi skulle inte ha möjlighet att diskutera. Det skulle 
komma oerhört från de som berörs. Också på kommunalnivå. Så det här 
ger trots allt en bättre insyn från de kommunala och därmed från de 
som sist och slutligen berörs av det hela.  

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, herr talman! Det är ju så att verkligheten säger ju att det finns de-
lade åsikter i kommunerna idag med hur den här huvudmannen för den 
här organisationen ska se ut och då tycker jag att man borde kunna för 
att komma till något ställe göra den här utredningen som vi begär i vår 
motion att man gör ett komparativt syfte, en organisationsmodell där 
berörda delar av den sociala servicen överförs till landskapsregeringens 
ansvarsområde. Man kan utreda det här. Då har man två alternativ, som 
man skickar fram så får vi se vad som blir bättre eller inte. Jag är skep-
tisk till den här kommunförbundsmodellen och det visar sig långt till-
baka att det inte fungerar i verkligheten. Även om man har de målsätt-
ningar som ledamoten Jansson säger, så har det inte fungerat. Det finns 
inte ett kommunförbund som hittills har fungerat bra och jag vet att det 
finns delade meningar inom centern också. Det har ju framförts tidigare 
åtminstone. Om man har enats nu så är det ju bra, men det har varit de-
lade meningar om basen med det bästa i det här målet. Därför bör man 
göra en jämförande undersökning.  

480 



  

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, talman! Jag vill nog starkt ta avstånd från ledamoten Eklunds för-
dömelse av att alla kommunalförbunden fungerar dåligt. Det är verkli-
gen att generalisera så man kan bli häpen. Vem kan kräva att t.ex. skol-
distrikten norra och södra Ålands kommunalförbund att de ska kunna 
sköta sin verksamhet bättre än vad de har gjort under alla tider. Så man 
ska akta sig för generaliseringar. Vad gäller t.ex. vid behovet att vidare 
utredningar, bästa ledamot Eklund, har vi inte utrett den här frågan till-
räckligt? Tänker vi på att liberalerna började under förra mandatperi-
oden att titta på det utgående från sitt koncept. En ny regionförvaltning 
kan vi väl säga och nu har den nuvarande regeringen i tre år arbetat 
fram en modell i samförstånd med berörda kommuner. Så nu är väl dags 
att sätta ner foten. Och kanske bäst för ledamoten att inse att demokra-
tin måste ha sin gång.  

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. Begärs ytterligare ordet?   

Diskussionen är avslutad.  

Presidiet vill framföra sitt tack till lagtingsledamöterna och till ministrarna för att man 
har respekterat de önskemål om tidsbegränsningar som talmanskonferensen har kom-
mit överens om. Talmanskonferensen kommer både avseende den frågan om tidsbe-
gränsningarna och om upplägget av denna budgetdebatt i år som är annorlunda än tidi-
gare, att föra diskussioner om det inför framtiden.  

Kan förslaget att remittera ärendet nr 1 på föredragningslistan och ärende nr 2 på före-
dragningslistan till finans- och näringsutskottet omfattas? 

Förslaget är omfattat. Ärendena remitteras till finans- och näringsutskottet. 

Andra behandling 

3 Godkännande av vissa bestämmelser i konventionen mot tortyr 
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 2/2014-2015) 
Republikens presidents framställning (RP 13/2013-2014) 
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. 

Fortsatt enda behandling 

4 Förslag till andra tilläggsbudget för år 2014 
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 19a/2013-2014) 
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 19/2013-2014) 
Landskapsregeringens budgetförslag (BF 4/2013-2014) 
Budgetmotionerna (BM 56-58/2013-2014) 
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Till grund för behandlingen ligger finans- och näringsutskottets betänkande nr 
19a/2013-2014. Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. Vid de-
taljbehandlingen kan lagtinget antingen omfatta finans- och näringsutskottets klämmar 
eller vidbli sitt tidigare beslut utgående från lagtingsledamot Gun-Mari Lindholms kläm 
förslag. Andra förslag kan inte framställas. 

Diskussion.  

Ltl Mika Nordberg 

Herr talman! I egenskap av viceordförande i finans- och näringsutskottet har 
jag fått i uppdrag att presentera betänkande FNU 19a/2013-2014. Lagtinget 
beslutade ju senast att foga tilläggsklämmar till finans- och näringsutskottets 
betänkande. Det innebar att närings- och finansutskottet sammanträdde för 
att behandla det här och slutkontentan utav den behandlingen var då att ut-
skottet enhälligt omfattade det beslutet med några redaktionella justeringar. 
Herr talman, de redaktionella justeringarna består i att man lade till tre 
stycken att och ändrade några i ordföljden. Tack. 

Talmannen 
Begärs ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad.  

Detaljbehandlingen börjar. Enligt 75 § 5 mom. i arbetsordningen blir lagtingets beslut 
gällande om finans- och näringsutskottet omfattat detta. Föreslår finans- och näringsut-
skottet ändringar besluter lagtinget antingen omfatta dem eller att vidbli sitt tidigare 
beslut som jag redogjorde för. Andra förslag kan inte framställas. 

Kan lagtinget omfatta de av finans- och näringsutskottet föreslagna klämmarna? Kläm-
marna är omfattade. 

Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 

För kännedom 

5 Förslag till lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland 
Republikens presidents framställning (RP 5/2014-2015) 
Ärendet upptas till behandling vid plenum 24.11.2014. 

6 Godkännande av Europarådets konvention om tillgång till officiella handlingar 
Landskapsregeringens yttrande (RP 3/2014-2015-s) 
Republikens presidents framställning (RP 3/2014-2015) 
Ärendet upptas till behandling vid plenum 26.11.2014. 

Plenum slutar 
Nästa plenum hålls 24.11.2014 klockan 13.00. Plenum är avslutat. 
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Närvaroregistrering. 29 ledamöter närvarande. 

Lagtingsledamoten Göte Winé anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av 
deltagande i seminariet Ungdomar och arbete i Norden. Beviljas.  

Remiss 

1 Förslag till lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland 
Republikens presidents framställning (RP 5/2014-2015) 
Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. 

Diskussion.  
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Lantrådet Camilla Gunell 

Fru talman! Ärade lagting, vi har en framställning till Ålands lagting från re-
publikens president med anledning av regeringens proposition till riksdagen 
med förslag till ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland.  

Det här är ett initiativ som har tagits från Ålands landskapsregering. Det 
har faktiskt gått väldigt smidigt framåt här under månaderna med ett gott 
samarbete med justitieministeriet, jord- och skogsbruksministeriet och 
social- och hälsovårdsministeriet. 

Framför er har ni en ändring av 30 § i självstyrelselagen, 8:e punkten gäl-
lande smittskydd och hur förvaltningsuppgifterna ska skötas på Åland om 
bekämpande av smittsamma sjukdomar hos människor och husdjur. Det här 
är frågor som har varit aktualiserade tidigare, ganska långt tillbaka i tiden. Vi 
har olika organisationer. I riket har veterinäruppgifterna skötts av kommu-
nerna medan vi har haft veterinäruppgifterna under landskapets lydande 
myndigheter. För att få ordning och reda i systemet och att vi i landskapet ska 
kunna sköta de här uppgifterna i framtiden, via Ålands miljö- och hälso-
skyddsmyndighet, så hoppas jag att lagtinget tar sig an denna förändring av 
självstyrelselagen och behandlar den i skyndsam ordning.  

Det är också bra att vi kan få till stånd den här typen av ändringar i själv-
styrelselagen. Vi har heller inte tvekat att ta tag i det trots att vi har en revis-
ion på gång av självstyrelsesystemet. Det här är viktigt att få ordning på så 
snart som möjligt, tack. 

Ltl Gunnar Jansson 

Tack, talman! Det vi hörde av lantrådet var bra. Den här typen av justeringar 
kan skötas smidigt och effektivt. 

Detta ärende illustrerar väldigt tydligt skillnaden mellan ett självstyrelsesy-
stem, en autonomi som baserar sig på enumeration, uppräkning av kompe-
tenser och residualprincip som inte gör det utan som lämnar till lagtinget att 
bestämma det lagtinget själv önskar att bestämma om. Det är en administra-
tiv justering av hur viktiga ärenden behandlas och föranleder ganska omfat-
tande procedurer. Det är behandling i två parlament; i riksdagen i grundlags-
enlig ordning och i lagtinget med det krav på kvalificerad majoritet som fram-
går av framställningen. Nu sker de här handläggningarna också smidigt, det 
kan vi gott räkna med.  

I ingressen till själva lagtexten framgår att både 73 § i grundlagen och 69 § 
i självstyrelselagen är inblandade och det innebär att det är det tyngsta kon-
stitutionella artilleri som överhuvudtaget existerar i en sådan här demokrati. 
Även den här typen av ärenden måste naturligtvis skötas enligt de regler som 
gäller. Det här är absolut korrekt förfarande från allas sida, från landskapsre-
geringens sida också. Naturligtvis ska lagtingets organ följa den effektivitet 
och smidighet som ärendet kräver. Motsatsen skulle vara att man tillämpar 
ifrågavarande paragrafer fullt ut; ändringen av självstyrelselagen i riksdagen 
med val, två riksdagar och kvalificerad majoritet i andra behandling. Så blir 
det inte nu, men det kräver istället att ärendet i riksdagen förklaras bråds-
kande av 5/6 majoritet och därefter, när man har klarat av det vilket man för-
hoppningsvis klarar, ska lagförslaget godkännas med 2/3 majoritet eller på 
samma sätt som här i lagtinget. Det här har jag varit med om tidigare. Enligt 
min och liberalernas åsikt är tiden mogen att man överger det här systemet 
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och övergår till ett residualt förfarande som också svarar upp mot kravet på 
effektivitet och snabbhet som också kännetecknar lagstiftningen numera. 

Jag hoppas att lag- och kulturutskottet behandlar det här i snabb ordning 
som en modell för hur också riksdagen bör hantera samma ärende. Tack. 

Ltl Barbro Sundback 

Fru talman! Det är kloka ord som Gunnar Jansson här för fram. Vi känner 
igen dem från Ålandskommittén. Det är allas uppfattning att vi ska ha ett re-
sidualt system. Det är kanske viktigt att påpeka att vi är eniga om den saken. 

För att påvisa det nuvarande systemets in-flexibilitet så ligger det i sakens 
intresse att regeringen Gunell skulle komma med flera sådana här frågor. Det 
får vara ganska bagatellartade frågor och det skulle ytterligare understryka 
behovet av en förändring och ett mera flexibelt självstyrelsesystem. Det här 
exemplifierar någonting som man har uppfattat som undantag i vår kommu-
nikation eller vårt umgänge med riksmyndigheterna. Jag tycker att rege-
ringen skulle passa på att komma med flera sådana här justeringar. Det är 
ganska illustrativt och det stöder vårt arbete i Ålandskommittén. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, talman! Jag vill fortsätta på denna konstruktiva linje. Vi har sikte 
inställt på residualt självstyrelsesystem från och med 2022. Jag är allde-
les övertygad om att under tiden fram till det, under de följande 7-8 
åren, kommer justeringar av nuvarande självstyrelselag att behövas. Då 
kan man just komma in på de övningar som kollegan Barbro Sundback 
här nämner, det är alldeles klart. Och ännu längre, om man kommer till 
en sådan ordning 2022, att de ärenden som då tillhör lagtinget stannar i 
lagtinget och de som är föremål för ett residualt förfarande är så litet 
som möjligt, då har man just möjlighet till det här förfarandet som vi 
hörde, med många reformer av det här slaget under tiden fram till ett 
nytt system. Jag delar den uppfattningen. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Som vid många tillfällen i livet så utesluter inte det ena det andra. I det 
här fallet blir väl både modern och dottern gift om vi förfar på det sätt 
som ltl Gunnar Jansson föreslår.  

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

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

Remiss 

2 Lagstiftning om familjehem 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 2/2014-2015) 
Talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. 

Diskussion.  

Minister Carina Aaltonen 

Fru talman! Det är en glädjande att vi äntligen kan presentera en ny lag om 
familjevård. Det finns idag grundläggande bestämmelser i både socialvårds- 
och barnskyddslagen som till viss del reglerar familjevård, men nu får också 

  485 



  

Åland en heltäckande lag som tar hänsyn till både det omhändertagna bar-
nets behov, familjehemmets och familjevårdarnas ställning och rättigheter. 
Det ställs krav på att kommunerna ska ordna utbildning och förberedande 
kurser, stöd och avlösning för familjevårdarna.  

Målsättningen är att helt enkelt att ge bättre och tryggare förutsättningar 
för barn och ungdomar som är i behov av en familjehemsplacering. Barn som 
redan i unga år bär på tunga ryggsäckar och som har behov av trygghet, stabi-
litet och möjlighet till långvariga relationer.  

Detta lagförslag är en blankettlag i grunden men det betyder inte att det är 
en kopia av rikslagen. Vi har valt att göra flera förändringar som förbättrar 
för de familjehem och familjevårdare som åtar sig ett stort ansvar och en vik-
tig uppgift i och med att man tar hand om ett eller flera barn. 

Eftersom detta är vår behörighet kan vi också välja att utforma politiken på 
detta område så att vi uppnår målet att få så många omhändertagna barn och 
unga att bli placerade i familjehem och inte på institution. Så är det redan 
idag och så vill vi att det ska förbli, och helst av utvecklas mer i den rikt-
ningen. Vi tror att med fler utbildade familjevårdare ökar också möjlighet-
erna och beredskapen att erbjuda också ungdomar familjehem, i stället för 
institutionsplacering. 

Familjevården är inom barnskyddet den klart vanligaste placeringen utom 
hemmet. Enligt statistik som sammanställs av Institutet för hälsa och välfärd 
hade de åländska kommunerna såväl år 2011 som år 2012 sammanlagt 49 
placerade enligt barnskyddslagen. Av de placerade under 2012 var 8 personer 
myndiga det vill säga unga personer (18–20-åringar) som omfattas av barn-
skyddslagen. Av alla som varit placerade under 2012 var 27 i familjevård, 13 i 
institutionsvård och 7 i annan vård. Dessa uppgifter omfattar även kortare 
placeringar under året. Under fjolåret fanns det 15 familjehem och 19 place-
rade barn. 

Nu reglerar vi både ersättningsnivåerna så att det blir lika minimiarvoden 
och kostnadsersättningar i samtliga kommuner. Vårdarvodet föreslås bli 850 
euro per månad och kostnadsersättningen 650 euro. Det är princip vad som 
betalas idag. Mariehamn och Jomalas arvoden torde ligga på cirka 842 euro 
nästa år, så det är en liten höjning från nuvarande nivå. Det är förstås fritt för 
kommunerna att avtala om högre arvoden, men det här är den gemensamma 
grunden för hela Åland.  

Vi har också valt att familjevårdaren ska ha rätt till två lediga dagar per 
månad, dvs. 24 lediga dagar på ett år, då kommunen, om familjehemmet öns-
kar, ska ordna avlösare.  

Något som vi har fått mycket positiva reaktioner på är 7 § 3 mom. där vi 
säger att: ”Kommunerna ska beakta familjevårdarnas minderåriga barn 
som är bosatta i hemmet och deras behov av delaktighet och stöd.”  De bio-
logiska barnen som finns i familjehemmet påverkas i högsta grad av att det 
kommer nya barn in i familjen. Denna nya situation ställer stora krav på de 
barn och unga som ska dela sin familj med andra – och man måste också se 
och bekräfta de barnens behov.  

Överlag är 7 § den paragraf som vi är mest stolta över. Den handlar om ut-
bildning och stöd, och kommer – det är i alla fall vår förhoppning – att höja 
kvaliteten på familjehemmen och familjevården på Åland. 7 § inleds med det 
som är helt nytt för detta område, nämligen att kommunerna ska ordna en 
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förberedande utbildning och tillgodose familjevårdarnas behov av övrig för-
beredelse för uppdraget samt tillse att familjevårdarna får den arbetshand-
ledning och den fortbildning som de behöver för sitt uppdrag. Den obligato-
riska utbildningen för familjevårdare ökar kunskapen hos familjevårdare om 
olika barns behov. Blivande familjevårdare ges under utbildningen möjlighet 
att reflektera över för vilka barn de kan erbjuda ett lämpligt hem. Dessutom 
bidrar utbildningen till att kommunernas bedömningar av familjevårdarnas 
lämplighet underlättas. 

Ett samarbete kring en all åländsk ”familjevårdarbank” är i praktiken nöd-
vändig för att lagförslagets målsättningar ska förverkligas fullt ut. Ett sådant 
samarbete ger bättre förutsättningar att, med barnets bästa för ögonen, mat-
cha den enskildas behov med ”rätt” familjehem, vilket är av vikt ur barnets 
perspektiv. 

Just nu pågår en utbildning av 12 nya familjevårdare. Det är Rädda Bar-
nen, som med finansiering av socialvårdsbyrån, drar en sexmånaders kurs i 
familjevård. Denna PRIDE-kurs är dessutom den första svenskspråkiga kur-
sen i Finland. PRIDE står för föräldraresurser, för information, utveckling 
och fostran. Utbildningen har utvecklats i USA, den har använts i Finland se-
dan 1995, men den har aldrig tidigare varit på svenska. Här har igen land-
skapsregeringen bidragit till att kursmaterialet har fått en svensk översätt-
ning, vilket hela Svenskfinland kommer att få nytta av. Jag är verkligen glad 
över att landskapet har kunnat vara med och hjälpa till med att få igång 
denna pilotutbildning. Jag tror också att kommunerna uppskattar regering-
ens initiativ, eftersom det nu kommer att finnas många utbildade familjevår-
dare att vända sig till för alla kommuner på Åland. 

Alla måste ha en grundutbildning, det gäller också de som idag är familje-
vårdare, men för dem finns en övergångsperiod på två år. Inom två år efter 
att denna lag har trätt ikraft måste kommunen – eller kommunerna i samar-
bete – ordna en fortbildning. Det krävs alltså aktiva insatser av kommunerna 
för att se till att det finns ett tillräckligt utbud av familjevårdsplatser och för 
att stöda familjevårdarna i deras uppgifter och familjevårdarnas välmående.  

I 7 § säger vi också att en kommun måste utse en kontaktperson för famil-
jevårdaren för att ge det stöd som eventuellt familjevårdaren behöver. Det ska 
vara en kommunal tjänsteman som har tillräckliga kunskaper och befogen-
heter för att verka för att familjevårdarens behov tillgodoses. Vi säger också 
att det måste finnas en annan person, en socialarbetare, som ska ansvarar för 
det omhändertagna barnets angelägenheter. Minst en gång per år måste kon-
taktpersonen besöka familjehemmet. På detta sätt blir familjehemmens och 
familjevårdarnas ställning och rättigheter tydliga, dvs. lagstiftningen ställer 
krav på utbildning och fortbildning på de enskilda personer som blir familje-
vårdare – å andra sidan ställer lagstiftningen tydliga krav på kommunen och 
på att familjehemmen får det stöd och den handledning som de behöver. Det 
placerade barnet får en helt egen kontaktperson - och de biologiska barnen i 
familjehemmet får också stöd vid behov. 

Som det har varit hittills har familjevård huvudsakligen använts inom 
barnskyddet, men denna form av omsorg kan vara ett alternativ inom special-
omsorgen och äldreomsorgen. Jag tror att vi får se över hur vi skulle kunna 
engagera familjehem för andra målgrupper än barn och unga, i vilket fall som 
helst så öppnar denna lag för möjligheten. Inte heller i riket har det varit så 
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många familjehem som nappat på detta med omsorg för äldre, men i de fall 
man har erfarenhet från detta så har det fallit väl ut.  

Medan vi har arbetat med vårt lagförslag skickade den finska regeringen i 
augusti ut en ny familjehemslag på remiss. Den är i princip ganska lik nuva-
rande, det finns inte så stora materiella skillnader. Lagförslaget fick däremot 
stark kritik från de remissinstanser som uttalade sig. När socialbyråns tjäns-
temän besökte ministeriet i slutet av oktober så fick de besked om att den nya 
familjehemslagen inte kommer att lämnas till riksdagen. Men, ibland blir det 
inte som man tänkt sig. I torsdags, förra veckan, fick vi information om att 
propositionen trots allt hade lämnats till riksdagen och att man vill att den 
ska behandlas klart under denna mandatperiod. Vi står fast vid rikets gäl-
lande familjehemslag och vill att det är den som ska gälla, trots att man i riket 
eventuellt kommer att få en ny familjehemslag under våren. 

Jag vill avrunda mitt anförande med ett brev från en överlevare, som han 
kallar sig. En som blivit omhändertagen av åländska myndigheter och place-
rats på barnhem på Åland. Även om det här hände för väldigt länge sedan så 
vill jag gärna dela med mig av hans tankar. Så här säger han i mailet till mig: 

”Ett steg i rätt riktning. Lagförslaget ser jag som ett steg i att Åland är på 
väg att göra upp med sitt förflutna som man även gjort i Sverige där både 
Riksdag och Kungahus bett om ursäkt om vad samhället i historik tid admi-
nistrerat där skammen idag bär namnet vanvård. Utredningen i Sverige 
visade på hur illa barn och ungdomar blivit behandlade både psykiskt och 
fysiskt i familjehem och på barnhem. Nya lagar har därmed kommit till om 
att samhällsansvaret ska vara tydligt när föräldraskapet sviker och där 
samhället träder in som förälder. Lärdomen från felsteg och vanvård blev 
tydlig från utredningen där lagen idag förskriver att samhället ska ge barn 
och ungdomar rätten att få växa upp som övriga individer i samhället vilket 
man glömde bort under den tid då samhället historiskt var vårdaren.  

Att stifta lagar är en början. Att följa upp lagen är än mer viktigt. Som 
född ålänning kan jag idag känna en viss stolthet som jag bär på då jag 
sannerligen kämpat en hel del om den vanvård som administrerats i Sve-
rige lika som på Åland där jag som individ var en av dem i mängden som 
vanvårdats.  

Förhoppningsvis ger detta lagförslag en uppföljning till att alla barn som 
idag far illa får vetskap om att samhällets ansvar är att ta hand om dem 
vilket är tydligt i lagförslaget och som jag även hoppas ger ringar på vatt-
net som det gjort i Sverige. Allt med tydliga direktiv från politiken som över-
lämnat förslag till lagar och föreskrifter då det gäller vården av barn och 
unga som där ska vara samhällets framtid på lika villkor vilket jag är 
mycket glad över att så även ger vid handen i lagförslaget som nu bli än 
mer tydligt även på Åland. Med hälsningar från en Överlevare.” 

Denna regerings avsikt är att barn som tas omhand inte ska svikas av sam-
hället. Målet är att alla barn på Åland ska få likvärdiga förutsättningar till en 
god uppväxt. Att vi nu kan presentera ett lagförslag som tar fasta på familje-
hem och familjevård, det är ett steg i rätt riktning. Men det är inte allt. Det 
måste finnas resurser i kommunerna, det måste finnas människor som vågar 
se och agera när barn far illa. Det måste finnas stöd i skola och barnomsorg 
till tidiga insatser. Det måste finnas vilja hos politiker och beslutsfattare att 
göra allt man kan för att budgetera medel för tidiga insatser och stöd till fa-
miljer som behöver det. I ett gott samhälle tar vi hand om varandra – och vi 
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försöker stötta barn och deras föräldrar på olika sätt – och om det inte lyckas, 
då ska vi göra det allra bästa för de mest utsatta barnen. Tack, fru talman. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Det finns lite frågetecken vad den här utbildningen 
kommer att kosta. Ministern säger att kommunerna tillsammans kan 
ordna utbildningar. Det är väl okej. Men när jag läser på sidan 25 så har 
landskapsregeringen i nuläget inte konkreta planer på att utfärda land-
skapsförordning om den förberedande utbildningen. Hur har landskaps-
regeringen resonerat i den frågan? 

Minister Carina Aaltonen, replik 

Vi säger här att man kan använda sig av PRIDE-utbildningen, men be-
hövs det så kommer vi att göra det. Den existerande utbildningen som 
finns hittills är PRIDE och den har under hösten arrangerats av Rädda 
Barnen. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Minister Aaltonen var speciellt stolt över 7 §. Hon nämnde att familje-
vårdarens kontaktperson, den kommunala tjänstemannen, skulle be-
söka familjehemmet minst en gång i året. Det är formulerat så här; ”en-
ligt vad som bestäms i uppdragsavtalet, dock minst en gång per år”. 
Man kan besöka familjehemmet betydligt oftare men minst en gång i 
året. Jag har ingen bestämd åsikt om vad som är rätt eller fel. Finns det 
något resonemang bakom som gör att landskapsregeringen fastnade just 
för minst ett år?  

Minister Carina Aaltonen, replik 

I våra 16 olika kommuner idag har vi också väldigt olika förfaringssätt 
beträffande uppföljningen av placerade barn. För en del tjänstemän 
kanske det faller sig naturligt att man står i ständig kontakt med familje-
hemmet, i andra kommuner kanske man drar en lättnadens suck att det 
ordnade sig för det här barnet och så får man ta tag i andra mera akuta 
uppgifter. Jag tror att det blir bättre rutiner och lika behandling när vi 
väl får igång kommunernas socialtjänst. Idag fungerar det väldigt olika i 
olika kommuner och det vittnar också familjevårdarna om. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Så kan det säkert vara. Min fråga var varför man just har fastnat för ett 
år? Utan att jag går in i olika fall och spekulerar vad som kan hända på 
ett år så vore det ändå intressant att höra om landskapsregeringen har 
fört något resonemang. Varför inte ett halvår, varför inte två år, varför 
just ett år? 

Minister Carina Aaltonen, replik 

Det är för att det ska finnas någon slags kontakt till hemmet. Det är 
bättre än inte ha någon kontakt överhuvudtaget eller något besök. Man 
kan säkert behöva besöka hemmet oftare, med då regleras det i det här 
avtalet mellan familjehemmet, familjevårdarna och kommunen. Vi har 
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inte diskuterat om det ska vara en gång i halvåret eller en gång i måna-
den. Vi har gjort bedömningen att minst en gång i året, gärna oftare, 
borde fungera bra. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Intentionerna i lagframställningen är mycket bra. Det kvalitets-
säkrar socialvården för barn och unga. Jag är lite nyfiken, känner mi-
nistern till själva utbildningen? Det har länge också varit ett problem på 
Åland att det är svårt att placera tonåringar. Ingår det speciell utbild-
ning när det gäller att bli familjehem åt tonåringar? Unga människor 
hamnar ofta helt på sidan och då är de svåra att placera. 

Sedan funderar jag också på Ålands förflutna när det gäller att kart-
lägga hur tidigare barn har haft det när de har varit på barnhem. Är det 
arbetet färdigt?  

Minister Carina Aaltonen, replik 

Beträffade hur det går med utredningen om hur barn har haft det tidi-
gare så togs det beslutet under ltl Katrin Sjögrens tidigare period som 
socialminister. Vi har följt till det från landskapsregeringen. På grund av 
sjukdom så ligger det arbetet stilla, men arbetet med den utredningen 
återupptas igen den 1 januari 2015.  

Angående den förberedande utbildningen så står det mera fördjupat 
om detta på sidan 18 i ert förslag. Jag hade förmånen att delta i ett av de 
här utbildningstillfällena. Min uppfattning är att den här utbildningen 
går ut på att man ska kunna ta emot barn från 0-18 år, kanske 20 år. 
Man går också igenom vad som händer med äldre tonåringar. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Som vanligt när det gäller våra små förhållanden så är det hi-
storiskt också barn och unga som har haft det mycket svårt på Åland. 
Det skulle vara bra om vi kunde göra upp med vårt förflutna. Det låter 
bra att arbetet fortsätter efter årsskiftet. 

Jag vill också poängtera att det finns en teori och en praktik när det 
gäller de här ärendena. I helgen gjorde P1 ett samhällsmagasin, Kaliber, 
en granskning av socialkontoren i Sverige. Man konstaterade att man 
har missat orosanmälningar, fem stycken på samma barn. Vi behöver ha 
lagarna absolut moderna och i toppskick, men vi behöver också ha tillsy-
nen. Det är försvårande omständigheter på Åland att göra anmälningar 
när man lever i ett litet samhälle. Hur kommer tillsynen att fungera? 

Minister Carina Aaltonen, replik 

Fru talman! Tillsynen fungerar sedan den har flyttats till ÅMHM. Den 
kommer säkert att fungera ännu bättre efter årsskiftet då tillsynen för-
stärks med ytterligare en socialinspektör för det här området. 

Som jag sade i mitt anförande så måste det också finnas resurser i 
kommunerna. Det måste finnas kompetens på våra socialkontor, hos 
våra politiker och beslutsfattare. Det är ett helhetsansvar. Den här lag-
stiftningen är en bit. Sedan ska arbetet ute i kommunerna förverkligas 
och följas upp. Det bästa är att komma in med tidiga insatser så att barn 
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inte behöver bli omhändertagna. Vi har också en barnskyddsjour dit 
man kan vända sig vid oro. Orosanmälningar och barnskyddsanmäl-
ningar görs nog frekvent på Åland. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, fru talman! Det här är en mycket viktig och välkommen lag som är 
ägnad att ge oss möjligheter att ta hand om dem som kanske har det 
allra svårast i vårt samhälle och ge dem förutsättningar att få en bra 
framtid. 

Jag vill tacka regeringen och socialministern för det här lagförslaget. 
Samtidigt måste jag också skänka en tacksamhetstanke till de familjer 
som är beredda att ta hand om dessa barn, för utan de familjerna så 
skulle inte det här gå. Det är bra att de kan få resurser och utbildning för 
att kunna hantera detta svåra behjärtansvärda jobb. Tack så mycket! 

Minister Carina Aaltonen, replik 

Tack ltl Eliasson som lyfter de enskilda familjerna som verkligen gör ett 
stort jobb och försöker fylla i brister i föräldraskapet. Det är ett arbete 
som görs i det tysta runt omkring på Åland. I och med det här lagförsla-
get tryggas också familjevårdarnas ställning på ett bättre sätt. De får 
bättre redskap och de kan kräva både avlösare, stöd och handledning av 
kommunerna. Det är viktigt. Det är också påfrestande för en relation 
och vi nämner de biologiska barnen. En viktig uppgift görs i de här fa-
miljehemmen. Lagstiftningsvägen har vi inte lyft detta tidigare. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Tack, fru talman! Ambitionerna med det här lagförslaget är säkert goda. 
Jag har en fråga av lite mer teknisk karaktär. Förstod jag det rätt att det 
eventuellt är på gång en ny familjevårdarlag i riket? I 1 § skriver man i 
vanlig ordning att om nuvarande familjevårdarlag upphävs ska den till-
lämpas i sin sista lydelse. Om den lagen upphävs och det kommer en 
helt ny familjevårdarlag, innebär det verkligen att en ålänning, som vill 
försöka förstå den här lagstiftningen, om några måste ta fram de gamla 
lagböckerna, nuvarande lagbok, för att kunna tillgodogöra sig innehållet 
i den åländska familjevårdarlagen? Anser ministern att det i så fall är 
optimalt att det ska bli på det här sättet? 

Minister Carina Aaltonen, replik 

Så måste det bli tills vi gör förändringar. Det kan hända att vi ska göra 
förändringar sedan när vi väl har formulerat vår egen socialpolitik. Tills 
dess så försöker vi följa den nuvarande familjevårdarlagen. 

Det sker oerhört mycket inom det sociala lagstiftningsområdet i Fin-
land just nu. Eftersom vår lagstiftning är så starkt knuten till den finska 
lagstiftningen så gäller det för oss att vi sitter lugna och stilla i båten och 
ser vilka förändringar som görs där. Sedan måste vi ta ett helhetsgrepp 
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och formulera en egen socialpolitik utgående ifrån de förhållanden och 
de 16 kommuner som vi har på Åland. Det tror jag att är jätteviktigt.  

Ltl Axel Jonsson, replik  

I Ålands Framtid är vi varma förespråkare av att man formulerar social-
politiken före man skriver lagstiftningen. Det är uppenbart att man har 
gjort tvärtom i det här fallet. Det är kanske därför det ser ut som det gör. 
Vi har flera exempel på när man har kopierat lagstiftningen rakt av, fört 
in lagtexten och skrivit det som vår egen lag även om den har haft en an-
nan författare ursprungligen. Varför har man inte övervägt ett sådant 
förfarande när man visste risken för det här? Då hade man som ålänning 
enklare kunnat följa med lagstiftningen. Då hade det blivit naturligt att 
göra förändringar på ett enkelt och smidigt sätt sedan när vi ta fram vår 
egen politik på det här området. Hela lagstiftningen blir väldigt inveck-
lad och tillkrånglad om några år. 

Minister Carina Aaltonen, replik 

Fru talman! Nu har vi alla fall gjort det här viset. Framställningen får 
genomgå en grundlig granskning i social- och miljöutskottet. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Christian Beijar 

Fru talman! Jag tycker att minister Carina Aaltonen gjorde en väldigt bra 
sammanfattning av det här lagförslaget. Mycket av det som jag redan har 
skrivit i mitt anförande är en repetition av det som ministern redan har sagt. 
Lagförslaget och ärendet är ändå så pass viktigt så det gör ingenting om man 
ytterligare än en gång betonar de viktigaste sakerna som det här lagförslaget 
tar upp 

Fru talman! Trygghet, trygghet och åter trygghet är för alla barn och unga 
det viktigaste för ett fortsatt gott liv. Landskapsregeringens förslag ska ytterli-
gare främja barns och ungas lika rättigheter till liv och hälsa och god fostran 
och utveckling och därmed ökad trygghet. Det här en viktig lag för de mest 
utsatta barnen och ungdomarna att de får bättre förutsättningar för en trygg 
uppväxt. Därför välkomnar socialdemokraterna lagförslaget. Det är viktigt för 
alla parter att i lagstiftning förstärka skyldigheter och rättigheter. 

Fru talman! Lagförslaget stärker också familjevårdarnas ställning. Familje-
vårdarna förutsätts ha genomgått en utbildning, samtidigt som de i sitt arbete 
i framtiden garanteras kontinuerlig handledning och tillgång till en kontakt-
person. Allt detta för att stärka och stöda familjevårdarens arbete vilket idag 
borde vara ett obligatorium i detta ansvarsfulla arbete. Det förutsätter en 
större kommunikation mellan kommunen och familjevårdaren. Det är också 
ett önskemål från familjevårdarna att ha en aktivare kommunikation till kom-
munen och nu också till kontaktpersonen. Det är oftast eftersatt då man efter 
en placering från kommunen upplever att nu är situationen åtminstone för 
tillfället löst och behovet av kontinuerlig kontakt kan bli mer sporadisk.  
Dessutom ska familjevårdaren garanteras rätt till ledighet/avlastning minst 
två dagar per månad.  

För ett barn eller en ungdom som är i behov av familjehemsplacering för-
bättrar lagförslaget förutsättningarna för att det enskilda barnets behov rätt 
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beaktas. Den obligatoriska utbildningen för familjevårdare ökar kunskapen 
hos familjevårdare om olika barns behov. Familjerna som har intresse av att 
ta hand om barn ges som en del av utbildningen möjlighet att reflektera över 
för vilka barn de kan erbjuda ett lämpligt hem. Dessutom bidrar utbildningen 
till att kommunernas bedömningar av familjevårdarens lämplighet underlät-
tas.  

Som framgår av de allmänna skrivningarna är ett samarbete kring en all-
åländsk ”familjevårdarbank” i praktiken nödvändig för att lagförslagets mål-
sättningar ska förverkligas fullt ut. Ett sådant samarbete ger bättre förutsätt-
ningar att med barnets bästa för ögonen matcha den enskildas behov med 
”rätt” familjehem till fördel för barnet och ungdomen.  

För att garantera en så ojävig behandling och så klar rollfördelning som 
möjligt så ska det omhändertagna barnet eller ungdomens socialarbetare inte 
få vara samma person som familjehemmets kontaktperson. Det är bra och 
möjliggör en öppen och trygg kommunikation mellan barnet/ungdomen och 
socialarbetaren.  

Att ha andra barn och ungdomar boende i familjer påverkar naturligtvis de 
biologiska barnen i familjen på olika sätt och därför är det bra att man i lag-
förslaget möjliggör att de biologiska barnen också har rätt till stöd i familjesi-
tuationen. 

Fru talman! Det framgår i remissen till olika myndigheter och organisat-
ioner att förslagets högre ambitionsnivå förväntas leda till höjda kostnader 
vilket påpekas bl.a. av Ålands kommunförbund. Till det vill jag säga att en 
välutbildad familjevårdarkår i kombination med kvalificerad handledning 
och kompetenta och behöriga socialarbetare och kontaktpersoner garanterar 
betydligt mindre institutionsplaceringar och därmed betydligt lägre kostna-
der för kommunerna. Dessutom är placeringar bättre i familjevård, där det 
bara är möjligt, än i institutioner för barnets och den ungas trygghet och åter 
trygghet, som jag började mitt anförande med. Tack. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Den här frågeställningen kanske jag egentligen borde ha ställt 
till ministern. Eftersom ltl Beijer social- och miljöutskottets ordförande 
så vill ha svar på varför man inte i sin helhet har familjevårdarlagen som 
en blankettlag så att den uppdateras automatiskt såsom t.ex. barnskydd-
slagen och handikappservicelagen. Görs det uppdateringar på rikssidan 
som man inte vill ha då går man in aktivt och lagstiftar om det. Vi har 
haft problem med att hålla oss uppdaterade när det gäller sociallagstift-
ning. Har majoritetsblocket diskuterat någonting kring den här fråge-
ställningen? 

Christian Beijar, replik 

Fru talman! Till det vill jag säga, som ltl Katrin Sjögren sade i början, att 
den här frågan borde ha ställts till ministern. Vi kommer naturligtvis att 
diskutera det här i utskottet. Något svar på den frågan har jag inte för 
dagen. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Det får jag acceptera. Jag ska gå ställa den frågan till ministern. 
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Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Runar Karlsson 

Fru talman! Det här lagförslaget välkomnas av centern. Det här området är 
kanske den viktigaste kärnverksamheten som kommunerna har hand om. 
När ett barn far illa så måste också ett barn tas om hand på ett bra sätt. Ett 
familjehem är förmodligen det näst bästa sättet att ta hand om ett barn. Det 
bästa vore om barnet kunde tas om hand i sitt riktiga hem. När det av olika 
orsaker inte är möjligt så är familjehem det näst bästa sättet. 

Det är bra att det delvis finns en lag och att man utvecklar det här lagför-
slaget så att alla barn som behöver hjälp får samma rätt på hela Åland. 

Det är också bra att det blir jämställt så att alla barn på Åland får en jäm-
ställdhet vad gäller start i livet så att man parallellt med alla andra barn kan 
fortsätta sitt liv i skolan. 

På samma sätt som ltl Beijar sade så kanske det allra viktigaste är trygghet, 
trygghet, trygghet. Det är viktigt för barnen att känna en trygghet där man 
kan vistas på dagarna. 

För alla dessa orsaker stöder vi i centern det här lagförslaget. Jag antar att 
hela lagtinget stöder ett sådant här bra lagförslag som värnar om dem som 
behöver mest hjälp.  

Jag har själv förmånen att sitta i social- och miljöutskottet. Jag kommer 
med intresse att ta emot sakinformation som man kan få av ministern och av 
hörandena. Jag kommer inte här att mera gå in i detaljerna, de kommer jag 
att få lära mig i utskottsarbetet. Jag återkommer sedan när utskottet har gjort 
sitt betänkande. Tack. 

Ltl Sara Kemetter 

Tack, fru talman! Vem talar för barnet när hemmet sviker? Detta är egentli-
gen vad det handlar om. Vi känner alla säkert någon, har någon bekant eller 
har hört om någon som har det tufft. Flera i min bekantskapskrets har råkat 
ut för funderingar om de borde göra en barnskyddsanmälan. Det egentligen 
steg ett när en granne, en lärare, dagvårdspersonal, mormor eller någon an-
nan märker att här står inte allting rätt till. Man är så inne i de här lögnerna 
och de gemensamma skyddsmekanismerna att ingen egentligen ser till bar-
net. Då är barnskyddsanmälan jätteviktig. Det betyder inte att barnet genast 
blir omhändertaget, utan det görs stora utredningar, det analyseras och så 
kanske det kommer en anmälan till och ännu en anmälan.  

Vi har läst om horribla historier både i riket och i Sverige där man helt en-
kelt har missat. Det har funnits barn som hamnat mellan stolarna och det är 
inte okej. När vi har läst artiklarna och hört nyheterna så har vi alla innerst 
inne börjat fundera om det finns någon sådan runt omkring oss. 

Därför är den här lagen mycket viktig. Det är ett steg i rätt riktning, men vi 
är inte där ännu att alla våra barn har det bra, tyvärr är det så. I den här värl-
den vi lever i, trots att vi har en fungerande välfärd och många har arbeten, så 
har vi många barn och ungdomar som inte mår bra.  

Nästa steg är när man har fattat beslut om att ett barn ska omhändertas 
och få vara en liten familjemiljö, tillsammans med andra barn och en stöd-
mamma och pappa, det är absolut det bästa. I det lugna hemmet kanske man 
har möjlighet att för första gången få sova ut eller äta gott. Det är ofta mycket, 
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mycket traumatiska situationer som ligger bakom före ett barn faktiskt tas 
om hand. 

Jag har några saker som jag kommer att lyfta nu och som jag gärna vill att 
vi diskuterar vidare i utskottet. Jag tänkte att det kanske också intresserar 
lagtinget.  

På sidan 8, val av vårdplatser, har man lyft fram barnets språkliga, kultu-
rella och religiösa bakgrund som en faktor till val av plats. Ju mer olika nat-
ionaliteter som flyttar in till Åland så får vi mer grupper med annan religions-
bakgrund. Man måste arbeta på ett annat sätt för att hitta hem som också har 
den här religiösa bakgrunden. För vissa familjer, om det blir en kulturkrock, 
så kan den religiösa bakgrunden vara otroligt viktig för att man ska kunna 
acceptera att ens barn bor i den nya familjen. Det här blir också en mycket 
traumatisk upplevelse för föräldrarna att barnet tas bort ifrån dem. Då är det 
viktigt att det finns en bra kontakt mellan familjehemmet och barnets biolo-
giska föräldrar. Det finns orsaker till att man omhändertar barn. De orsa-
kerna behöver egentligen inte ha att göra med att föräldrarna har gjort bar-
nen illa. Det kan vara andra situationer som orsakar att barn omhändertas 
och då behövs fortfarande stödet, kanske från mamman om pappan är våld-
sam. Modern är ändå en viktig kontakt fast barnet inte kan bo kvar i hemmet. 
Barnet kanske behöver träffa sin mamma och då måste det finnas en bra kon-
takt mellan vårdhemmet och de biologiska föräldrarna. Det är något som jag 
tycker att vi ska titta på, för det kommer att vara mycket krävande för små 
kommuner att hitta muslimska eller katolska hem.  

På sidan 10 har vi arvode som jag skulle vilja diskutera lite mera, t.ex. 679 
euro och man skulle lyfta det till 800 euro. Ja, visst är det pengar. Samtidigt 
finns det skrivningar om att man eventuellt måste vara ledig. Man kanske 
måste ta tjänstledigt från sitt jobb. Om det är ett svårt fall så måste en vuxen 
vara mera hemma. Det kan vara ganska kostsamt. I det här individualiserade 
samhället så tror att det är ganska många människor som inte är villiga att 
öppna sitt hem om man upplever att ens kostnader inte är täckta. Detta är 
någonting som jag tycker att vi ska diskutera lite mera om i utskottet. 

Både på sidan 9 och 15 lyfter man fram att det ska vara samma rättigheter 
oberoende var man bor på Åland. Här tycker jag att man borde diskutera 
mera kommunernas socialtjänst och den rollen som den möjligheten kommer 
att ha. Det kommer att medföra att det blir mycket enklare att hitta skydds-
hem, man kanske inte måste hitta hemmen inom kommunen, utan var som 
helst på hela Åland. Man kan samarbeta på ett annat sätt. Man kan också 
samarbeta kring utbildningen. Den analysen skulle jag gärna också vilja dis-
kutera mera i utskottet. Tack. 

Minister Carina Aaltonen, replik 

Tack, fru talman! Det är värdefulla synpunkter som ltl Kemetter kom-
mer att ta upp i utskottet. På sidan 8 när det handlar om val om vård-
plats och klientplan så utgår man från beskrivningen i barnskyddslagen 
där man säger att språklig, kulturell och religiös ska beaktas vid valet av 
plats för vård utanför hemmet. 

Familjevårdarbanken, som vi nu försöker bygga upp, möjliggör också 
att kommunerna kan få en större bredd av familjehem utgående från att 
man kanske har barn med en annan bakgrund. 
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På sidan 10 beskrivs i rikets familjevårdarlag. De här beloppen gäller 
inte på Åland. Våra belopp är 850 och 650 euro. 

Ltl Sara Kemetter, replik  

Tack, fru talman! Tack minister för det klargörandet. Det är också bra 
att det blir samma arvode för hela Åland. Oberoende av var man place-
rar barnet, på Brändö, i Mariehamn eller i Geta, så har man rätt att få ett 
likvärdigt arvode för det uppdrag man åtar sig. Det kommer antagligen 
att bli likvärdigt om det kommer under kommunernas socialtjänst. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom 

Tack, fru talman! I den liberala gruppen tycker vi också att det är bra att det 
här lagförslaget har kommit fram. Det finns ett behov. När man tänker på 
barnen och barnens bästa så är det mycket behjärtansvärt. 

Det är tur att jag inte skrivit något anförande för då hade jag fått stryka 
hälften eftersom vi i lagtinget är så eniga i den här frågan.  

Jag tänkte ta upp kostnaderna för kommunerna och vilken betydelse vård-
arvodena, kostnadsersättningarna och utbildningen har. Vilken inverkan 
kommer det att ha på kommunernas socialtjänst? Det bör utskottet fundera 
på. 

Sedan finns det en sak som ingen har berört här. Kostnaderna härrör sig 
till den kommunen där de har uppstått. Det beror på hur man har flyttat. Om 
man till exempel flyttar utrikes och när man flyttar tillbaka till Åland så är det 
den första kommunen man flyttar till som då får ta kostnaderna som kanske 
uppstår längre fram sedan. I den kommunen där behovet av kostnaderna har 
uppstått så får stå för kostnaderna. Jag tycker att utskottet lite skulle botani-
sera i det.  

Utbildningen och behovet om eventuell landskapsförordning borde man 
också fundera på. Tack. 

Minister Carina Aaltonen, replik  

Tack, fru talman! Jag tycker också det är bra om utskottet lyfter kostna-
derna. Jag blev lite besviken på Ålands kommunförbund när jag läste 
deras remissvar där man fasade för de ökade kostnaderna. Det här 
handlar om ett fåtal barn. En institutionsplacering på Åland kostar un-
gefär 300 euro per dygn. Det blir runt 9 000 euro per månad. Om man 
istället får vård i familjehem så rör det sig om 1 500 euro per månad. Jag 
är verkligen besviken på kommunförbundet. Jag tycker att man agerar 
nästan med ryggmärgsreflexer, man vill inte ha några förändringar även 
om det är förbättringar för kommunerna. Det är bra om utskottet tittar 
på detta. 

Beträffade kostnaderna för utbildning så kan man ju faktiskt gå till-
sammans alla 16 kommuner. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Vi ska se vad kommunernas socialtjänst gör. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Gun-Mari Lindholm 

Talman! Min grupp välkomnar också det här lagförslaget. Det har sett olika 
ut från kommun till kommun. Det är bra att också Åland får en enhetlig lag, 
även om det här är en form av blankettlagstiftning, men det är onödigt att vi 
uppfinner hjulen på nytt eftersom de ändå har funnits tidigare. Huvudsaken 
är att den som träffas av den här lagstiftningen kommer att få det mera en-
hetligt och bättre så att vi får ett mera rättssäkert samhälle. 

Det här är frågan om barns och ungdomars rättigheter men också om fa-
miljevårdarnas rättigheter som man här reglerar. Det är bra. 

Jag har två, kanske tre saker, som jag hoppas att också utskottet kan titta 
lite närmare på. Det gäller vem barnbidraget tillfaller samt kommunernas be-
redskap när det gäller det förebyggande arbetet.  

När det har uppstått en sådan situation där föräldraskapet sviktar så träder 
en annan familj in och öppnar sitt hem och har beredskapen att ta emot bar-
net eller ungdomen. Före man kommer så långt så borde också stöd finnas för 
att stärka föräldraskapet om föräldraskapet är på väg att svikta. Det finns 
olika kommuner som har familjearbetare som ser det här problemet inom en 
familj och försöker stärka föräldraskapet. Jag skulle gärna se att utskottet 
också tittar och kartlägger hur det ser ut på Åland vad beträffar familjearbe-
tare. Hur många kommuner satsar på familjearbetare? Det är ändå det före-
byggande arbetet som är det väsentliga i det här sammanhanget så att man 
inte hamnar i den situationen. Man kanske inte kan undvika alla fall, men 
man kan göra något i förebyggande syfte och i ett tidigt skede. 

När det gäller uppföljningen och efterlevnaden av lagstiftningen, hurdan 
beredskap har man i kommunerna? Jag tycker det låter lite att ha kontakt en 
gång i året. Det är klart att kommunerna kan ha det oftare, men vi vet också 
av erfarenhet att kommunerna gör det som regleras i lagen och inte så 
hemskt mycket mera än det. I andra lagstiftningar har vi den erfarenheten att 
man följer det som minimikraven säger. Det skulle också vara väldigt intres-
sant att mera penetrera den frågan. Är det tillräckligt? Vet man att barnet, 
som kommer från en traumatisk upplevelse i sin egen familj, ändå kommer 
till den trygga miljö som man vill att barnet ska få? Det är viktigt att uppfölj-
ning finns så att det blir så bra som man hoppas. Tack.  

Minister Carina Aaltonen, replik  

Tack, fru talman! Jag delar mycket av det som ltl Lindholm säger. Jag 
vill föra in ytterligare en sak. Ltl Lindholm nämnder barnbidraget. Just 
nu håller vi på att se över hemvårdsstödet och att det också ska kunna 
vara möjligt för familjevårdare att lyfta hemvårdsstöd. Från regeringens 
sida tycker vi att det skulle vara ett viktigt komplement, speciellt om 
man tar hand om mindre barn, under 3 år.  

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Det är säkert också bra om utskottet kan titta på det. Den in-
formation jag har fått av dem som har erfarenhet av att vara familjevår-
dare är att just att det här blir onödiga diskussioner. Istället för att foku-
sera på det som man verkligen ska arbeta med så hamnar man på de 
ekonomiska bitarna som man egentligen inte vill. Har man rätt till 
någonting så vill man gärna utöva den rättigheten. 
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Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. Diskussionen är avslutad. 

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

Första behandling 

3 Godkännande av associeringsavtalet mellan EU och Centralamerika 
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 1/2014-2015) 
Republikens presidents framställning (RP 9/2013-2014) 
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. 

Diskussion.  

Ltl Katrin Sjögren  

Talman! Lag- och kulturutskottet har behandlat en presidentframställning 
innefattande ett associeringsavtal mellan EU och Centralamerika samt därpå 
följande lagstiftning till de delar det faller inom vår behörighet. 

Man kan säga att associeringsavtal är en form av samarbetsavtal. Syftet 
med associeringsavtalet är att stärka parternas förbindelser med stöd av poli-
tisk dialog, samarbete och handel. Ett genomgående tema i avtalet är respekt 
för och främjande av demokrati och mänskliga rättigheter, hållbar utveckling, 
god samhällsstyrning och rättsstatsprincipen.  

Man kan tycka att det behövs nu eftersom vi alla vet vad som t.ex. pågår i 
Mexiko. 

Avtalet förväntas ha stor betydelse för handelsutbytet mellan Europeiska 
unionen och Centralamerika genom att det liberaliserar handeln, tjänster, 
investeringar och offentlig upphandling. Avtalet erbjuder också företagen 
bättre möjligheter till samarbete med och export till Centralamerika.  

I avtalets viktigaste principer ingår dock respekt för och främjande av en 
hållbar ekonomi och miljönormer i enlighet med parternas internationella 
förpliktelser.  

Avtalsparterna åtar sig att främja demokrati och de mänskliga rättighet-
erna samt att förhindra spridningen av massförstörelsevapen. Parterna åtar 
sig att skydda och främja arbetsrättigheterna och avtalet innehåller också 
krav om arbetslivsnormer. Även om avtalet inte kan anses ha några direkta 
samhälleliga konsekvenser i Finland och på Åland, kan det bedömas ha en 
positiv inverkan för att stärka god förvaltning, demokrati och det civila sam-
hället i Centralamerika. 

Talman! Det finns några förbehåll för Ålands del beträffande etablerings-
rätt och offentlig upphandling.  

 En av bilagorna till avtalet finns åtaganden som gäller etablering och vill-
kor för företag. I regeringens proposition framhålls att på Åland begränsas 
etableringsrätten för fysiska personer som inte har åländsk hembygdsrätt och 
för juridiska personer utan tillstånd från de åländska behöriga myndighet-
erna.  

I landskapsregeringens yttrande till lagtinget framhålls att det i avtalets 
handelspolitiska avsnitt ingår bestämmelser som har beröringspunkter med 
Ålands och Finlands anslutning till EU. En del av bestämmelserna hör till 
EU:s exklusiva behörighet vilket innebär att den åländska särställningen har 
beaktats redan i förhandlingarna om avtalsbestämmelserna.  
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I de särskilda åtagandena om tjänster och etableringar ingår ett undantag 
som rör Ålands rätt att utifrån hembygdsrätten begränsa tillhandahållandet 
av tjänster inom sitt territorium. 

Utskottet konstaterar med tillfredsställelse att förbehåll har gjorts för att 
säkerställa förverkligandet av reglerna för hembygdsrätten. 

När det gäller offentlig upphandling framkommer i landskapsregeringens 
yttrande att formuleringen i propositionen innebär att om ett företag från en 
av CA-partens republiker vill delta i en offentlig upphandling på Åland är 
landskapet inte tvunget att acceptera deltagandet men kan välja att göra så. 
Det omvända gäller för åländska företag som vill delta i en offentlig upphand-
ling i någon av CA-partens republiker. Om det åländska företaget i fråga däre-
mot är etablerat i Finland eller en annan EU-stat gäller samma regler som för 
företag i EU-stater.  

Vidare informerade landskapsregeringen i sitt yttrande att diskussioner 
har förts med utrikesministeriet om offentlig upphandling i kommande inter-
nationella avtal i syfte att framöver säkerställa åländska företags möjlighet att 
utan diskriminering kunna delta i offentliga upphandlingar.  

Resultatet av den förda diskussionen är att riket i förhandlingar om fram-
tida internationella avtal kommer att föreslå följande undantag som säker-
ställer att nödvändig hänsyn tas till de åländska kraven på närings- och hem-
bygdsrätt, men säkerställer samtidigt åländska företags möjligheter att delta i 
offentliga upphandlingar på lika villkor med andra stater. 

Utskottet välkomnar överenskommelsen som kan vara av betydelse i fråga 
om kommande frihandelsavtal med t.ex. USA. 

Det kan konstateras att avtalet, med beaktande av de förbehåll som gjorts 
för Åland, inte innehåller bestämmelser som står i strid med självstyrelsela-
gen eller annan landskapslagstiftning.  

Talman! Utskottet föreslår att lagtinget ska ge sitt bifall till lagens ikraftträ-
dande. 

Minister Wille Valve, replik 

Tack, utskottsordförande Sjögren, för den gedigna genomgången. Jag 
hade knappast kunnat göra det bättre själv. 

Undantaget som utskottsordförande nämnde är mycket riktigt ingen-
ting som vi kan ta för självklart. Det gäller för landskapsregeringen att 
också i framtiden aktivt följa med varenda ett frihandels- och associe-
ringsavtal. Det har funnits en tendens till att undantagsformuleringarna 
ramlar bort och sedan upptäckter någon landskapsregering att de är 
borta och så för vi in dem igen. Nu har vi goda förhoppningar om att de 
kommer att kvarstå och finnas med också i kommande frihandelsavtal 
såsom i det som EU kommer att ingå med USA, förhoppningsvis under 
2015. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Utskottets betänkande baserar sig till stor utsträckning på 
landskapsregeringens yttrande. Landskapsregeringen har gjort ett om-
fattande arbete. Man får en modell för hur vi ska förfara i framtiden. Vi 
har analyserat hembygdsrätten, näringsrätten och etablering och offent-
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lig upphandling. Man vinnlägger sig om att också i framtida avtal garan-
teras Ålands särställning. Sakta men säkert hittar vi metoder och system 
för vår självstyrelse även i världspolitiken. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 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 

4 Lagtingsledamöternas arvoden och kostnadsersättningar 
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 10/2013-2014) 
Talmanskonferensens framställning (TMK 3/2013-2014) 
Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare plenum. 

Enda behandling 

5 Policy för Ålands demilitarisering och neutralisering 
Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande (SJPN 3/2013-2014) 
Landskapsregeringens meddelande (M 1/2013-2014) 
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. 

Diskussion. 

Ltl Danne Sundman 

Fru talman! ”Se, det kommer en vagn utan hästar!”, utbrast min mormors 
mor när hon för första gången såg en bil köra genom byn i början av förra 
seklet. Idag skulle man tvärtom höja på ögonbrynen om det kom en vagn med 
hästar. Hur samhället har förändrats sedan början av 1900-talet är centralt 
också för demilitariseringen- och neutraliseringen och många av utmaning-
arna är just att hävda Ålandsöarnas status i en föränderlig värld. Förändring-
arna kan vara både långsamma och snabba vilket jag ska återkomma till.   

Talman! Först några ord om processen. Denna policy är den första i sitt 
slag och har processats under en lång tid. Efter att en första version var klar 
hölls ett omfattande samråd mellan självstyrelsepolitiska nämnden och land-
skapsregeringen som också inbegrep ett gemensamt hörande vilket nämnden 
också återger i sitt betänkande. Denna del var mycket intressant och givande 
och efter att samrådet genomfördes reviderades policyn till den version som 
nu behandlats i nästan ett års tid i nämnden. Under behandlingen har ytterli-
gare hörande gjorts. bl.a. arrangerades ett seminarium här i lagtinget som ett 
öppet hörande den 21 mars i år. Seminariet direktsändes via Bambuser och 
man kan ta del av eftersändningen via länk på lagtingets hemsida, i sig en hi-
storisk sak. Inläggen från föreläsarna kompletterar varandra och är tillsam-
mans mycket intressanta. Jag rekommenderar att titta på det om man har två 
timmar över.  

Talman! Jag vill här passa på att framföra ett stort tack till alla de tjänste-
män vid regering och lagting som gjort en stor insats vid tangentbordet för att 
få detta dokument till stånd.  

Lagtingsdirektören Susanne Erikssons kunskap och engagemang för och 
om demilitariseringen och neutraliseringen har varit till stor nytta i arbetet. 
Tack ska ni ha!  
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Talman! Efter lagtingets behandling av ärendet kommer policyn för Ålands 
demilitarisering och neutralisering att antas av landskapsregeringen som har 
att beakta de synpunkter som lagtinget via nämnden framför i detta betän-
kande. Enligt nämndens mening borde policyn efter omarbetningen publice-
ras i Ålands författningssamling. Nämnden delar till avgörande del land-
skapsregeringens bedömningar men framför också några synpunkter som 
kompletterar eller t o m avviker från meddelandet. Några mindre tekniska, 
språkliga och faktamässiga ändringar kommer att delges landskapsrege-
ringen på tjänstemannanivå eftersom nämnden i betänkandet koncentrerar 
sig på de mer principiella frågorna. 

Talman! Policyn är samtidigt en doktrin för demilitariseringen och neutra-
liseringen, alltså en process där kunskap och beprövad erfarenhet omsätts i 
principer. 

  Enligt nämndens mening bör policyn för Ålands demilitarisering och ne-
utralisering vara ett levande dokument där vissa beståndsdelar är allmängil-
tiga över lång tid medan andra delar förtjänar kontinuerlig uppdatering. Re-
dogörelsen över för den historiska bakgrunden till Ålands demilitarisering 
och neutralisering torde inte kräva någon större uppdatering, redogörelsen 
över konventionerna och den sedvanerätt som reglerar statusen kan uppdate-
ras i takt med eventuella förändringar medan redogörelsen för praxis vid till-
lämpningen av konventionerna samt exempelsamlingen över situationer där 
tolkningen har varit aktuell kontinuerligt bör uppdateras.  

Lagtingets och landskapsregeringens syn på hur konventionerna i framti-
den bör tolkas torde äga sin giltighet över en längre tid men kan påverkas av 
den säkerhetspolitiska utvecklingen. 

Talman! Både policyn och betänkandet talar för sig själva, jag ska nämna 
några saker som just anknyter till utmaningar som kommer av förändring.  

Den mest påtagliga förändringen är kanske den som skett det senaste året i 
huvudsak. I policyn under punkt 4.1 står: ”Det säkerhetspolitiska läget i Ös-
tersjöområdet är i dagsläget gott”. Så skulle man nog inte uttrycka sig om 
policyn skrevs idag. När arbetet med policyn inleddes var inte dessa frågor på 
den politiska agendan i någon större utsträckning. Nu, efter en räcka händel-
ser i våra närområden och ett nytt säkerhetspolitiskt läge, är detta högaktuellt 
och passligt nog sjösätts denna policy i en tid när den verkligen behövs och 
kommer att göra nytta.  

Ålandstidningens chefredaktör skriver i lördagens ledare: ”Det är hög tid 
att ta ett samlat grepp kring dessa både för självstyrelsen och för demilita-
riseringen stora frågor”. I denna policy finns just detta samlade grepp, var-
sågod redaktören. 

Utgångspunkten i landskapsregeringens meddelande är att demilitarise-
ringen och neutraliseringen ska förbli ikraft oavsett förändringar i omvärl-
den. Den senaste tidens händelseutveckling föranleder inte nämnden att om-
värdera denna slutsats. Nämnden förutsätter dock att landskapsregeringen 
fortsättningsvis följer händelseutvecklingen. 

Nämnden konstaterar även att vi lever i en tid då samhället förändras 
bland annat till följd av den tekniska utvecklingen. Vi kan resa fortare och i 
större utsträckning och vi kan kommunicera med människor på andra sidan 
jordklotet i realtid. Dagens möjligheter skapar dock samtidigt ett komplext 
samhälle som är känsligt för störningar och samhället bör därför ha bered-
skap för ett betydligt bredare spektrum av hot- och risker. Detta utgör enligt 

  501 



  

nämnden en för Åland större utmaning eftersom de nya hoten i allt högre ut-
sträckning leder till en sammanblandning av militär och civil krishantering-
verksamhet.  

Ett exempel med anledning av denna utveckling som nämnden nämner i 
sitt betänkande är problematiken kring sjöstridskrafternas besök i åländska 
vatten som inkluderar också övernattning och landstigning vilket landskapet 
alltid ansett och anser är felaktigt och strider mot konventionens bestämmel-
ser.  

Nämnden anser att tiden nu är mogen för att slutligt lösa frågan om far-
tygsbesöken inom zonen. Undantaget i artikel 4 i 1921-års konvention, enligt 
vilken Finland får låta ett eller två krigsfartyg att på vissa villkor besöka 
öarna, tillkom i en tid då fysiska besök i vattnen i den demilitariserade zonen 
var nödvändiga för att hålla kontroll över zonen. Eftersom det idag med tek-
nikens hjälp är möjligt att sköta övervakningen utan fartygsbesök, anser 
nämnden att Finland med respekt för Ålands status inte längre bör använda 
sig av den möjlighet som undantaget i konventionen medger. På så sätt skulle 
diskussionerna om fartygsbesökens längd och om rätten att angöra kaj helt 
kunna undvikas i framtiden. 

Detta kan ses som ett exempel där den tekniska utvecklingen kunde hjälpa 
oss men det finns också många exempel på utveckling som skapar nya pro-
blem. 

Det som tidigare traditionellt benämndes krig, d.v.s. väpnade konflikter 
stater emellan, utgör inte längre det enda säkerhetspolitiska hotet utan i 
meddelandet beskrivs att till de nya säkerhetspolitiska hoten numera hör ter-
rorattacker, kärnavfall, större olje- och kemikalieolyckor, elavbrott, avbrott i 
tele- och vattenförsörjning, i radio- och TV-sändningar osv. och inte minst 
hot mot datatrafiken. De nya hoten kan endast delvis bemötas med militära 
medel. Nämnden delar landskapsregeringens bedömning att utvecklingen har 
lett till en ökad sammanblandning av militära och civila aktiviteter vilket ut-
gör ett problem ur åländsk synvinkel. 

 Landskapsregeringen redogör för att det blir allt vanligare med samman-
blandning av militär och civil verksamhet i fråga om hanteringen av dessa ci-
vila hot vilket utgör ett ökande problem med tanke på demilitariseringen. 
Landskapsregeringen föreslår att landskapets åsikt fortsättningsvis ska vara 
att riket inom ramen för sin behörighet, av hänsyn till övriga signatärmakter, 
måste se till att efterleva konventionens bestämmelser. Riksmyndigheterna 
måste därför försäkra sig om att relevant lagstiftning och all beredskapspla-
nering som rör Åland sker med utgångspunkt att alla förutsägbara händelser 
på Åland ska kunna hanteras utan militär inblandning. Nämnden delar land-
skapsregeringens uppfattning till denna del och anser att vikten av detta inte 
nog kan betonas. 

Ett av de nya hoten är s.k. cyberkrigsföring. Detta kan tyckas fjärran i den 
åländska hotbilden men de facto kan det vara tvärtom. Åland är på många 
sätt inflätat i både det svenska och det finska samhället genom olika IT-sy-
stem och en attack i våra närregioner kan påverka oss liksom Sverige påver-
kades av den stora cyberattacken mot Estland. En sådan attack är lika mycket 
en militär aktion som ett väpnat anfall även om metoden är en annan. Den är 
lika förbjuden utgående från demilitariseringens- och neutraliseringens 
grundteser. Cyberkrigsföring och propagandakrig är farligt och innebär i 
princip att stater kan besegras på distans mer eller mindre. Dessa frågor är 
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högt på de säkerhetspolitiska agendorna, liksom när folks liv flyttar in på so-
ciala medier och på internet gör också denna typ av verksamhet det. 

Talman! Landskapsregeringen framhåller i meddelandet under punkten 
2.3.7. status quo att de konventioner som reglerar demilitariseringen och ne-
utraliseringen ska förbli ikraft oavsett förändringar i Östersjön och oavsett 
vilka åtaganden som Finland i övrigt eventuellt ikläder sig. Enligt nämndens 
mening är denna hållning synnerligen central, speciellt mot bakgrund av de 
geopolitiska förändringar som Östersjöregionen för närvarande genomgår.  

Detta gäller såväl när den utveckling som utstakades i Lissabonfördraget 
på försvars- och säkerhetspolitikens område fortskrider eller i det fall ett 
eventuellt Natomedlemskap för Finland blir aktuellt.  

Det är enligt nämndens mening i alla lägen synnerligen viktigt att land-
skapsregeringen på samma sätt som hittills slår vakt om Ålands status som 
demilitariserat och neutraliserat område. Beträffande frågan kring ett eventu-
ellt NATO-medlemskap för Finland bör landskapsregeringen enligt nämn-
dens mening skapa underlag för samt säkerställa att det finns kunnande inför 
eventuellt kommande processer. 

Talman! En annan förändring som upptagit mycket av nämndens upp-
märksamhet i detta ärende och under en längre tid är den allt mer militarise-
rade gränsbevakningen. 

 I landskapsregeringens meddelande redogörs för nämndens tidigare ställ-
ningstaganden enligt vilka gränsbevakningen genom ändringar av lagen om 
gränsbevakningen blivit en alltmer integrerad del av Finlands försvarssystem. 
Under behandlingen av ärendet har staben för gränsbevakningsväsendet av-
givit ett utlåtande till nämnden i vilket det framhålls att lagstiftningens ut-
veckling och den strategiska utvecklingen under de senaste åren inte har styrt 
gränsbevakningsväsendet i en allt mer militär utveckling utan snarare tvär-
tom. 

Nämnden konstaterar att skrivningen om de senaste årens utveckling möj-
ligen kan nyanseras men konstaterar samtidigt att det av utlåtandet från sta-
ben för gränsbevakningsväsendet tydligt framgår att militärt försvar har varit 
en av gränsbevakningsväsendets huvuduppgifter under hela dess nästan 90-
åriga historia. Vidare framhålls att gränsbevakningsväsendet genomför upp-
gifterna med anknytning till det militära försvaret i samarbete med försvars-
makten och att en grundläggande förutsättning för genomförandet av de mili-
tära försvarsuppgifterna är att gränsbevakningsväsendets interna organisat-
ioner är militärt uppställd. 

    Talman! Nämnden ser fortsättningsvis synnerligen allvarligt på frågan 
om gränsbevakningens status och delar landskapsregeringens synpunkt att 
riket mot bakgrund av Finlands åtagande gentemot övriga signatärmakter 
måste kunna säkerställa att den gränsbevakning som är verksam på Åland är 
organiserad så att de konventioner som reglerar demilitariseringen respekte-
ras. Enligt 1921 års konvention artikel 3 får ingen anläggning eller operat-
ionsbas av militär eller marin art, ingen anläggning eller operationsbas för 
militär luftfart inte heller någon anordning avsedd för krigsändamål behållas 
inom den demilitariserade zonen. Det är värt att notera att begreppet militär 
eller marin art är ett vitt begrepp. 

Nämnden anser att gränsbevakningen borde omorganiseras så att Finlands 
internationella förpliktelser gällande Ålands status iakttas beträffande Åland. 
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Revideringen av lagen borde ta sikte på gränsbevakningens uppgifter i freds-
tid, gränsbevakningsväsendets organisation i krigstid till den del den rör 
Åland, möjligheter till utbildning på svenska samt på att kravet på fullgjord 
värnplikt inte ska gälla för någon personal som är stationerad på Åland. 

Talman! Det finns mycket man kunde nämna om i policyn, men dokumen-
tet talar som sagt för sig självt och det är också viktigt att man låter det göra 
det. Det är viktigt att sprida denna information när vi har den så här bra sam-
manställd. 

Landskapsregeringen framhåller i meddelandet att kunskapen om Ålands 
status lokalt, nationellt och internationellt är av stor betydelse och att såväl 
riket som landskapet har ansvar för att kunskapen om Ålands status sprids. 

  Nämnden delar denna uppfattning och konstaterar att medan statrådet 
har huvudansvaret för att på det internationella planet föra ut informationen 
om Ålands status ankommer det på landskapsregeringen att tillse att inform-
ationen når den åländska befolkningen bland annat i syfte att skapa en bred 
folklig förankring. 

Även lagtinget och landskapsregeringen kan givetvis sprida information på 
den internationella arenan eftersom det är viktigt att Ålands status fortsatt 
finns på den internationella agendan. På så sätt minskar risken för att statu-
sen förlorar sin aktualitet. Som ett första steg planerar lagtinget att inbjuda 
de ambassadörer som kan förväntas ha intresse av policyn för demilitarise-
ringen och neutraliseringen. 

   I meddelandet framhålls att eftersom Ålands folkrättsliga status är en av 
grundstenarna för den åländska självstyrelsen bör lagtingets inflytande öka 
över fördrag och andra internationella förpliktelser som Finland ingår, för-
binder sig till eller säger upp då avtalet kan ha betydelse för Ålands folkrätts-
liga ställning. 

Nämnden, som delar landskapsregeringens uppfattning, konstaterar att 
landskapsregeringens ställningstagande är helt i linje med den utveckling 
som pågått under de senaste årtiondena där lagtinget och landskapsrege-
ringen eftersträvat en subjektsposition.  

För att anknyta till mormorsmors uttalande om den första bilen genom 
byn; mer som en självkörande vagn än en som dras av andra. När förändring-
ens vindar blåser kan man bygga vindskydd eller så kan man ta vara på vin-
den. Denna policy och det sätt på vilket självstyrelsen hanterat sin demilitari-
serade och neutraliserade status och försvarat den är ett bra exempel på det 
senare, att fortsätta med framdeles med denna policy som bas. 

Talman! Självstyrelsepolitiska nämnden föreslår att lagtinget antecknar sig 
landskapsregeringens meddelande för kännedom samt att lagtinget uppma-
nar landskapsregeringen att vid antagandet av policyn för Ålands demilitari-
sering och neutralisering beakta de synpunkter som framförs i detta betän-
kande. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, fru talman! Tack för en förtjänstfull presentation av nämndens 
betänkande. Det var trots allt en sak som jag fäste mig vid. Jag tyckte att 
ltl Danne Sundman inledningsvis sade att landskapsstyrelserna/land-
skapsregeringarna alltid har varit emot ankring och att man lägger till 
vid kaj och går i land. Jag undrar om det var rätt uppfattat? En sådan 
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uppfattning har inte jag. Det är ganska en ny företeelse att landskapsre-
geringen mycket aktivt har tagit ställning i den här frågan.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Under min i politiken har det här varit den gällande tolk-
ningen. Däremot har aktiviteten hela tiden ökat angående hur mycket 
man opponerar sig mot detta. Det finns en historia där man ser att land-
skapets agerande har förändrats till det bättre enligt min uppfattning. 
Man måste vara väldigt noga med alla de här bestämmelserna och pro-
testera vid varje tillfälle, annars blir det sedvanerätt. Det finns också en 
diskussion om man kan anse att det är det sedvanerätt att man stiger i 
land. Men eftersom landskapet har protesterat på högsta nivå vid alla 
tillfällen på senare tid så kan man inte säga att det har uppstått nu. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Jag har en liten annan uppfattning om den här utveckl-
ingen. Före 80-talet undrar jag om det överhuvudtaget har förekommit 
några protester, då underordnade sig ålänningarna nog det mesta i den 
här schangern. Efter 80-talet, med en aktiv fredsrörelse och ett aktivt 
engagemang även i lagtinget så började regeringarna att skapa olika 
strukturer, kräva information och följa upp de här militära aktiviteterna 
som Finland bedrev runt om. Utvecklingen har skett på 80-talet och det 
stämmer säkert att det är samtida med ltl Danne Sundman, men före det 
var det nog ganska svagt med politisk aktivitet från åländsk sida. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Så är det. Det är absolut en förändring till det bättre. Det är 
den självkörande vagnen som nu far på i större utsträckning, vilket är 
positivt. Om man gör en teleologisk tolkning av de här konventionerna 
så behovet, som är undantaget i artikel 4, finns inte längre. Då borde 
man backa och sluta med de här besöken. Man har ingen nytta annat än 
att de är trevliga i sig. Jag tycker ändå det är ett rejält kliv framåt som 
självstyrelsepolitiska nämnden nu föreslår. Det är inte säkert motparten, 
så där rakt av, accepterar det förslaget, med det är värt att göra ett för-
sök. Jag tycker i så fall att man ska kräva att få veta varför de här besö-
ken måste göras, eftersom besöken tack vare den tekniska utvecklingen 
inte längre behövs. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Jag skulle vilja tacka självstyrelsepolitiska nämnden 
och ltl Danne Sundman för ett mycket bra betänkande. Det är väl utfört. 
Det är en milstolpe i det externpolitiska arbete som nu startar upp på 
riktigt. Det här är verkligen ett externpolitiskt dokument. I resone-
manget kring Nato tar man faktiskt fram att status quo ska framhållas, 
att Åland förblir demilitariserat och neutraliserat oavsett vilka åtagan-
den som Finland tar för sig. Den debatten har blommat upp igen nu med 
president Niinistös uttalanden här i riksmedierna. 
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Det som ledamoten tog upp angående att bjuda in ambassadörer som 
är intresserade av neutralisering och demilitarisering var ganska intres-
sant. Är detta början på en egen externpolitisk linje där vi kanske skulle 
behöva ha en externpolitisk minister? 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Det har den här regeringen i form av minister Valve som 
har de här frågorna på sitt bord och tidigare hade minister Lindholm det 
på sitt bord. Det är ett led i den utveckling som vi nu ser kanske bara en 
början på, att Åland kan ta sig ton i internationella sammanhang.  

Att bjuda in de här ambassadörerna så för bara några år sedan kunde 
det vara väldigt kaxigt, nu är det helt okej att föra sådana diskussioner 
från självstyrelsens sida. Vi har också sett att det har öppnats upp olika 
kanaler. Extern politik kommer att bli intressant. Det är intressant att 
man har lyckats tajma det här, det visste vi ju inte om när vi började 
med den här policyn. Nu kommer den precis i rätt tid. Nu har vi gjort de 
här tusentals timmarna arbete absolut vid ett tillfälle där det var helt 
rätt. Nu kommer policyn på bordet. Ibland har man också lite tur med 
politiskt arbete. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Det är klart att det här ligger på kansliministerns bord. 
Det här området börjar växa och bli så pass viktigt i och med internat-
ionaliseringen. Vi har många ledamöter aktiva i nordiska sammanhang, 
i BSPC osv. Det här området börjar bli så pass viktigt och så pass 
centralt att det kanske skulle vara bra att ha en egen ministerportfölj 
endast för externpolitiska frågor. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Jag tycker att man kan överväga, när nästa regering bildas, 
att ytterligare förtydliga den rollen. Det blir en minister vid regerings-
kansliet som får de uppgifterna. Det går också ihop med den nya lag-
tingsordningen när självstyrelsepolitiska nämndens roll har förtydligats 
och samarbetet mellan de här olika externpolitiska krafterna. Kanske 
det behövs flera sådana här policydokument i mindre skala, det här är ju 
väldigt omfattande och det allra viktigaste. Det kan bli behov av mindre 
policyn, vilket vi har diskuterat i självstyrelsepolitiska nämnden, att alla 
pratar om samma sak och att alla har tillgång till de innersta kunskap-
erna när man far runt i världen och representerar Åland.  

Jag tycker att det här är en intressant utveckling som öppnar helt nya 
utmaningar för självstyrelsens företrädare, vilket är intressant och 
många gånger mycket givande. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Harry Jansson 

Tack, talman! Tack viceordförande Sundman för en gedigen presentation av 
nämndens betänkande. Bästa kollegor, det är lite fascinerande att studera 
Ålands övergång, en transformation från objekt till subjekt när det gäller de-
militariseringen och neutraliseringen. Med tanke på vad ltl Sundback sade 

506 



  

här så håller jag helt med att det har tagit viss tid för att nå den medvetenhet 
som ett ansvarsfullt hanterande av den ickemilitära statusen kräver.  

Om man ser i backspegeln så sker ett uppvaknande av autonomin, och ar-
vet från 1921, under 1950-talet när man har lagt tanken om återföreningen 
första gången bakom sig. Processen i sig inleddes 1945 med Julius Sund-
bloms död. Sedan sker en period av stillestånd, åländsk medvetenhet.  

Sedan får vi under 50-talet, mycket tack vare Thusse Eriksson kyrkstöten 
kallad i detta parlament, ett uppvaknande som har gett oerhört avgörande 
insatser för dagens autonomi. Samma sker för demilitarisering och neutrali-
sering, men det sker så pass sent som under 1980-talet. Det är lite fascine-
rande att vi har haft statusen kvar, men den var i malpåse under många år. 
Det är först med de insatser som Ålands fredsförening och ltl Barbro Sund-
back m.fl. gör som 1980-talet innebär ett nyvaknande när det gäller demilita-
riseringen och neutraliseringen.  

Det är också lite fascinerande att titta på de paralleller man kan dra till or-
sak och verkan. 1980-talets slutskede ledde till en upptrappning av finska 
marinens besök, de omtalade kanonbåtarna, långt in i de åländska vikarna. 
De bidrog ju i högsta grad till att ha en beredskap när det var dags för EU-
förhandlingar några år senare. Vi får faktiskt skänka den finska marinen en 
tacksamhetens tanke, därför att under EU-förhandlingarna i samband med 
dåvarande EU-ambassadörens besök på Åland, under en fisketur, så kunde 
man se marinens farkoster vart man än blickade runt horisonten. Det om 
någonting fick EU:s högsta representant i Finland att inse att vi kanske måste 
ta Ålands särställning enligt internationell rätt på stort allvar. Vi får tacka 
marinen för att de har bidragit till både ett uppvaknande och till att omvärl-
den förstod att detta är en status som kräver, i vissa situationer, särskilt han-
delag.  

Men allting har ett pris, det är inte att förglömma, så fort vi reser den här 
typen av frågor så finns en känslomässig reaktion i ryggmärgen i Helsingfors. 
Mycket riktigt drabbades självstyrelselagsrevisionen i början av 1990-talet av 
vissa bakslag som man indirekt kan koppla till kampen om Ålands ickemili-
tära status. Det räcker att läsa dåvarande president Koivistos memoarer för 
att förstå att det var en fråga som väckte djupa känslor hos den dåvarande 
presidenten.  

Man kan lite dra paralleller till dagens läge. När det är dags för en ny revis-
ion 20 år senare så meddelar finska marinen att besök, att man angör 
åländska hamnar, kajer och att gå i land, det är någonting som man ifrån 
åländsk sida får acceptera. Därför att det har blivit en etablerad praxis i och 
med att ingen av konventionsparterna har beklagat sig över denna praxis. Så 
kan man få till det. 

Fru talman! Jag noterar med glädje, precis som viceordförande Sundman, 
att det är oerhört angeläget att den här policyn är på gång, det är oerhört an-
geläget att vi rustar oss inför de förändringar som är på gång i omvärlden 
oavsett vad det än må vara, Natomedlemskap eller andra förändringar. Det 
har ju alltid stormat runt demilitariseringen och neutraliseringen. Det räcker 
med att titta på Stockholmsplanen 1938, det var ett hårt läge för de ålän-
ningar som då kämpade för status quo. Det handlar om att hela tiden se till 
att vi kan återställa den tidigare etablerade ordningen så fort kriser är över. 

När det gäller marinens besök så tycker jag att nämnden har formulerat sig 
på ett ypperligt sätt under lagtingsdirektörens vägledning. Nu ska det bli slut 
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på den här typen av marina besök. I praktiken ska vi endast ha den typen av 
marina besök i framtiden när det är frågan om handräckningsbegäran från 
åländska myndigheter.  

Som vi noterade i samband med den nya polislagen så kan det uppstå situ-
ationer där man behöver assistans av den typen av farkoster. 

Under nämndens hantering av policyn har det konstaterats att den roll 
som landshövdingen Peter Lindbäck fortsättningsvis visar när det gäller att 
slå vakt och Ålands status så där har landskapsregeringen en nyckelperson 
när det gäller den fortsatta processen.  

Med tanke på Finlands riksdagsval i april nästa år så är det nog synnerli-
gen aktuellt att redan nu ta en direkt diplomatisk diskussion med försvarsmi-
nister Carl Haglund.  Man borde ta en första allvarlig diskussion om vad en 
förändring, i den riktning huvudstaben önskar av praxisen, kommer att inne-
bära i form av åländskt motaktivitet. Här har vi inte råd att stå andlösa och 
svarslösa.  

Den diplomatiska konferens som nämnden meddelade att ska hållas, med 
anledning av att vi får den här policyn färdig så småningom, så är ett oerhört 
angeläget och mycket passligt instrument att ta till i en situation där vi ändå 
inte vill väcka för mycket känslor. Det är en externpolitisk åtgärd som ltl 
Kemetter mycket passligt kallade det. 

Den här diplomatiska konferensen är en ypperlig början. Sedan får vi se 
om situationen föranleder behov av att yrka på en mer traditionell så kallad 
granskningskonferens. Det är instrument som man använder i samband med 
internationella konventioner. 

Fru talman! Det enda jag saknar i både nämndes och policyns hantering av 
det här är frågan om Erga omnes, dvs. att Ålands status är mycket större än 
enbart signatärmakterna, mycket större än enbart Sveriges Kin-states släkt-
skapsroll i systemet. 

När det gäller autonomin har vi också från denna talarstol konstaterat att 
runt självstyrelsens existens kan man ställa frågan om det faktiskt är en sta-
tus som omvärlden i stort kan åberopa ett intresse av vid behov. Det finns 
fortfarande folkrättsexperter som kanske är lite mer tveksamma. 

När det gäller demilitariseringen och neutraliseringen så kan vi tack vare 
dess långvariga existens glädja oss åt att det finns forskare som jämför statu-
sen runt Ålands demilitarisering och neutralisering med till exempel Suezka-
nalens långvariga internationella status. Det här är någonting som vi ska ta 
fasta på inför kommande uppdatering av policyn, så att det står klart för alla 
att Ålands status är unik även i ett internationellt perspektiv. Tack, talman. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, fru talman! Jag har ingenting emot en konferens för inbjudna am-
bassadörer som har intresse av Ålands neutralisering och demilitarise-
ring. Redan i remissen så framhöll jag åtminstone för min och för social-
demokraternas del att jag anser det väldigt olyckligt om man börjar an-
vända Ålands internationella status som något slags politiskt vapen mot 
Finland i frågor där man ur åländsk synpunkt kanske önskar ett annat 
beteende från finländsk sida. Jag tror att det försvagar både Ålands 
ställning som självstyrt område och framförallt är det väldigt olyckligt 
för demilitariseringen och neutraliseringen. Jag för min del omfattar 
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inte den här analysen och sättet att bemöta Finlands uppfattning om 
sjöstridskrafter. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, talman! Ltl Sundback har naturligtvis helt rätt i sitt konstaterande 
om vikten av åländsk diplomati i den här frågan. Det kan ju också ord-
nas i form av ett seminarium, men den här typen av konferens passar 
oerhört väl in i nutidens krav. Vi vill dels ha en höjd åländsk aktivitet 
och dels att man riktar sig till de ambassadörer vars länder har ett in-
tresse av Ålands status. Det är ytterligare ett steg i förvandlingen från 
objekt till subjekt.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Gunnar Jansson 

Tack, fru talman! På liberalernas vägnar tar jag utgångspunkt i Ålandsservi-
tutet. Talarna har inte hittills använt sig av den avstampen så mycket ännu, 
men jag tror att det är i hög grad påkallat att göra det.  

Presentationen gjord av viceordförande Danne Sundman var helt bra och 
kompetent och täckte väl skeendena i nämndens behandlade av meddelandet. 
Det fanns inte heller då vid den tiden några bilar som en historisk positions-
bestämning. 

Ålandsservitutet har nog en stor betydelse för ett eventuellt Erga omnes 
tänkande också i stil med det som kollegan Harry Jansson här nämnde. Vid 
den tid fick en del av det ryska tsardömet, till följd av folkrättsliga arrange-
mang, en status som skilde sig från övriga tsardömet. Det är en remarkabel 
folkrättslig insats. 

Ålandsservitutet tillkom 1856 efter orientaliska kriget, även kallat Krimkri-
get, och dess efterföljare av konventioner är ett av de förhållandevis få demili-
tariserings- och neutraliseringsarrangemang som tillkom genom multilate-
rala folkrättslig avtal. Det förehåller sig faktiskt på det sättet. 1940-års avtal 
är dock bilateralt mellan Finland och dåvarande Sovjetunionen. 

Diplomatins företräde framom militära insatser syftade och syftar till att 
bevara freden och ett gott förhållande mellan avtalsparterna, för Ålands del i 
Östersjöregionen. Detta förhållande vilar på respekt. Respekt för det avtals- 
arrangemang parterna, subjekt – objekten, i klätt sig och respekt för folkrät-
tens grundläggande normer om hur länder och folk umgås med varandra och 
därmed respekterar varandra. 

Demilitariserings- och neutraliseringskonventionerna skrevs utifrån det 
tänkandet, den systematik och den logik som var rådande vid tidpunkten för 
deras tillkomst. Konventionerna har inte ändrats under dessa årtionden, men 
nog ifrågasatts. Inte heller har det ansetts påkallat med uppföljningskonfe-
renser om deras tillämplighet under ändrade förhållanden. Nämnden disku-
terar förvisso just den omständigheten och återger resultat av diskussionerna 
i betänkandet på ett mycket diplomatiskt sätt med förhållandevis låg profil. 

Respekt med varierande grad av förstärkning är ett genomgående tema i 
landskapsregeringens meddelande. Greppet är självklart, syftet med avtal är 
att deras innehåll ska respekteras.  

Landskapsregeringen tar som utgångspunkt att demilitariseringen och ne-
utraliseringen av Åland ska förbli i kraft oavsett förändringar i omvärlden, 
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vilket vi också hörde viceordförande Sundman nämna. Så förhåller det sig 
också enligt självstyrelsepolitiska nämnden. Men är denna hållning tillräck-
lig? Mitt och liberalernas svar är nej. Landskapsregeringen gjorde i november 
2013, när meddelandet lämnades till lagtinget, en bedömning av det säker-
hetspolitiska läget i Östersjöområdet som nämnden nu, ett år senare, konsta-
terar att delvis saknar aktualitet och skrivningar därför bör nyanseras i kom-
mande meddelanden på detta område. 

Nämnden anger en del av orsaker till förändringarna i det säkerhetspoli-
tiska läget. Gemensamt för dem är att de är nya i förhållande till den tid när 
konventionerna skrevs. Den tekniska utvecklingen är komplex och därmed 
sårbar. Elektroniken och masskommunikationerna ger tillgång till informat-
ion i realtid på ett sätt som författarna till konventionerna inte kunnat före-
ställa sig. 

Internationaliseringen går vidare och integrationerna följs av ännu mera 
integration. Detta gäller såväl inom världsdelar som mellan stater i olika 
världsdelar. Denna internationalisering för Ålands del, främst via och till följd 
av medlemskapet i EU, har medfört att den åländska befolkningens intressen 
för integrationens säkerhetspolitiska dimensioner sannolikt har ökat. Jag sä-
ger sannolikt för det här är inte mätt, utan det här är mera en politisk finger-
toppskänsla.  

Som en konsekvens av denna utveckling ska man se tillkomsten av den po-
licy för Ålands demilitarisering och neutralisering som vi blir behandlar. Poli-
cyn har inte tillkommit av en slump. Det är ett långsiktigt målmedvetet arbete 
som inleddes under förra regeringen, under dåvarande lantrådet Viveka Er-
ikssons ordförandeskap, och som därefter har processats vidare i stil med vad 
vi hörde under den här resans gång. Naturligtvis är inte den här resan avslu-
tad. Det här är en början. 

Den här typen av frågeställningar ligger formellt, enligt autonomisystemet, 
utanför lagtingets behörighet. Men reellt påverkar Ålands folkrättsliga status 
i allra högsta grad vår vardag. Därför önskar liberalerna att det folkliga enga-
gemanget för policyn ska öka och därmed också i framtiden vara en fråga för 
lagtingspolitiken. Jag brukar uttrycka det på här sättet; de ärenden folk har 
och vänder sig till lagtinget med ska inte vara beroende av formella begräns-
ningar. Lagtinget ska ha beredskap att hantera de ärenden som befolkningen 
önskar.  

Internationaliseringen och integrationen har också medfört att den geopo-
litiska kartan har ritas om i förhållande till hur den så ut när konventionerna 
skrevs. Självstyrelsepolitiska nämnden pekar bland annat på sammanbland-
ningen av militär- och civilkrishantering, fenomen som var okända vid kon-
ventionernas tillkomst. Inom säkerhetspolitiken behandlas nu fenomen som 
frusna konflikter, den oklara situation som kan råda i ett tillstånd av icke 
krig, icke fred och icke konflikt men heller inte frihet från konflikt. Vissa stra-
teger uttalar sig rentav i termer som sjätte generationens konflikthantering 
och därmed också sjätte generationens krigsföring. 

Även om konventionerna om Ålands demilitarisering och neutralisering 
respekteras måste man förhålla sig till dessa nya fenomen därför att de be-
skriver verkligheten sådan den är. 

Självstyrelsepolitiska nämnden har därför fogat en andra kläm till betän-
kandet, den hörde vi också, där landskapsregeringen uppmanas att i framti-
den ytterligare utveckla policyn i enlighet vad nämnden anför. Liberalerna 
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förenar sig i denna uppmaning och efterlyser bredast tänkbara enighet här i 
lagtinget i dessa frågor.  

De säkerhetspolitiska utmaningarna möts med solidaritet på både nordiskt 
och europeisk nivå. Diplomati bör fortsättningsvis vara det ledande medlet 
för att bevara freden och respekten mellan folken.  

Konventionerna om Ålands demilitarisering och neutralisering har visser-
ligen sin bakgrund i konflikter och krig men deras tillkomst och beständighet 
ska vi tacka diplomatin för. Detta är ett utmärkande nordiskt drag och den 
hållningen ska vi också slå vakt om. Tack, fru talman. 

Ltl Barbro Sundback 

Tack, fru talman! Målsättningen med hela det här arbetet var att vi skulle nå 
konsensus och största möjliga enighet mellan de olika partierna och mellan 
regering och lagting om det här meddelandet och på det sättet lägga grund för 
en policy och en doktrin om Ålands demilitarisering och neutralisering.  

Behandlingen av det här ärendet har varit ganska nyskapande på flera 
olika sätt. Min uppfattning är att vi uppnådde ett ganska bra resultat, alla bi-
drar med sina erfarenheter och kunskaper. 

Ltl Danne Sundman beskrev själva processen med meddelandet och dess 
tillkomst som var lite annorlunda än det normala, dvs. att självstyrelsepoli-
tiska nämnden och representanter för regeringen hörde experter och vi hade 
seminarier osv. Vi kunde på det sättet bilda oss en ganska gemensam uppfatt-
ning om den här frågan. Sedan gick regeringen hem till sig och gjorde det här 
meddelandet. Nu står vi då i beråd att ta beslut om det. 

Innehållsmässigt kan man notera, som ltl Gunnar Jansson gjorde och flera 
andra, att demilitariseringen och neutraliseringen är ett politikområde som 
rent formellt, om man ser det som säkerhetsmilitär och utrikespolitik, faller 
inom rikets behörighet. Successivt speciellt ifrån 80-talet har självstyrelseor-
ganen i den här frågan gjort det till ett politikområde där vi allt oftare har en 
egen uppfattning som förs fram i olika internationella organ. Då är det väldigt 
bra om vi får en gemensam policy för hittills har vi inte haft det. Det stärker 
våra möjligheter att driva också den här frågan på ett framgångsrikt sätt. 

I fortsättningen kräver det att regeringen får större resurser och kompe-
tens i den här frågan. Nu när man bland annat gör om regeringskansliet så är 
det nog väldigt viktigt att kansliet får kompetens och några tjänstemän som 
har de här frågorna på sitt bord så att man får en kontinuitet i arbetet och att 
man kan utveckla det här politikområdet. 

I det här sammanhanget är det också viktigt att notera att nämnden har 
tagit bort allting ur det här meddelandet som rör Ålands fredsinstitut, inte av 
någon illvilja utan mera av respekt och omtanke för att institutet ska stå obe-
roende av de politiska organen. Om man jämför fredsinstitutet så borde de ha 
rollen som utrikespolitiska institutioner har omkring i Norden. I Finland fi-
nansieras institutionen direkt av riksdagen och det är ganska mycket pengar 
som de får. Det är ju inte något annat land som kan göra utredningar för Fin-
land i de här frågorna än Finland själv. På samma sätt är det på Åland, om 
Ålands fredsinstitut ska kunna serva regeringen med utredningar så måste 
verksamheten finansieras av landskapsregeringen utan att dock styra inne-
hållet i forskningen. 

Här kommer också frågan om en utrikesminister eller minister med ex-
ternpolitisk portfölj upp. Jag har länge tyckt att vi inte kommer framåt i den 
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här frågan. I dagens värld krävs nog en person som har det på sitt ansvar att 
samordna våra insatser inom det nordiska samarbetet förstås men också 
inom Östersjösamarbetet, inom EU-frågor och kanske också i ett vidare per-
spektiv.  

Det här dokumentet ger upphov till en rad frågor och ställningstaganden 
och inte minst konkreta resurser för att vi ska kunna ta tillvara alla de goda 
tankar som finns i det här dokumentet.  

Intressant, som ltl Danne Sundman var inne på idag, är att det har skett 
två mycket stora förändringar sedan vi fick det här meddelandet. Det ena väl-
digt uppenbara är konflikten i Ukraina och ockupationen av Krimhalvön och 
Rysslands höga aktivitet inom det militära under det senaste halvåret. 

Det andra som kom fram under den här behandlingen var fil. doktors Ken-
neth Gustafssons forskningar om Sovjetunionens inställning till Ålands demi-
litariserade och neutraliserade status. Det finns ju inte beaktat i utredning-
arna och det kanske inte heller ska vara det. Det är i alla fall historisk inform-
ation som är väldigt värdefull att känna till om man vill försöka förstå vad 
som händer i Ryssland. 

Situationen är numera mycket mera komplex och de militära spänningarna 
i området har ökat ganska snabbt. Oron för våldsamheter och direkt krig 
finns faktiskt bland människor i Östersjöområdet idag. Rysslands kränk-
ningar av luftrummet och andra markeringar är givetvis både illavarslande 
och oroväckande. Man känner en viss återgång till den logik som härskade 
under kalla kriget. Samtidigt måste man komma ihåg att den ideologiska kon-
flikt som rådde under kalla kriget inte gäller mera. Trots det är tillbaka-
gången i Ryssland vad gäller demokratiska reformer ganska alarmerande. 
Man måste å andra sidan vara försiktig i sina bedömningar för att inte bidra 
till att militärupptrappning i Östersjöområdet ytterligare ökar. 

Förändringarna som har skett har nu lett till att många politiker, även på 
hög nivå, har börjat lifta med Natokortet. Det var inte länge sedan centerpar-
tiet tog statsminister Stubb i nacken och läxade upp honom för hans uttalan-
den om Nato när han hade gjort olika internationella besök. Statsminister 
Löfven har deklarerat att Natomedlemskap inte är aktuellt för Sverige under 
den här mandatperioden. Försvarsministern Carl Haglund talade däremot 
med ganska delad tunga. Han noterade att ett medlemskap inte är aktuellt 
men personligen är han anhängare av att Finland blir en Natomedlem. 

Rysslands reaktioner motiveras med att de anser att väst har brutit sitt 
löfte när man under Clintons tid förespeglade Ryssland att Nato inte skulle 
expandera ytterligare närmare Rysslands gränser.  

Frågan om Natomedlemskap är en ganska delikat fråga för oss. Jag tycker 
att det är en väldigt olämplig tid att aktivera den frågan för den bidrar till att 
ytterligare trappa upp den militära spänningen i vår region. 

Däremot är det väldigt viktigt att landskapsregeringen får insyn i och möj-
lighet att delta i de försvarspolitiska diskussioner som pågår mellan Sverige 
och Finland. Förhandlingarna syftar tydligen till en mera gemensam övervak-
ning av ländernas territorier. Det måste på något sätt också inkludera Ålands 
neutralisering och demilitarisering. Det är lite förvånande att inte någon av 
de att parterna har tagit kontakt med Ålands regering och försökt bjuda in till 
diskussioner. Man börjar känna historiens vingslag från Ålandsplanen, då 
åsido steppade man också ålänningarna. Ålänningarna fick komma in senare. 
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I övrigt ska man inte jämföra med det. När det gäller försvarspolitiskt samar-
bete så är den demokratiska insynen väldigt låg, det hör förstås till saken. I 
fråga om Åland så tycker jag verkligen att både Finland och Sverige borde 
visa större respekt. 

När det gäller fil. doktor Kenneth Gustafssons historiska forskningar om 
Sovjetunionens inställning till Åland så visar han att Ryssland idag bygger sin 
uppfattning troligen på en sovjetisk tolkning av 1940 års fördrag mellan Fin-
land och Sovjet. Vi behöver inte omfatta den uppfattningen och jag tycker 
inte att vi ska göra det, utan vi ska hävda att Ryssland, som alla andra länder, 
är enligt sedvanerätt förpliktigad att iaktta alla konventioner. För att förstå 
intresset av att skänka Åland alla världens konstverk, som har att göra med 
historiskt gemenskap under ett sekel, så är det kanske mer begripligt och 
man inser att Ryssland fortsättningsvis idag har ett strategiskt intresse av 
Åland. Många här har talat om att det är svårt att skilja mellan militärt och 
icke militärt försvar och aktiviteter och det är säkert så. Men den geopolitiska 
situationen är precis den som den alltid har varit. Åland kommer alltid att 
ligga väldigt strategiskt och det ligger i makternas intresse att fortsättningsvis 
tala i termer som är av ganska historiskt intresse. Man ser på Sveriges reakt-
ioner också att de är väldigt känsliga för allt som ryssarna gör. Det går ju till-
baks till en väldigt aggressiv historia från speciellt 1700-talet. I Finland är 
man mycket mera nyanserad i sin bedömning av det ryska hotet och detta 
kanske också ryssarna utnyttjar på något sätt.  

Till sist, fru talman, så tycker jag att det är ett väldigt bra arbete som 
nämnden och regeringen har gjort. Jag är glad över att lagtinget tar det här 
gemensamma beslutet. Det ska leda vidare till att vi får en fungerande policy. 
Den policyn borde användas av alla som representerar Åland i sammanhang 
där man diskuterar frågor där det här har relevans. Det enda man behöver 
upprepa om och om igen är artikel 8 som är enastående. Det står: ”Denna 
konventionsbestämmelse skall förbli ikraft vilka de förändringar än må 
vara som kan inträda ut i det nuvarande status quo i Östersjön.” Den be-
stämmelsen är så absolut, det finns ingen tvekan och det ska vi hävda. Det är 
nästan lika som ett budord. Det ska vi hävda i diskussioner mellan Sverige 
och Finland, i nordiskt samarbete, i Östersjösamarbete och i EU-samarbete 
osv. Vi ska inte vara rädda, det är inte vi som man hittat på det utan det är ju 
andra som har önskat att det ska vara på det sättet. 

Det kanske också är värdefullt innan doktrinen slutförs av regeringen att vi 
i självstyrelsepolitiska nämnden än en gång kan samråda om den slutliga ut-
formningen. Tack, fru talman. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Talman! Det har varit trevligt att ha ltl Sundback som ressällskap på 
denna resa. Med all erfarenhet och kunskap som ledamoten har i det här 
ämnet så har hon tillfört mycket. I sitt anförande tillför hon också detta 
med Rysslands agerande vilket var intressant. Historien upprepar sig 
och vi ska också upprepa oss och förhålla oss på rätt sätt till Ryssland. 
Det kunde vara en helt egen mässa om det. Intressant är att se hur man 
använder propaganda i krigsföringen och hur man har hela så kallade 
trollfabriker, anställa som interagerar på sociala medier. Man framför 
direkta lögner från statsledningen rakt ut till massmedia. Det är i andra 
ändan.  
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I vår enda på den här skalan har vi de mjuka åtgärderna t.ex. att ge 
bort tavlor och statyer som förskönar historien. Det måste man också 
förhålla sig till. Därmed inte sagt att man inte ska ta emot eller förakta 
det, men man måste veta vad det handlar om. Det är på samma skala 
som den andra propaganda krigsföringen, även om det är en fredlig me-
tod. Det är en gråskala. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, fru talman! Det finns ett känt uttryck; ”sanningen är krigets första 
offer”. Det är väl nog ganska tydligt när alla våldskonflikter bryter ut. 

Det är intressant att försöka förstå Rysslands agerande. Jag är mycket 
intresserad av rysk historia och kultur. Det är någonting speciellt med 
Ryssland, det är inte Europa, det är inte Asien, det är Ryssland. Jag vet 
inte hur många tidszoner Ryssland sträcker sig över, men det är liksom 
en annan kultur och en annan tradition. I våra medier finns det väldigt 
många som nog drar snabba slutsatser och omdömen om Ryssland. Men 
en sak är viktig, att kränka en stormakt är besvärligt.  

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Under hörandeprocessen hade vi många Rysslandsexperter 
och Rysslandskännare. Det var mycket intressant. Oavsett vad man 
tycker och tänker om Ryssland så kan man inte låta bli att fascineras 
över dess historia och över dess nuvarande utveckling och återigen hur 
historien upprepar sig, olika mönster kommer igen. Det är kanske vår 
styrka på Åland att vi kan följa det här och hantera det på ett bra sätt 
eftersom vi har erfarenhet av att vi länge har varit nära. Vi är också goda 
vänner av det ryska och kan hantera det på ett rationellt sätt från 
åländsk sida. Det tror jag att vi ska fortsätta med. Vi ska vara medvetna 
och vakna men inte ta till övertoner och undvika överdriven rädsla och 
sådana känslor i onödan. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag tycker att det är såsom ltl Danne Sundman säger. Ålänningarna är 
väldigt kloka, diplomatiska och skickliga på att tala och bemöta männi-
skor från andra kulturer. Det kanske finns flera orsaker till det. Just i det 
här avseendet kan ju Åland aldrig vara ett hot mot någon. Vårt önskemål 
är att vara demilitariserade och neutraliserade. Det är lite svårt för en 
motståndare att ge sig på en sådan som inte har avsikter som skulle leda 
till upptrappning av politisk eller militär stämning i den här regionen. 
Jag tror att vi har stora möjligheter att bidra till en fredlig utveckling i 
Östersjöområdet. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Axel Jonsson  

Tack, fru talman! Det har sagts många ord i det här ärendet och om de här 
frågorna det senaste året. Det känns bra att vi har kommit så här långt i pro-
cessen. Det är en process som ska och bör leva vidare även efter dokumentet 
lämnar lagtinget för den här gången. 

Jag ska belysa några intressanta frågor från Ålands Framtids sida som vi 
har satt fokus på under behandlingen av det här ärendet. 

Den första frågan som jag vill belysa gäller tolkningen av konventionerna 
och hur man kunde anpassa tolkningarna av konventionerna efter den ut-
veckling som faktiskt har skett i omvärlden. Detta belyser man i meddelandet 
under punkten 2.3.2 Förbudet mot militära styrkor och vapen och under 
punkten 2.3.5 Undantagen från bestämmelserna om demilitarisering i kon-
ventionen.  

Självstyrelsepolitiska nämnden för ett intressant resonemang och på sätt 
och vis ett regimskifte vad gäller vår uppfattning och tolkning av marinens 
fartygsbesök. Enligt resonemanget så medför utvecklingen i omvärlden och 
den tekniska utvecklingen att skrivningarna i konventionen från 1921 kanske 
inte riktigt är aktuella i dagsläget. Den tekniska utvecklingen gör att man från 
finsk sida nog kan övervaka att konventionen efterlevs och följs utan att man 
behöver skicka hit marina fartyg på regelbundna besök, vilket görs idag och 
där strider vi mycket om rätten till landsting osv. och det förs diskussioner.  

Ett sätt som självstyrelsepolitiska nämnden nu föreslår är att vi ifrån 
åländsk sida föreslår att de här fartygsbesöken upphör. Det är en ganska en-
kel lösning på problematiken. Vi kan hänvisa till den tekniska utvecklingen 
och utvecklingen överlag. Det är en mycket intressant skrivning som bör no-
teras och diskuteras. Ålands Framtid tycker att det är ett steg i rätt riktning. 

En fråga som lite anknyter till det här är förekomsten av eventuella mili-
tära anläggningar och militär verksamhet på Åland. Självstyrelsepolitiska 
nämnden skriver om gränsbevakningen: ”Nämnden anser att gränsbevak-
ningen borde omorganiseras så att Finlands internationella förpliktelser 
gällande Ålands status iakttas beträffande Åland”. Situationen är inte till-
fredsställande vilket vi har hört här i debatten. Det finns en hel del militära 
inslag i gränsbevakningsväsendet i dagsläget. 

Vi har också språkliga utmaningar som inte direkt hänför sig till det här, 
men som vi vet att är en utmaning som vi måste hantera på ett eller annat 
sätt. 

Jag tycker också att man ska lyfta blicken i det här sammanhanget om man 
ser de två utmaningarna att vi har en gränsbevakning som har militära inslag 
och vi har språkliga utmaningar på det här området. Vi måste lyfta blicken 
och se hur vi kunde organisera detta på bästa sätt. Vi måste till och med ställa 
oss frågan om gränsbevakningen, tullen och polisen på Åland i dagsläget är 
organiserade på ett optimalt sätt utifrån åländska behov. Förmodligen skulle 
det finnas ganska stora samordningsvinster mellan de här olika verksamhet-
erna. Frågan är om vi inte från åländsk sida borde ha fokus på att i större ut-
sträckning, i takt med en utvecklad självstyrelse, också organiserar och struk-
turera de här verksamheterna på ett mera ändamålsenligt sätt för Åland. Idag 
utför gränsbevakningen många av polisens uppgifter till exempel i skärgår-
den. Gränsmyndigheten är en riksmyndighet som vi inte kontrollerar själva. 
Vi har också mycket samarbete mellan gränsbevakningen och tullen. Polisen 
skulle säkert, i särskilda situationer, kunna vara i behov av förstärkningar och 
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extra personella resurser vid större händelser där gränsbevakningen skulle 
kunna hjälpa till, vilket man gör i dagsläget. Det här väcker en intressant dis-
kussion, skrivningen om att gränsbevakningen både omorganiseras. Det här 
är en fråga som vi borde diskutera mera. Är detta optimalt? Hur kunde vi ut-
veckla det i takt med en utvidgad självstyrelse? 

Frågan om ett eventuellt finländskt och kanske också svenskt Natomed-
lemskap har varit en av de större debatterna kring det här meddelandet. I det 
här skedet, när det ännu inte ligger vare sig på den finska riksdagens eller på 
den svenska riksdagens bord att ansluta sig till Nato, bör vi tänka på hur vi 
ska hantera en eventuell sådan situation om den uppstår. Vi vet inte om det 
kommer att ske men diskussionen är i alla fall relevant. Vi vet att sådana 
strömningar och diskussioner pendlar lite beroende på vad som händer runt 
omkring oss och hur säkerhetsläget är i allmänhet. Därför har det också blivit 
aktuellt på senare tid. 

En dag kanske vi får se ett förslag till inträde i Nato för både Sverige och 
Finland eller någondera. Att Finland går in själv i Nato utan svenskt följe är 
väl kanske orimligt i det här skedet, men vem vet vad framtiden utvisar? Hur 
ska då Åland förhålla sig till den frågan? Man skriver att vi ska ha fokus på att 
säkerställa status quo. Exakt hur detta ska gå till vet vi inte. Vi har inte det 
underlag som vi behöver för att kunna fatta något beslut i endera riktningen. 
Hur ska man förbereda en sådan diskussion? Hur ska Åland agera i en sådan 
händelse? Nämnden skriver: ”Landskapsregeringen bör enligt nämndens 
mening skapa underlag för samt säkerställa detta inför eventuellt kom-
mande processer.” Med detta menas att status quo ska behållas. Det är en bra 
skrivning och det är en skrivning som Ålands Framtid givetvis står bakom. 
Det är viktigt att skapa ett underlag för hur Åland ska agera för att ha rimlig 
möjlighet att få inflytande i en sådan diskussion och se till att resultatet blir 
som vi önskar i enlighet med vår strävan att bli ett subjekt. 

Den slutsatsen som man åtminstone kan dra, oberoende av underlaget, är 
att våra möjligheter att påverka i en sådan fråga är betydligt större i ett läge 
där Natofrågan inte ligger på bordet. Vi gör det före och är provokativa. Vi 
väcker den diskussionen före våra kollegor i den svenska och den finska riks-
dagen sitter upptagna med sina stora frågor om Natomedlemskap. Då blir 
förmodligen Ålands status i det hela av mindre karaktär om man kan sätta sig 
ner och diskutera den här frågan redan innan en sådan process.  

Det relaterar också till frågan om hur vi på Åland ska se till konventionens 
status behålls aktuell, vilket nämnden skriver på flera ställen. Det är viktigt 
att man tillser att konventionen är aktuell. Detta har vi diskuterat mycket i 
nämnden, vi haft flera höranden med olika inspel i den här diskussionen. 
Man kan konstatera att det bärande budskapet, åtminstone från Ålands 
Framtid, är att vi måste vara proaktiva vad gäller den här frågan. Därför har 
nämnden också skrivit: ”Som ett första steg planerar lagtinget att inbjuda 
de ambassadörer som kan förväntas ha intresse av policyn för demilitarise-
ringen och neutraliseringen”. Detta för att skapa ett litet men åtminstone ett 
första steg till en internationell diskussion om demilitariseringen och neutra-
liseringen och dess aktualitet och status. Det är en diskussion som måste föl-
jas kontinuerligt för att den inte ska tappa aktualitet.  

Man behöver också fundera redan nu och fördjupa sig i möjligheterna att 
ta det ett steg vidare. En diskussion som har förts i samband med behand-
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lingen är om Åland borde försöka få till någon form av uppföljningskonfe-
rens, diplomatkonferens eller t.o.m. granskningskonferens för att lyfta frågan 
på bordet och behandla den internationellt.  

Andra föredrag som påminner delvis om vår egen konvention är Antarktis-
fördraget från 1959 som också innehåller inslag av demilitarisering. Man kan 
också titta på Svalbardtraktaten från 1920. Man kan se hur dessa fördrag har 
utvecklats över tid. Man kan se att till Antarktisfördraget anslöt sig Sverige 
1984. Till Svalbardtraktaten från 1920 anslöt sig Island så sent som 1994 och 
Tjeckien 2006. Detta visar att när flera länder ansluter sig till fördragen så 
hålls de också förstås aktuella. De tappar inte sin aktualitet och därför borde 
vi också ställa oss frågan på Åland om vi borde ha som målsättning att få yt-
terligare signatärmakter även till vår konvention från 1921. Man behöver gå 
till konventionen och se vad konventionen säger om det här. I artikeln 9 re-
gleras detta; flera signatärmakter kan ansluta sig om fördragsparterna är 
överens om det och att ingen motsätter sig det. Då kan också nya för-
dragsparter ansluta sig. Det här är ett sätt att behålla konventionens aktuali-
tet och något som vi behöver granska framöver. Vi är eniga i likhet med 
nämnden att det första steget bör vara att bjuda in ambassadörer som kan 
förväntas ha intresse för policyn, demilitariseringen och neutraliseringen. Vi 
måste också ha fokus på att vi kan utveckla detta vidare. Vi måste hålla frågan 
aktuell till exempel i syfte att ha den på bordet och ha frågan i medvetandet 
hos våra finska och svenska politiker inför en eventuell diskussion om ett Na-
tomedlemskap. Vi har ingenting att förlora på att hålla frågan aktuell också 
på ett internationellt plan. Sist och slutligen stannar våra diskussioner i den 
här salen i stor utsträckning om vi inte gör någonting för att föra ut diskuss-
ionerna. 

Tillåts man visionera, fru talman, så ska jag göra det kort vad gäller Ålands 
status som fredsföredöme. En genomgående röd tråd i den här diskussionen 
är att vi vill stärka vår ställning som subjekt. Vi vill gå från objekt till att vara 
ett subjekt. Åland är neutraliserat i dagsläget tack vare att vi inte är en egen 
stat. En autonomi kan vara neutraliserad men en egen stat är neutral. Den 
här möjligheten är oerhört intressant. Kunde Åland som självständig stat bli 
ett föredöme både neutralt och utan egen arme? Det vore ett ypperligt steg i 
utvecklingen av det åländska samhälle som ett fredsföredöme om man vill 
fortsätta att utveckla Åland i den här riktningen. 

Att i FN, i Nordiska rådet, i EU och i andra internationella sammanhang 
kunna respektera ett nordiskt samhälle som i likhet med t.ex. Costa rika inte 
har en egen armé och som försvarar sig med diplomatiska framom politiska 
medel, det är en vision som är oerhört intressant och som vi i Ålands Framtid 
har. Då, fru talman, skulle Åland bli ett verkligt subjekt och en aktör framom 
det objekt som vi idag snarare har som status. Tack, fru talman. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, fru talman! Ambitionen att Åland ska utreda förutsättningarna för 
demilitariseringen och neutraliseringen vid ett eventuellt svenskt och 
finskt Natomedlemskap, tycker jag att är lite kontraproduktiva. När 
statsminister Stubb var till Sverige så kom han hem och berättade att nu 
skulle det göras en gemensam utredning mellan Sverige och Finland om 
Nato. Det backades helt och hållet. Det görs inga offentliga utredningar. 
Jag tycker att det kanske skulle vara mera produktivt för landskapet att 
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koncentrera sig på diskussionerna som försiggår mellan Sverige och Fin-
land om ett större samarbete. Om det är någonstans som Natodiskuss-
ionen förs så förs de ändå där. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Visst, men från Ålands Framtids sida ser vi inte att det ena behöver ute-
sluta det andra. Om det är någonting vi har lärt oss under det senaste 
året kring omvärldsutvecklingen så är att den här typen av frågor kan 
ändra ganska snabbt. Då gäller det att hänga med och ha en kunskap på 
det här området som gör att vi kan fatta beslut när vi ställs inför den här 
den här typen av frågor. Jag tror inte att det åländska samhället skulle 
lida av att vi stärker kunskaperna och funderar över hur vi skulle han-
tera ett eventuellt Natomedlemskap om en sådan fråga uppstår. Jag tror 
inte att vi har någonting att förlora på det. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det tror däremot jag. Jag tror att det skulle vara lite patetiskt nästan, att 
ett litet område i Östersjön, som formellt inte har någonting med det här 
att göra, skulle lägga ner så mycket ansträngning just på en sådan fråga. 
Man vet inte när och om Sverige och Finland går med och framförallt 
inte hurdana avtal de har. De Natomedlemmar som finns idag har ju 
väldigt varierande avtal. Den generella utredningen finns och den är 
gjord av Teija Tiilikainen och den kanske kan uppdateras. Men att dra 
igång några stora utredningar under regeringens vingar tycker jag nog 
är att ge helt fel signaler till omvärlden om våra ambitioner att förbli de-
militariserade och neutraliserade, oberoende av den säkerhetspolitiska 
diskussionen i Östersjön.  

Ltl Axel Jonsson, replik  

Nu har självstyrelsepolitiska nämnden med ltl Barbro Sundback skrivit. 
”Landskapsregeringen bör enligt nämndens mening skapa underlag 
samt säkerställa detta inför eventuellt kommande processer”. Det är 
åtminstone en skrivning som föreslås av självstyrelsepolitiska nämnden. 
Det verkar ändå finnas en viss enighet om att det här är en fråga som vi 
måste titta närmare på. Självklart ska man också ha visst mått av rimlig-
het när man tillsätter den typen av utredningar. Vi behöver ingen dok-
torsavhandling på området, men man kan fördjupa sig och stärka kun-
skapen och utnyttja det som redan har skrivits, absolut. Att samman-
fatta någon form av underlag är något som vi ifrån Ålands Framtid stö-
der. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, talman! Det är säkert bra med bekräftelse på en status. Det här 
gäller både individuellt och kollektivt. Ännu viktigare är det att Ålands 
status, i det här fallet avseende demilitarisering och neutralisering, re-
spekteras. Där har jag inte heller något att anmärka på vad ltl Axel Jons-
son sade. 
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Däremot vad gäller Ålands folkrättsliga ställning så får vi väl ändå 
säga att inträdet i EU innebar en vid bekräftelse, en betydande bredd-
ning av förankringen när då 15, nu 28, har bekräftat att Ålands status 
baserar sig på folkrätten, förutom annat också. Det tycker jag att är bra. 
Jag ville bara påminna om att så förhåller det sig. Åtminstone i min 
värld är respekten mycket framträdande. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Det är mycket riktigt, men även framöver behöver vi fundera över hur vi 
kan få konventionen och dess status bekräftad på nya sätt. Tiden går och 
det är 20 år sedan EU-inträdet och när det här bekräftades. Förmodli-
gen kommer det också att finnas ett framtida behov av att få statusen 
bekräftad. Det var ett viktigt påpekande från ltl Gunnar Jansson och det 
bör noteras i sammanhanget. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Ja, jag söker inte sak utan vi tänker nog på samma sätt. I den här pro-
cessen kan vi också påminna oss om att det bara är två år tills dess att 
det har förflutit 160 år sedan Ålandsservitutet ingicks. Nog finns det 
hållpunkter här i historien att fästa sig vid. Policyn som sådan är ju en 
god grund för att också det politiska Åland ska göra det.  

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Vtm Roger Jansson 

Fru talman! Det är angenämt vi i den här historiska debatten, som innebär en 
form av milstolpe i Ålands externpolitiska position, kan ha besök av den till-
fälliga tjänsteförordnande generalkonsuln för Sverige, Manne Wängborg, 
som har ett förflutet från bl.a. det ryska militärcentret Kaliningrad. Jag upp-
lever nämligen diskussionen ganska långt som en dialog mellan Åland och 
Finland och mellan Åland och Sverige. Spår av dialog mellan Åland och Ryss-
land förekommer också i vår diskussion. 

Jag vill något utöka den här resan fram till dagens situation genom att 
återvända till historien mer än vad som har gjorts här i plenum. 

I viss mån finns den här historien med i landskapsregeringens policydoku-
ment men den är mycket viktig när man ska skaffa sig en total bild av den 
åländska statusen i de här sammanhangen. 

 Jag vill påstå, på goda grunder, att den här resan började 1809 i freden i 
Fredrikshamn när Sverige skulle till att förlora Finland till Ryssland. Då väck-
tes Ålandsfrågan i alla dess delar, både kulturellt, språkligt, historiskt och mi-
litärpolitiskt. Sverige kämpade i det längsta med att få behålla Åland när man 
insåg att man skulle förlora Finland. Sverige lämnade inte den här inställ-
ningen före långt mer än hundra år senare, någon gång mellan efter 1921 års 
beslut och andra världskriget.  

Tack vare något som vi idag med historiens ljus kunde kalla en vänskaps- 
och biståndspakt, som upprättades 1812 mellan Sverige och Ryssland, så höll 
Sverige en låg profil i den europeiska politiken under hela 1800-talet, till alla 
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delar som det gällde Ryssland. Napoleon eller någon annan myntade ut-
trycket ”Åland i rysk hand är som en pistol riktad mot Sveriges hjärta”.  

Ryssarna visade att det var en riktig uppfattning genom att redan 1819 
börja planera bygget av en jätte fortifikation på Ålandsöarna som skulle inne-
hålla flera soldater än vad Ålands befolkning var. Bomarsunds fästning var 
centrum för denna fortifikation. Det var försvarstorn runt hela den åländska 
övärlden. 

Detta utmynnade sedan i Sveriges försiktiga men i alla fall agerande i sam-
band med Krimkriget 1853-1856, före Krimkriget, under Krimkriget och efter 
Krimkriget. För Östersjöns del pågick Krimkriget under 1853-1854. 

I fredsförhandlingarna i Paris anhöll Sverige om att återfå Åland av segrar-
makterna, främst Frankrike och Storbritannien skulle så besluta. Om inte det 
skulle gå så föreslog Sverige att man skulle ställa Åland under internationell 
regim. Skulle inte detta gå så skulle man få Åland demilitariserat och därmed 
Stockholm och Sverige skyddad mot den ryska makten. I fredsförhandling-
arna i Paris resulterade det i Ålandsservitutet.  

Tack vare den här hundraåriga bakgrunden blev engagemanget i Genève 
1921 så starkt, inte bara från Sveriges sida utan också ifrån Storbritanniens 
och Frankrikes sida.  

Här ser vi historiens följdväg och vandring ända fram till 1994 när Fin-
lands anslutningsfördrag till Europeiska gemenskapen diskuterades och på 
internationellt plan egentligen utan aktiv insats ifrån Finland. Det beslutades 
i februari 1994 om den preambel som vi har till Finlands anslutningsfördrag 
till Europeiska gemenskapen, senare EU, i protokoll två om Åland. Det är en 
ganska intressant historisk följd som man kan se genom hundra år. 

Ålandsservitutet från 1856 respekterades inte av Ryssland under första 
världskriget. Det påverkade naturligtvis också den åländska inställningen i 
sammanhanget inför Ålandsfrågans aktivering. 

Däremot så respekterade Finland konventionen från 1921 både under vin-
terkriget 1939-1940 och fortsättningskriget 1941-1944 genom att konvention-
ens stadgande underrätta traktatstaterna om planerade och vidtagna för-
svarsåtgärder till skydd för uttryckligen neutraliseringen av Ålandsöarna. Det 
centrala i 1921 års konvention var att Åland ska hållas neutraliserat i händelse 
av krigssituation i Östersjöområdet. Demilitariseringen är ett arrangemang 
som gäller främst i fredstider.  

Vinterkriget resulterade sedan, tack vare att Sovjetunionen inte hade tillå-
tits att vara med i Genève och i Nationernas Förbund 1921, att Ryssland 
tvingade fram det tunga fredsavtalet 1940 som var ett likartat demilitarise-
ringsavtal som 1856 års avtal från freden i Paris. Dessutom skulle Sovjetun-
ionen få anlägga ett konsulat i Mariehamn för att kontrollera att Finland föl-
jer de bestämmelse om intogs i 1940 års demilitariseringsavtal. Detta demili-
tariseringsavtal är sedan övertaget av Ryssland i ett bilateralt avtal mellan 
Finland och Ryssland 1992. 

Konsulatet och dess kontrollfunktion är idag inrikespolitiskt ett stort pro-
blem för Finland. Man återkommer ofta i diskussioner kring varför konsula-
tet fortfarande på 2000-talet finns här.  

Tilläggas bör också att Ryssland genom sedvanerättens utveckling, som en 
del av folkrättens utveckling, har accepterat 1921 års avtal i praktiken. De är 
bundna genom sedvanerätten av 1921 års avtal, såsom egentligen alla stater 
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är, samt att man vidhåller att 1941 års avtal är gällande, vilket det är. Avtalet 
är inte uppsagt och det är övertaget av Ryssland 1992.  

Då kommer jag fram till den historieskrivningen som här har anförts. Jag 
kan bara hålla med om den. 1980-talet innebar en nyordning genom den 
åländska fredsrörelsen och inte minst kollegan Barbro Sundbacks insatser i 
de sammanhangen men också flera andras. Den här nyordningen från 
åländsk sida accelererade i början av 90-talet. Vi kan skicka en särskild tack-
samhetstanke till en som vi då tog avstånd ifrån, men som i historiens ljus 
har resulterat i en förändring både av finsk och av åländsk politik i det här 
sammanhanget, den kände kontra amiralen Sakari Visa. Han uttryckte sig 
mycket abrupt om att den här regimen kunde avskaffas. Det resulterade då i 
en ingående utredning av landskapsstyrelsen på initiativ av dåvarande kansli-
chef Peter Lindbäck. Utredningen gjordes en Niklas Fagerlund och den utred-
ningen är underlag för en ny doktrin från åländsk sida när det gäller demilita-
riseringen och neutraliseringen. Den tidigare doktrinen baserar sig på och 
kan läsas i Rosas Björkmans avhandling eller utredning. Den var mera tradit-
ionell och också åländska politiker följde den fram till och med 1980-talet, 
såsom här tidigare har framhållits.  

En detalj, fru talman, gällande gränsbevakningen som jag under 20 år har 
ägnat ganska mycket tid och tankeverksamhet på. Det gäller gränsbevakning 
status och huruvida den är civil eller militär. Den är alltså både civil och mili-
tär. Den militära delen är inte acceptabel ur konventionens synpunkt. Den 
militära delen finns inte att söka i den finska lagen om gränsbevakningen. 
Den är relativt oproblematisk.  

Den utveckling som har skett under de senaste 20 åren när det gäller 
gränsbevakningen och som är bekymmersam finns uttryckligen i lagen om 
gränsbevakningens organisation. Där kan Finlands president, med ett enkelt 
presidentbeslut, besluta om att gränsbevakningen i sin helhet sätts under mi-
litärledning. Genom ett sådant beslut är också gränsbevakningen på Åland en 
del av försvarsmakten i Finland.  

Det här måste vi fortsätta att arbeta med, precis som här sades av ltl Danne 
Sundman i presentationen av betänkandet, så att vi får gränsbevakningen på 
Åland att bli en hundraprocentig civil organisation. 

Jag vill tacka ltl Sundman, ltl Harry Jansson, lantrådet i hennes arbete 
med den här policyn, lagtingsdirektör Susanne Eriksson och Europarättschef 
Michaela Slotte för deras särskilda insatser för att i den här frågan nå resul-
tat.  

Vi gamla kämpar, dit jag räknar kollegan Gunnar Jansson, kollegan Barbro 
Sundback och mig själv, kan nu luta oss tillbaka i våra gungstolar.  Efterföl-
jande generation är med full kraft på banan för att hävda konventionens bok-
stav och inriktning och fortsätta vår resa inom området från att ha varit blott 
ett objekt till att i praktiken aktivt fungera mer och mer som ett subjekt. Tack. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, fru talman! Tack för ett högstämt tal. Jag har ingen gungstol och 
jag tror inte att jag kommer att skaffa mig en heller. Dessutom tycker jag 
inte om att sitta länge så det blir något annat för mig. Tack i alla fall för 
förslaget. 

Jag hakade upp mig på en sak i ltl Roger Janssons historiska översyn; 
att Sverige skulle ha gjort anspråk på Ålandsöarna efter Krimkriget. Så 
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var det väl inte? Karl XIV Johan ville göra slut på alla tänkbara konflik-
ter som Sverige under århundraden hade haft mellan Danmark och 
Ryssland. Det ledde sedan till att Frankrike och England beslöt att be-
gränsa Rysslands möjligheter att använda Åland. Eller missförstår jag 
någonting? 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Bakom detta finns en mycket intressant historia för Sveri-
ges och Ålands del. Storbritannien och Frankrike efterhörde huruvida 
Sverige skulle kunna delta i Krimkriget för att bekämpa den ryska tsar-
makten i sammanhanget. Sverige hade då 1812 års avtal med Ryssland 
som man ville följa under årtionden och tackade då nej till det. Enligt 
historieskrivningen erbjöd Storbritannien och Frankrike till och med 
Åland såsom en ersättning till Sverige i fall de skulle vilja vara med i kri-
get mot Ryssland. Trots det tackade Sverige nej och frågan kom sedan 
upp 1856 års förhandlingar i Paris. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, talman! Det var en intressant historisk exposé vicetalmannen, kol-
legan Roger Jansson levererade. Jag tror bilden klarnar ytterligare om 
jag får göra min klassiska komplettering. Jag tror att den är väsentlig. 

Från 1809 och framåt förblev Sveriges grundlagar gällande i Finland 
och på Åland när dessa områden, östra rikshalvan, underlydde någon 
annan dvs. det ryska kejsardömet. Tänk er situationen! En grannes 
grundlag blir gällande här när en tredje tar över. Det var tecken på en 
storslagen konstitutionell fantasi, vill jag påstå, och detta även när la-
garna ändrade i Sverige och delvis upphävdes förblev de ikraft i Finland. 
Det tror jag att har en mycket stor betydelse kulturellt, politiskt, juri-
diskt och överhuvudtaget demokratiskt för hela vår historia. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Tack, fru talman! Tack för den kompletteringen. Det är en mycket in-
tressant och väsentlig del av våra band här i Norden mellan Finland och 
Sverige. 

Ytterligare kan tilläggas att det svenska språket fortsatte att vara ett 
huvudförvaltningsspråk i Finland ända fram till andra delen av 1800-
talet. Detta igen har skapat andra problem både laggrunden som ur-
sprungligen var rikssvensk och också språkfrågan som tyvärr alltför 
länge hölls status quo resulterade i de slitningar inrikespolitiskt som se-
dan har skett i Finland. Det kanske också har varit en negativ faktor i 
Ålandsfrågans hantering från Finlands sida. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, talman! Jag vill lite fortsätta på den historiska linjen. Jag konsta-
terar att när den unga självständiga republiken Finland, efter många 
omgångar, står i beråd att skaffa sig en egen konstitution, regeringsform 
och riksdagsordning, så skedde det på svenska i Finland 1919. Rege-
ringsformen för Finlands skrevs på svenska. Den finskspråkiga vers-
ionen är en översättning. Jag ville bara bekräfta det som kollegan Roger 
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Jansson nämnde, det svenska inslaget har antagligen en större betydelse 
för vårt sätt att tänka än vad vi alltid kan förstå. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Anders Eriksson 

Fru talman! Som historiskt intresserad person kan jag bara säga att det var 
ett intressant anförande och intressanta repliker. Jag välja den här gången 
ändå att titta lite framåt. 

Klämmen i betänkande säger: ”Att lagtinget uppmanar landskapsrege-
ringen att vid antagandet av policyn för Ålands demilitarisering och neut-
ralisering beakta de synpunkter som framförs i detta betänkande”.  

Det finns en synpunkt som jag saknar, sedan har jag två frågor och en kort 
kommentar. 

Det handlar först om rubriken på sidan 7; Nordiskt försvars- och säker-
hetspolitiskt samarbete. När den stora sessionen startade i Stockholm var 
Thorvald Stoltenberg, författare till Stoltenberg rapporten, inbjuden som in-
ledande på den säkerhets- och utrikespolitiska debatten. Han hade ett oer-
hört intressant anförande. Han spekulerade mycket i vad ryssarna riktigt tän-
ker och vill och det som sker i Ukraina med överflygningar, ubåtar osv. Han 
nämnde också att Berlinmuren föll för 25 år sedan och att ryssarna har tappat 
otroligt mycket under den tiden. Stoltenbergs svar på vad ryssarna riktigt vill 
är att de vill visa sina muskler. Han kallade det för en offensiv rysk marke-
ringspolitik, vilket man kanske kan kalla det för. Han var också väldigt be-
kymrad över det allt starkare stödet, att man vill väcka någonting till liv, han 
kallade det för kalla kriget retoriken. Han menade att man inte kan skapa en 
nordisk, europeisk säkerhet utan Ryssland och man ska definitivt inte göra 
det mot Ryssland. Stoltenberg nämnde att man har en dialogtradition i Nor-
den och den bör vi föra vidare med ryssarna. Det tyckte jag var ett väldigt in-
tressant uttalande som åtminstone jag håller med om. 

Det som Stoltenberg nämnde, och som jag lite saknar i det här betänkan-
det, är att det är hög tid att etablera en nordisk försvarskommission som ett 
komplement till Natomedlemskap eller icke Natomedlemskap och som ett 
komplement till EU-medlemskap eller icke EU-medlemskap.  Stoltenberg pe-
kade på fyra punkter. För det första att man skulle identifiera när och hur 
olika scenarier bör hanteras. För det andra nämnde han att man bör arbeta 
raskt. Han nämnde också att man bör få fram olika samarbetsformer så fort 
som möjligt. Stoltenberg nämnde även att det handlar inte bara om väpnade 
konflikter, traditionellt krig utan också om digitala attacker. 

Jag tror att det här är något som kommer att bli verklighet inom en rask 
framtid. Jag tror att det är viktigt att man från åländsk sida förhåller sig till 
den här saken. Nu är det här är relativt nya saker, men det har blivit ett annat 
tempo i de här frågorna. Jag riktar mig till de från landskapsregeringen som 
är kvar här, följ med den här biten! Jag anser att det är viktigt. 

Sedan har jag två frågor. På sidan 8 sägs: ”Landskapsregeringen föreslår 
att landskapets uppfattning ska vara att Åland inte ska omfattas av något 
militärt samarbete. Därför utgår landskapet från att Finland vid eventuella 
förhandlingar om ett medlemskap i NATO försäkrar sig om att inga föränd-
ringar görs”. Det är en väldigt märklig formulering som kanske ltl Sundman 
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eller någon annan, som känner sig manad, kan ge bakgrunden till. Jag ska 
inte betygsätta det annat än att jag tycker att formuleringen är lite märklig. 

Det sägs också under rubriken Information om, bevakning av och infly-
tande över demilitariseringen och neutraliseringen; ”lagtingets inflytande 
bör öka över fördrag och andra internationella förpliktelser som Finland 
ingår”. Här vore det intressant att få reda på om det överhuvudtaget har dis-
kuterats hur man skulle gå till väga med det. 

Fru talman! Sista kommentaren handlar om utlåtandet som huvudstaben 
gav. Man säger att huvudstaben anser att förtöjning vid kaj har blivit en stad-
gad praxis och ingen av konventionsparterna har beklagat sig över denna 
praxis. Så kan det säkert vara. Jag tänker på dåvarande kanslichef Peter Lind-
bäck som i alla sammanhang var otroligt på tårna och protesterade så till den 
milda grad så att vi politiskt ansvariga stundtals tyckte att det kanske var lite 
väl energiskt. När man anser att det nästan har blivit praxis och att det fak-
tiskt inte är någon av konventionsstaterna som har beklagat sig över denna 
praxis så visar detta att det vore oerhört viktigt att vi från åländsk sida beva-
kar våra rättigheter. Nu är inte nuvarande landshövding Lindbäck här, men 
jag tyckte själv att det var onödigt liv ibland runt den här frågan när man 
hade andra viktiga frågor som man skulle förhandla om med finska politiker. 
Men med facit i hand så var det bra att han agerade så mycket som han 
gjorde. Om inte vi från åländsk sida agerar så blir det helt plötsligt praxis. 
Tack. 

 Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Ltl Eriksson begärde ett förtydligande om en formulering. 
Det är helt enkelt så att nämndens hållning är densamma som land-
skapsregeringens. Oavsett vad som händer, det som lästes upp här från 
konventionen, så ska statusen bestå. Sedan vet man inte vad det är, så 
det viktiga är att vi ser till att Ålands status består. Vad som sedan hän-
der runt oss, det må vara. Vi ska fokusera på vår status. Eftersom nämn-
den har skrivit det så känner vi att man bör skaffa sig mera kunskaper 
om olika scenarier så att man är beredd, för det kan gå snabbt om man 
väl bestämmer sig för att gå med i Nato. Då måste vi ha scenarierna 
klara för oss för att kunna agera för att just behålla Ålands status intakt, 
som den behölls när t.ex. Lissabonfördraget, artikel 2.2.2, kom. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det var ett mycket bra svar, ltl Sundman. Tack för det. Det var detta som 
jag saknade i de här formuleringarna. Man pekar på ett problem, man 
tycker att Ålands status ska bestå, men Ålands status består knappast av 
sig självt. Man behöver ha strategi över hur man ska agera när de här 
frågorna dyker upp. Jag tyckte att ltl Sundman gav ett väldigt bra svar. 
Men införskaffar sig mera kunskap.  Om jag förstod svaret rätt så utar-
betar man en strategi så att man vet hur man ska agera den dagen den 
här frågeställningen eventuellt dyker upp. Det tycker jag att är bra, om 
jag förstod svaret rätt? 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! På det sättet ska man förstå mitt svar. Som framgått av de-
batten kan det ändå kännas fjärran med ett Natomedlemskap. Det sä-
kerhetspolitiska läget var gott när policyn skrevs men det ändrade 
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snabbt. Det kan också ändras snabbt i andra sammanhang. Därför är det 
viktigt att man snabbt gör den här inventeringen och ser till att man 
skaffar sig den kunskapen att man kan bedöma de olika scenarierna och 
agera för Ålands sak. De flesta bedömare gör det klart att man inte fun-
derar på ett medlemskap i Nato. Man slår till ungefär som när man gick 
med i EU, då var det ganska snabba puckar och då måste man veta från 
åländsk sida att man gör rätt saker. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag tycker att det är trevligt när vi kan vara samstämmiga om så viktiga 
frågor. Det finns säkert någon finurlig i finess som inte jag förstår varför 
man inte skriver ut i betänkandet och som ltl Sundman pekade på. Vi är 
helt eniga, sådana här frågor kan ändra sig ganska snabbt. Precis som 
sades i ltl Sundmans presentation och som står i betänkandet så var det 
säkerhetspolitiska läget ett annat när landskapsregeringen skrev det här 
meddelandet än vad det är nu när vi behandlar det i lagtinget. Det säker-
hetspolitiska läget kan ändra ytterligare åt ett eller annat håll ganska 
snabbt. Jag tror att det är bra att självstyrelsepolitiska nämnden hela 
tiden håller i den här frågan och jobbar vidare med det så att man vet 
vad man ska göra när eventuella frågor dyker upp. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Lantrådet Camilla Gunell 

Fru talman! Bästa lagting, det har varit en väldigt intressant dag med många 
kvalificerade anföranden. Det har varit blickar både bakåt i tiden och framåt i 
tiden. En lagtingsperiod, en regeringsperiod känns mycket kort i det perspek-
tivet vi har talat om idag med den utveckling som inleddes i början av 1800-
talet med byggandet av fästningen i Bomarsund. Åren har gått och regering 
efter regering och lagting efter lagting har varit förvaltare och utvecklare av 
den sedvanerättsliga regim som reglerar Ålands status. 

Jag vet inte om det är fel tillfälle, men den vi diskussion som vi har hållit 
under flera mandatperioder här i lagtinget kring ett besökarcentrum i Bomar-
sund så hoppas jag att centret ska kunna förverkligas en dag. Jag hoppas att 
besökscentret också kan bli ett kunskapscentrum beträffande demilitarise-
ringen och neutraliseringen. Det skulle vara en punkt varifrån man kan infor-
mera och berätta mera folkligt till den åländska publiken och även till de be-
sökare som kommer till Åland om dessa fredens öar och hur de har tillkom-
mit. 

Inledningsvis vill jag tacka för det samarbete som landskapsregeringen har 
haft med lagtinget. Jag vill tacka fru talman, som har lett arbetet i självstyrel-
sepolitiska nämnden, för en mycket intressant process. Det här dokumentet 
har beretts i landskapsregeringen och övergått till lagtinget och nämnden för 
ytterligare samråd. Nämnden har haft många intressanta höranden och väl-
digt kvalitativa synpunkter på det här arbetet. Sedan har det här dokumentet 
återgått till landskapsregeringen för ytterligare fördjupning och breddning av 
arbetet. Genom meddelandet har vi fått till stånd en process i lagtinget som 
har varit nyskapande och intressant. Det är synnerligen viktigt i ett sådant 
här ämne där konsensus är viktig och där man har en så bred och gedigen 
samsyn som det går mellan lagtingets partier. 
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Jag tycker också att nämnden, i det här sista skedet av behandlingen, även 
kommer med goda förslag och nya inspel i diskussionen.  

När det gäller information till ambassadörer så har landskapsregeringen 
fört upp på agendan att också få tid att tala om Ålandsexemplet. Erbjudandet 
kvarstår från åländsk sida om utrikesministeriet så önskar. 

Jag tycker också att det är ett mycket bra förslag att ta fram ett policydoku-
ment kring Ålandsexemplet och kanske arbeta fram det i kontaktgruppen. 
Jag hoppas att vi i kontaktgruppen kan ta upp det som ett ämne för diskuss-
ion. 

När det gäller utvecklandet av försvars- och säkerhetssamarbetet mellan 
Finland och Sverige så håller sig landskapsregeringen informerad. Vi försöker 
få en viss information om samarbetet. Försvarsminister Haglund har varit 
mycket öppen och även erbjudit oss att ge information i den här frågan vid 
sitt besök på Åland. Datum för det är ännu öppet, men det måste ske inom de 
närmaste månaderna före riksdagsvalet i riket. 

Utredningen om den civila krishanteringen ska slutföras vid försvarsmi-
nisteriet till den sista januari 2015, så även där kommer det ett nytt doku-
ment som kan vara av stort intresse för Åland.  

Vid ett besök av försvarsministern önskar landskapsregeringen också för-
stås lyfta frågorna kring marinens landstigningar och inspektionsfärder i de 
åländska demilitariserade och neutraliserade vattnen.  

Jag tycker att det är fint att man använder sig av begreppet doktrin när 
man arbetar med det här policydokumentet. Jag tycker också om formule-
ringen att det är en doktrin med kunskap och beprövad erfarenhet som om-
sätts i principer. Jag tycker att det är ett mycket elegant sätt att uttrycka vad 
dokumentet syftar till. 

Det påpekades här att detta är ett långsiktigt uthålligt dokument. Det är 
absolut ingen kvartalsrapport och det kan heller inte ändra i relation till de 
geopolitiska frågorna och hur de utvecklas, utan det kan vara aktuellt vid en 
tidpunkt och förefalla mindre aktuell ett år senare. Nu har det varit en väldigt 
intressant tid där frågorna kring Ukraina och Ryssland också har påverkat 
hur vi har betraktat säkerhetsläget i Östersjön. 

Vi ska också påminna oss om att vi varje dag på Åland, i en del av ett land 
som är granne med Ryssland, i hög grad präglas av utrikes- och försvarspoli-
tiken i vårt land. Det är alltid någonting som vi förstås måste förhålla oss till. 
Då situationer och militära aktioner sätts igång som den i Ukraina så skärps 
det här läget ytterligare. 

Det har också varit en mycket lärorik resa, särskilt det öppna hörandet som 
hölls här i lagtinget. Jag minns särskilt väl forskaren Hanna Smith från Alex-
anderinstitutet och hennes kunskaper om det ryska försvarstänkandet och 
hur det har sett ut genom olika tidsperioder och hur man tror att mycket av 
det här tänkandet fortfarande lever kvar i Ryssland ännu idag. 

Jag hoppas att ingen sätter sig i gungstolen för tidigt. Alla de personer som 
vtm Jansson nämnde har varit synnerligen värdefulla i det här arbetet och 
många, många andra också. Både tjänstemän och politiker har bidragit på ett 
mycket konstruktivt sätt i den här processen. Jag hoppas att vi kan fortsätta 
diskussionerna i en god anda och med stolthet fortsätta att upprätthålla den 
här sedvanerättsliga regimen som reglerar Ålands status. Tack. 
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Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Jag vill också passa på att tacka lantrådet och landskapsre-
geringen för det här samarbetet. Nöjet har varit på vår sida eller åt-
minstone ömsesidigt. Det har varit en väldigt lärorik och intressant pro-
cess. Från självstyrelsepolitiska nämnden ställer vi givetvis upp om det 
behövs ytterligare samråd i det här ärendet eller när de av lantrådet 
nämnda utredningarna och processerna går vidare. Vi ser fram emot ett 
fortsatt nära och fruktbart samarbete. Ett stort tack för det här. Lycka 
till med finputsningen så har vi den här policyn klar. 

Som jag sade i mitt anförande, många hundra timmar, kanske tusen 
timmars arbete kommer i rätt tid och gör en verklig nytta. Det visar på 
att vi tar hand om den här frågan på ett bra sätt. 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Tack för det ltl Sundman. Vi inom landskapsregeringen kommer att göra 
vårt bästa. Det som påtalades här i diskussionen är att vi är lite för få 
som har tillfälle och tid att arbeta, speciellt inom tjänstemannakåren, 
med de här frågorna. På sikt ser vi nog ett behov av att stärka det inom 
förvaltningen. Vi kommer att hålla nämnden och lagtinget underrättade 
om det sker förändringar på dessa områden. 

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

Detaljbehandlingen börjar. Först föreläggs betänkandets kläm och efter det moti-
veringen. 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. 

Remiss efter bordläggning 

6 Tillväxt- och hållbarhetsfond 
Ltl Mats Perämaas m.fl. åtgärdsmotion (MOT 2/2013-2014) 
Ärendet bordlades 12.11.2014 då talmannens föreslog att ärendet remitteras till finans- 
och näringsutskottet. 

Diskussion.  

Ltl Mats Perämaa 

Fru talman! Ni har säkert hört oss nämna tillväxt- och hållbarhetsfond tidi-
gare. Vi har lyft den frågan i samband med budgetarbete i form av budget-
motioner. Jag valde ändå att lämna in ett förslag om en åtgärdsmotion, med 
samma innehåll i princip, för att på det sättet få en djupare behandling av det 
här specifika ämnet i finans- och näringsutskottet som frågan kommer att re-
mitteras till. 

Budgetbehandling görs i ansträngt läge med massor av ärenden som ska 
behandlas samtidigt så just då finns det inte tid att fördjupa sig så väldigt 
mycket i enskilda frågor. 

Varför då en fond? Vi pekar på att begreppet fond i det här sammanhanget 
innebär att de medel som ska användas för ett visst ändamål inte kommer att 
finnas med i landskapets ordinarie budget. I det här fallet skulle man lyfta ut 
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hanteringen ur budgeten och hantera det separat, såsom en fond enligt defi-
nitionen. Ett exempel på det är pensionsfonden och hanteringen av pensions-
medel där man har skild hantering av medel och där inte själva kapitalet 
finns i landskapets budget. Man kan förstås nog lyfta över pengar från pens-
ionsfonden till landskapets budget. Fondmedel är alltså separat från land-
skapets budget.  

Varför detta? Vi tycker att det finns två saker som pekar på behovet. Det är 
för det första hållbarhetsarbete som landskapet jobbar med. Ett hållbarhets-
meddelande har tagit fram och som ska sträcka sig ända fram till år 2051, 
drygt 35 år fram i tiden. Ett så långsiktigt arbete kan gärna ha en egen finan-
siering eftersom man inte helt kan förlita sig på att det arbetet kan göras med 
enskilda budgetbeslut som tas årligen. En budget tas ju för ett år i taget. Håll-
barhetsarbetet är så långsiktigt att det med fördel kunde ha en skild finansie-
ring så som vi föreslår. 

Det andra behovet vi pekar på är tillväxt. Som bekant har vår tillväxtnivå 
här i landskapet varit så gott som negativ under de allra flesta år under se-
nare tid. Tillväxten har varit negativ eller legat nära noll. Det finns ett stort 
behov av att skapa tillväxt för att generera arbetsplatser. På det sättet kan vi 
trygga välfärden. Tillväxten kan heller inte hanteras av enskilda årliga bud-
getbeslut. Det faller, enligt vår uppfattning, väl under det som man kunde fi-
nansiera via en fond utanför landskapsbudgeten. 

Men dessa grundläggande syften vill vi upprätta en fond. Vi tror oss veta, vi 
har inte exakt information som oppositionsparti, att PAF har genererar så 
mycket vinster och därmed har så mycket pengar till förfogande i sin kassa att 
man kunde lyfta över 30 miljoner euro att hanteras i en skild fond. Vi har inte 
den exakta informationen, men knappast har någonting så radikalt inträffat 
att inte dessa medel, samt en hel del till, finns i PAF:s kassa. I samband med 
det så tycker vi att det är fullt rimligt att landskapet och lagtinget i förläng-
ningen tar en viss kontroll över dessa medel, vilket man skulle göra om man 
lyfter över en del. Landskapsregeringen har i och för sig, via ägarstyrning, en 
kontroll över dessa medel, men de finns där utan att någon av oss egentligen 
vet hur de är placerade eller vet hur de används i dagligt bruk. 

Det har framkommit signaler om att det finns ett intresse hos PAF att köpa 
till sig ny kunskap, nya spelbolag med dessa medel som har införtjänats och 
finns i kassan. Man kan förstås diskutera huruvida detta räntar av sig bättre 
med sådana investeringar eller om pengarna skulle ränta sig bättre genom 
det som vi föreslår och kunna placeras lokalt här på Åland i olika verksam-
heter. Det skulle leda till det syfte som vi eftersträvar; skapa tillväxt, hållbar-
het och mera jobb här på Åland. 

Enligt vår mening finns det många intressanta aspekter i den här frågan. Vi 
ser fram emot en god behandling, förhoppningsvis, i finans- och näringsut-
skottet. Finans- och näringsutskottet kan fördjupa sig i frågan och se om 
landskapet på det här sättet kunde ta kontroll över delar av PAF:s kassa för 
att skapa och uppnå de målsättningar som vi eftersträvar; tillväxt, hållbarhet 
och arbetsplatser. Tack. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Tack, fru talman! Fram till 31.12.1992 gick PAF-medlen in i landskapets 
enskilda budget, en särskild budget. Med det nya ekonomiska systemet 
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från den 1 januari 1993 så blev PAF-medlen en vanlig del av vår in-
komstbildning i landskapet. Så har det varit ända sedan dess. På grund 
av att det finns en större osäkerhet i PAF-medlens inflytande än t.ex. 
klumpsumman så har vi också förordat att man skulle ha en lagreglerad 
fond som skulle härbärgera de här medlen när de överförs från PAF. Det 
står i regeringsprogrammet att detta ska genomföras. Det står i de årliga 
budgetarna att det ska genomföras, även nu i 2015 års budget. På vilket 
sätt skiljer sig det här initiativet från det som regeringen arbetar med 
just nu? 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Det kan man kanske fråga sig. Vi upptäcker ju inte någon 
entusiasm i den här frågan vare sig i tidigare beredningar, i utskott eller 
i den här salen. Vi har inte på något vis nåtts av signaler om att det här 
är på gång. Däremot kunde vi läsa i tidningarna att PAF planerar att 
göra stora förvärv på spelmarknaden och köpa åt sig mera kunskap. Det 
här går ju lite i strid med att man skulle härbärgera dessa kassamedel så 
som vi förespråkar. Det spelar ingen roll vem som åstadkommer att vi 
når det resultatet. Vi ser gärna att landskapsregeringen ännu tar initiati-
vet och levererar ett lagförslag. Sedan kan vi gå vidare utifrån det. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Tack, fru talman! Entusiasmen finns i regeringsprogrammet. Jag kan 
hålla med om att det har tagit tre år före man riktigt aktivt har börjat 
jobba med det. I budgeten för 2015 är intentionerna väldigt tydliga. Min 
fråga kvarstår: Är inte den entusiasmen tillräcklig för er? På vilket sätt 
tänker ni er att de här pengarna ska användas på ett annorlunda sätt än 
vad regeringen skissar på i budgeten för 2015? 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Rent tidsmässigt levererades den här åtgärdsmotionen till 
lagtinget innan vi såg budgeten överhuvudtaget. Det kan väl hända att 
vår entusiasm har lett till att landskapsregeringen visar en större entusi-
asm. Vad vet jag? Men då är det väl enkelt om vi är eniga om att målsätt-
ningarna, tillväxt, hållbarhet och arbetsplatser, är viktiga, vilket vi torde 
vara. Då borde det ju vara rätt så enkelt och möjligt att vi kan förvänta 
oss resultat inom någon månad. Lagframställningen behöver levereras 
till lagtinget inom det närmaste halvåret för att vi ska kunna fatta de be-
slut som behövs. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Vad PAF:s kassa innehåller är ju ingen hemlighet. Det fram-
går av bokslutet som är offentligt. För finansutskottsledamoten Perämaa 
så är ingenting hemligt, åtminstone inte hur PAF:s kassa idag är place-
rad. Det kan finansutskottet ta reda på. 

Den här motionen skulle man kunna avfärda med bokstäverna PG, på 
gång. Det har det varit sedan regeringen bildades och kommer nu att 
förverkligas enligt de skrivningar som finns. För den skull är det ju inte 
förbjudet att motionera om det och elda under frågan. Det är bara att 
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tacka och ta emot för landskapsregeringen och majoriteten här i lag-
tinget. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Den här diskussionen är ganska meningslös. Jag har mot-
ionerat om den här frågan i en budgetmotion och nu i en åtgärdsmotion. 
Når vi resultat och vem som sedan tar åt sig äran av det resultatet, det är 
helt oväsentligt. I grunden är det här en oerhört intressant fråga. Det är 
frågan om oerhört mycket pengar, pengar där man verkligen kan göra 
någonting för att uppnå de här målsättningarna.  

Se till, ltl Sundman, att landskapsregeringen levererar en lagfram-
ställning som fyller de grundläggande krav som vi eftersträvar! Då kom-
mer vi givetvis att välkomna det och behandla den frågan på ett seriöst 
sätt. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Jag tycker att det är viktigt att man kan vara mer eller 
mindre eniga i de här frågeställningarna. Hur man använder tillgängliga 
kassamedel är en viktig strukturell fråga. Hur står del man använder till 
annat än för PAF:s egen räkning är en diskussion som man måste ta. 
Man kan inte heller frånta PAF möjligheterna att diversifiera sin portfölj 
och växa internationellt, vilket har varit en uttalad vilja också från lag-
tinget och självstyrelsemyndigheterna tidigare. Det är ju ingenting som 
kommer gratis. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Vad PAF:s kassa innehåller idag vet vi inte. Jag har inte 
brytt mig om att exakt fråga inför den här behandlingen nu. I något 
skede innehöll kassan mellan 60 och 70 miljoner euro. Vi säger att 30 
miljoner euro skulle härbärgeras och denna summa förhindrar inte PAF 
att utvecklas på andra områden också. Det kunde vara en väldigt god 
grund för att utveckla samhället för övrigt. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, fru talman! Syfte med den här motionen är förvisso gott. I tidigare 
repliker har det framkommit en del saker som jag tänkte ta upp.  

Jag går direkt på beloppens storlek. Ltl Perämaa nämnde att man 
skulle börja med att lyfta ut 30 miljoner. Nu har vi haft en överenskom-
melse med PAF om hur mycket pengar man tar årligen. Menar ni så fall 
att det här skulle vara utöver, att man startar med 30 miljoner till? Ska 
man fortsätta med det beloppet? Berätta lite mera om hur mycket man 
ska plocka ut. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! PAF har lyckats generera sin stora kassa förutom de överfö-
ringar som har gjorts med landskapsregeringens och lagtingets beslut. 
Givetvis skulle den här kapitaliseringen ske utanför de fördelningar som 
landskapsregeringen och lagtinget gör till föreningar och tredje sektorn. 
Det skulle vara ett eget syfte för detta. Den tidigare finansieringen till 
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tredje sektorn skulle fortsättningsvis hanteras via budgeten såsom tidi-
gare. 

Däremot ifrågasätter vi lite det kraftiga införandet av medel till bud-
geten som har gjorts under senare år. Den delen skulle vi gärna se att 
man stävjar en hel del. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, fru talman! Uppfattade jag ltl Perämaa rätt så ska man ta ut det vi 
har gjort de senaste åren och så ska vi ytterligare ta 30 miljoner plus 
eventuellt någonting till för att kapitalisera den här fonden? Då blir det 
ju fråga om väldigt stora pengar. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! 30 miljoner en gång, det här är ju inte årliga belopp. Det 
skulle vara fond. Då blir det förstås fråga om en hel del avkastning på ett 
sådant här stort belopp. Åtminstone skulle man använda avkastningen 
för att uppnå det här syftet. Beroende på vad lagframställningen säger så 
kunde man i vissa situationer använda själva kapitalet också för att nå 
dessa syften. Överföringen av 30 miljoner till fonden, som vi föresprå-
kar, är en engångsföreteelse. Om det bli stora kassor i framtiden så 
måste det finnas möjlighet att göra tilläggskapitaliseringar, men det här 
gäller uttryckligen en engångssumma.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Fru talman! Som ltl Mats Perämaa säkert känner till, eftersom han sitter 
i utskottet, så är ju utskottet tyngd av mycket arbete. Det är många olika 
saker som de facto står på tur och som bör behandlas. Om utskottet 
skulle finna tid att behandla den här motionen lite djupare så kanske 
även ett tillfälle kunde ges att bekanta sig lite närmare med problemet 
att man har lite för mycket pengar som i fallet PAF. Då tänker jag närm-
ast på Norge och den oljefond som där finns tillgänglig. Jag tror att det 
skulle vara intressant för utskottet att bekanta sig med hur den här fon-
den kom till, vilka regler som gäller, användningen och hur man ska 
tackla detta i den vardagliga politiken.  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Förvisso skulle det vara intressant. I det fallet är det frågan 
om oerhört mycket mera pengar. Relativt sett, för den åländska befolk-
ningen, är inte 30 miljoner euro lite pengar det heller. Det är frågan om 
så mycket pengar att det finns skäl att man på ett noga och reglerat sätt 
går in för att bestämma hur man ska använda dessa medel och då bör 
man gärna ha en målsättning också.  

Vi behöver kanske inte lyfta den diskussionen alltför mycket, men det 
har ändå förts över ganska mycket pengar till den vanliga budgeten, det 
utgör en del av likviditeten och kan förbrukas till nästan vad som helst. 
Det är absolut skäligt. Det är ändå spelpengar som det är frågan om, 
människor har spelat och det har lett till de här stora vinsterna. Det är 
viktigt för oss att man hanterar det här på ett reglerat och bra sätt. 
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Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. 

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

Remiss 

7 Lagfäst språkråd 
Ltl Gunnar Janssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 3/2013-2014) 
Ärendet avförs och upptas vid ett senare plenum. 

Remiss 

8 Närståendevårdarnas situation 
Ltl Katrin Sjögrens m.fl. åtgärdsmotion (MOT 4/2013-2014) 
Ärendet avförs och upptas vid ett senare plenum. 

Remiss 

9 Höjning av hemvårdsstöd för barn upp till två år 
Ltl Katrin Sjögrens m.fl. åtgärdsmotion (MOT 5/2013-2014) 
Ärendet avförs och upptas vid ett senare plenum. 

För kännedom 

10 Granskning av landskapets pensionssystem 
Landskapsregeringens svar (GR 1/2014-2015-s) 
Landskapsrevisionens granskningsrapport (GR 1/2013-2014) 
Ärendet upptas till behandling vid plenum 26.11.2014. 

Plenum slutar 
Nästa plenum hålls 26.11.2014 klockan 13.00. Plenum är avslutat. 
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Plenum börjar 
Närvaroregistrering.29 ledamöter närvarande. 

Vicetalman Viveka Eriksson anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av pri-
vata angelägenheter. Beviljas. 

Remiss 

1 Godkännande av Europarådets konvention om tillgång till officiella handlingar 
Landskapsregeringens yttrande (RP 3/2014-2015-s) 
Republikens presidents framställning (RP 3/2014-2015) 
Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet  

Diskussion.  

Minister Carina Aaltonen 

Fru talman! Eftersom minister Valve är på resande fot ska jag presentera 
landskapsregeringens yttrande över Europarådets konvention om tillgång till 
officiella handlingar. 

Syftet med konventionen är att garantera att alla har rätt att på begäran få 
ta del av myndigheternas handlingar. Det är fråga om det första internation-
ella avtalet om offentlighet i myndigheternas verksamhet som är juridiskt 
bindande och som bygger på offentlighetsprincipen.  

Den till framställningen fogade propositionen innehåller ett förslag till lag 
om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området 
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för lagstiftningen. I propositionen föreslås det också att riksdagen godkänner 
två förklaringar. 

I samband med beredningen av konventionen begärde justitieministeriet 
landskapsregeringens utlåtande över fördraget. Landskapsregeringen har be-
dömt konventionens förhållande till behörighetsfördelningen mellan riket 
och landskapet, och speciellt konventionens första avsnitt som berör land-
skapets lagstiftningsbehörighet. Slutsatsen i våra utlåtanden har varit att 
konventionens ikraftsättande i landskapet förutsätter lagtingets bifall. 

Landskapsregeringen har i sina utlåtanden konstaterat att landskapslag-
stiftning som syftar till förvaltningsverksamhetens öppenhet och allmänhet-
ens tillgång till dessa myndigheters handlingar har antagits. Vi ser inte några 
hinder för att konventionen undertecknas. Landskapsregeringen anser där-
med att konventionens ikraftträdande inte skulle medföra några direkta be-

hov av ändringar i landskapslagstiftning.  

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! Tack för presentationen. Den avspeglar ett bekymmer. För 
det första är vår landskapslagstiftning mycket gammal och hjälplöst 
föråldrad. För det andra, myndighetsutövning utförs numera av många 
andra aktörer än myndigheter. Det har vi inte minst erfarit i Marie-
hamns stad i de bolagiseringsprocesser avseende tidigare offentlig verk-
samhet som nu övergår i privaträttslig sådan och den eftersläpning i lag-
stiftningen som gäller. Därför är, Kan det verkligen stämma det sista 
som ministern nämnde, att det inte finns behov av reformering av lag-
stiftningen inte ens i ljuset av denna konvention. Det betvivlar jag. 

Minister Carina Aaltonen, replik 

I ljuset av denna konvention har landskapsregeringen bedömt att det 
inte behövs några förändringar i landskapslagstiftningen. Vår lag är från 
1997 och regeringen anser att en översyn måste göras, en modernise-
ring, göras förtydliganden. Det pågår ett arbete i landskapsregeringen 
med en översyn av offentlighetslagstiftningen. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Fru talman! Jag tror att det är ännu värre än så. Offentlighetslagen på 
Åland som då i tiden var modern, inte från 1997 utan från 1977, det är 
20 år av utveckling eller vad som hände däremellan. Hela miljön är nu 
en annan, jag var med när den dåvarande lagen kom till där det fanns ett 
undersåtstänkande, myndigheten bestämde, undersåtarna skulle rätta 
och packa sig. Nu har vi en helt annan miljö, annan verklighet nu ska 
myndigheterna serva medborgarna i en process där transparens, offent-
ligheten i myndigheternas och övriga aktörers verksamhet är helt avgö-
rande för att den offentliga verksamheten ska ha legitimitet. Min oro be-
står. 

Minister Carina Aaltonen, replik 

Tack, fru talman! Det är glädjande att liberalerna har ändrat uppfatt-
ning. Så sent som i oktober 2011 lade den tidigare regeringen med det 
dåvarande lantrådet ner en arbetsgrupp som hade till uppdrag att före-
slå förändringar i landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet. 
Man bedömde att det skulle räcka med olika utbildningsinsatser. Det 

534 



  

visar att den här regeringen har gjort en korrekt bedömning och att vi 
kan dela samsyn om att vi behöver göra en modernisering och översyn. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Landskapsregeringen ska tala för sig själv, liberalerna står för 
sina ställningstaganden. 2011 säger ministern, det är tre år sedan och vi 
vet att det har tillkommit ytterligare saker, hela bolagiseringsprocessen i 
Mariehamns stad t.ex. Vad finns det för tidsplan för landskapsrege-
ringen, när kan vi förvänta oss en reviderad offentlighetslagstiftning till 
lagtinget? 

Minister Carina Aaltonen, replik 

Fru talman! Det pågår en analys och en kartläggning över var man behö-
ver göra förändringar. Avsikten är att det ska komma som ett PM till 
landskapsregeringen inom kort, att lagstiftningen ska kunna komma 
igång. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Ämnar landskapsregeringen att göra en totalrevision av offent-
lighetslagstiftningen eller tänker man justera några paragrafer, det öns-
kemålet som Ålands journalistförening ansåg att var akut? Jag vill ha ett 
klargörande, kommer vi att hinna med revideringen under den här man-
datperioden. 

Minister Carina Aaltonen, replik 

Jag står som vikarierande för minister Valve så jag anser att det är han 
som får tala för tidtabellen och vilka paragrafer som i så fall ska föränd-
ras. Det pågår ett arbete inom landskapsregeringen för en översyn och 
modernisering av landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet 
från 1977. Man kan konstatera att när liberalerna satt i regeringen valde 
man att lägga ner den arbetsgrupp som hade satt igång en översyn. Vi 
har återupptagit arbetet för vi anser att det är mycket viktigt. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Sara Kemetter 

Fru talman! Öppenheten måste hela tiden försvaras. Vi har under höstens 
lopp kunnat följa med debatten i tidningarna kring offentlighetsprincipen och 
utlämnandet av allmänna handlingar och om man kan ha offentlighetsprincip 
i våra bolag. 

Inom den offentliga sektorn efterforskas allt oftare källor och handlägg-
ningstider. Det drar ut på tiden att få ut allmänna handlingar, det vittnar ofta 
journalister om. De måste gå fram med lagtexten och verkligen kräva ut 
handlingar, det ges inte öppet. Då anser jag att offentlighetsprincipen är ho-
tad och därmed också en av grundpelarna i vår demokrati. En av våra viktig-
aste demokratifrågor är att alla medborgare har rätt att ta del av offentliga 
dokument och handlingar. Det kan dröja dagar eller veckor innan handling-
arna lämnas ut. 
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Borde vi kanske starta en offentlighetsjour, en rådgivningstjänst för med-
borgare om offentlighet och sekretess. Det skulle säkert underlätta. Kanske 
inom det kommande servicecentret som landskapsregeringen planerar, 
kunde man ha en offentlighetsjour. 

Fru talman. I dag diskuterar vi ett förslag om tillgång till offentliga hand-
lingar, samt ett förslag till lag om sättande ikraft av bestämmelserna i kon-
ventionen som hör till området för lagstiftningen. Syftet med konventionen är 
att garantera att alla har rätt att på begäran få ta del av myndigheternas 
handlingar. Det är frågan om det första internationella avtalet om offentlighet 
i myndigheternas verksamhet som är juridiskt bindande och bygger på of-
fentlighetsprincipen. Det är ett steg i rätt riktning. 

Fru talman. Offentlighetsprincipen är lika viktig som rösträtten. Den finns 
till för att medborgarna ska kunna granska hur beslut verkställs och hur de 
gemensamma pengarna används. Brist på insyn leder nästan automatiskt till 
korruption och maktmissbruk. Just nu har vi ett mycket intressanta ärende i 
Mariehamn kring offentligt ägda aktiebolag och lagen om allmänna handling-
ars offentlighet. Frågan belystes i samband med bolagiseringen av ÅDA och 
inbegriper just offentlighetsprincipen. 

Ska offentlighetsprincipen även gälla våra aktiebolag? Bolagen är trots allt 
ägda av medborgarna. Att strukturera om offentlig verksamhet och bolagisera 
blir allt vanligare här på Åland. 

Fru talman. Socialdemokraterna har en mycket klar uppfattning. Offent-
liga myndigheter och även offentligt ägda bolag använder våra gemensamma 
skattepengar därför är det viktigt att trygga medborgarnas insyn och infly-
tande. För att lösa det har man i Mariehamn temporärt, när lagstiftningen 
inte är i skick, infört offentlighetsprincipen i hamnbolagets bolagsordning. 
Det här går alldeles utmärkt och är inte i strid mot aktiebolagslagen. 

Den åländska lagstiftningen släpar efter i det här hänseendet. Vad jag har 
förstått och fått höra av ministerns utlåtande har regeringen påbörjat en re-
formering, en modernisering och ett förtydligande, inte för sent. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Tack, fru talman! Det är lätt att hålla med ltl Kemetter om att insyn och 
transparens är viktiga grundpelare i en fungerande demokrati. Förstod 
jag ltl Kemetter rätt att man föreslog att de skulle inrättas någon form av 
jourcenter för offentlighetsprincipen, att den ska efterlevas och eventu-
ellt övervakas. Eller missförstod jag ltl Kemetter? 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Det är intressant at ltl Axel Jonsson reagera på ett be-
grepp som är plockat från Sverige. Förslaget i Sverige ska inte vara en 
jour som på sjukhuset som är öppet 24 timmar i dygnet. Däremot med 
den nya digitaliseringsprocessen som vi inleder och moderniseringen, 
kanske man kan få svar 24 timmar i dygnet via sina medier på nätet. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Det är väl känt att socialdemokraterna är varma förespråkare av att 
bygga ut byråkratin. Har svårt att tänka mig hur ett jourcenter kan 
hjälpa till i utvecklingen. Fokus borde läggas på att se till att våra myn-
digheter har kunskap om lagstiftningen och att vi får en uppdaterad lag-
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stiftning som följer tidens krav. Inte skapa olika jourcenter eller möjlig-
het att ringa och be om rådgivning, alla myndigheter ska känna till den 
här lagstiftningen. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Det är alarmerande att ltl Axel Jonsson använder ett 
begrepp som jag inte har använt i mitt anförande, jag har aldrig talat om 
ett jourcenter. Det jag lyfte fram var en offentlighetsjour, en rådgiv-
ningstjänst, inte en människa som sitter vid ett skrivbord och svarar i 
telefon. Via servicecentret, eller via landskapets hemsida ska man få in-
formation dygnet runt, även om man är uppe mitt i natten kan man 
klicka in och konstaterar, hur ska jag kunna få information om de hand-
lingar som gäller det ärende jag är intresserad av? Även stöd och hjälp 
hur man ska hitta handlingarna. Vi ska vara öppna, inte stänga dörren 
för våra medborgare. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! Kollegan Sara Kemetter anser det vara en framgång att en 
i bolagsordning, i ett kommunalt bolag i Mariehamn, offentligheten är 
tryggad, jag anser det vara ett nederlag. Av det enkla skälet att offentlig-
heten i myndigheters handlingar och upptagningar är en grundlagsenlig 
förpliktelse och rätten till tillgång, en var av dem är en grundläggande 
rättighet. Grundläggande rättigheter skall materialiseras och utvecklas i 
samhället i lagar, ingalunda i privaträttsliga bolagsordningar. Det är ett 
mycket allvarligt avsteg från den transparens som lagstiftningen är till 
för att medge och trygga medborgarna vid de rättigheter som grundla-
gen stipulerar. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Ltl Gunnar Jansson har alldeles rätt, jag är helt av 
samma åsikt. Men vad gör vi? Hurdan insyn har medborgarna i våra of-
fentligt ägda bolag? Vilken insyn har vi i PAF, Posten och Marstad, 
ingen? Ringer man till styrelseordförande, till vd som journalist eller 
medborgare får man inte ut information. Vi följer inte grundlagen här. 
Ltl Gunnar Jansson har alldeles rätt i att det måste ske en förändring 
och lagstiftningen behöver ses över. Tills vi är där är detta en form av 
akut åtgärd som vi alla vet att vara enda sättet för att kunna garantera 
information om hamnen, vilken nu medborgarna får. Om man ringer får 
man veta i vilket skick vår hamn är, det visste vi inte förut. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! Det gläder mig att vi är överens i en så central fråga. Lös-
ningen på problemet finns i landskapslag. Om landskapsregeringen av-
låter ett lagförslag till lagtinget om antingen en ny offentlighetslagstift-
ning, som jag är en anhängare av, som inte bara reglerar det gamla tän-
kandet offentlighet i handlingar, vad det är för något i dagens elektronik, 
utan offentlighet i offentlig verksamhet avseende allt. Då når vi de mål 
som kollegan Sara Kemetter uppställer. Jag ser inga hinder för lagtinget 
att stifta lag på området, tvärtom ser jag det som mycket angeläget. 
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Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Det är under ett år tills vi ser vi en ny regering och ett 
nytt lagting i den här salen. Det kan vara svårt att på den tiden hinna få 
en ny offentlighetslag. Jag är helt av samma åsikt i den frågan som ltl 
Gunnar Jansson och kommer att arbeta för att vi ska få en ny offentlig-
hetslag. Det handlar om demokrati som är lika viktig som rösträtten. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. Talmannen påminner om att det handlar om godkännande 
av Europarådets konvention att vi håller oss till det ärendet. 

Ltl Barbro Sundback 

Tack, fru talman! Tackar talmannen för att hon var så generös i dag och tillät 
en diskussion om någonting som inte berör den här konventionen. Det är 
överraskande att en så driven politiker som ltl Gunnar Jansson inte följer 
ordningen i parlamentet utan börja prata om landskapslagstiftningen och bo-
lag hur öppenheten ska regleras. Intressanta frågor, men nu får tydligen inte 
resten av oss i diskutera den saken. 

Konventionen handlar om myndigheter, inte om bolag. Det talas om att 
den lagstiftning vi har är närmast antediluviansk, som man lärde sig i skolan 
på latin. Hur ålderdomlig är den, uppfyller den konventionens bestämmel-
ser? Enligt landskapsregeringen så gör den det. Om ltl Gunnar Jansson har 
andra synpunkter är det viktigt för utskottet att få fram det. Jag förstod på ltl 
Gunnar Jansson att den var hopplöst föråldrad, nästan som vi inte skulle ha 
några bestämmelser överhuvudtaget som garanterar offentlig insyn i myndig-
heternas verksamhet. Som gammal kanslichef är det värdefulla erfarenheter 
som vi gärna tar emot i lagtinget och i utskottet. 

Det som anges som intressant är att man i proposition i riket har sagt att 
man ska se över fysiska och juridiska personer i den mån de har sådana 
lagstadgade uppgifter som innebär utövning av offentlig makt. Sedan de som 
inte berör oss, åtminstone inte självstyrelsens område, att man inte kan be-
gära ut handlingar över beslut som presidenten har tagit. Det första är det 
som man ska titta på. Jag vet inte hur många juridiska personer vi har delege-
rat offentlig makt till. Det enda jag kan komma på är Ålands Idrottsförbund 
som i lag har fått rätt att fördela idrottspengar till olika föreningar. Det finns 
även något som gäller jaktlagstiftningen, d.v.s. att jaktföreningarna har rätt 
att uppbära avgift. Frågan är om det finns möjlighet till offentlig insyn i de 
verksamheterna. Det är utskottets uppgift att klargöra vilka de juridiska per-
sonerna är, några fysiska finns det knappast, det vet jag inte men det kanske 
finns. 

Det skulle vara intressant att diskutera det som konventionen verkligen 
berör. Offentlighetslagstiftningen generellt är säkert värd en mässa det också. 
Det finns ingenting som hindrar att man ställer spörsmål, då får vi diskutera 
det separat. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! Kollegan Barbro Sundback ägnar min enkla person en 
överdriven uppmärksamhet i sammanhanget. Inte är det så märkvär-
diga kunskaper jag eventuellt sitter på. En tredje aktör är kulturdelegat-
ionen om den är offentligrättslig eller privaträttslig. Den diskussionen är 
inte intressant i det här sammanhanget. Intressantare med tanke på 
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framtiden är det som kollegan Barbro Sundback inledde med, bolagise-
ringen. Det är en tidsfråga när vår kommunallagstiftning måste kom-
pletteras med bestämmelser om den bolagisering av offentlig verksam-
het som EU kräver att ska konkurrensutsättas och tryggande av offent-
ligheten i de sammanhangen. Det här gå lite längre, till de ltl Barbro 
Sundback hänvisade till, hur ska lagtinget förhålla sig till de förklaringar 
republiken Finland avser lämna här? 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! När verksamheter bolagiseras, i vilken mån utövar land-
skapets bolag offentlig makt, den gränsdragningen är intressant, en så-
dan övning kunde utskottet syssla med. Kulturdelegationen nämndes, 
det är inget bolag, det är också en intressant myndighet vilken roll den 
har i systemet. Bolagiseringen, det är klart att det är knepigt i ljuset av 
offentlighetsprincipen. Socialdemokrater har mest av alla engagerat oss, 
men det är roligt om även andra visar intresse. Man har hänvisat till ak-
tiebolagslagstiftningen att den ska gälla också för offentliga bolag, där 
har vi en annan uppfattning. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! Man får en bra illustration av problemet genom att läsa 
rikets lagstiftning om offentlighet i myndighetsutövningen utifrån vilken 
denna förklaring måste ges där står, ”den verksamhet i privatiserade 
och bolagiserade verksamheter som måste tryggas enligt offentlighets-
lagstiftning är den där bolagen utövar offentlig myndighet utan att 
den myndighetsutövningen definieras”. Jag håller helt med ltl Sund-
back, det är en mycket väsentlig fråga som jag hoppas att utskottet kan 
ta sig an. Varken vi eller socialdemokraterna är särskilt ensamma, det 
här är ett gemensamt problem för hela lagtinget. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det tror jag också, om det inte är ett problem så är det ett politikområde 
som säkert alla har synpunkter på. Det är en väsentlig demokratisk för-
måga att bolagisering inte får innebära att medborgarnas insyn i offent-
liga verksamheter försämras, framför allt inte deras möjligheter att på-
verka. Vi har sett en utveckling med politiker som går in i bolagen och 
säger nej, jag säger någonting. Vem är det som lär dem det? Ja det är 
med hänvisningar till aktiebolagslagstiftningen. I privata bolag där man 
delar ut dividender, har ägare som man representerar har man inte 
samma skyldighet eller ens rätt att på samma sätt i offentligheten disku-
tera bolagets verksamhet. Här finns utrymme för mycket intressant dis-
kussionen. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. Jag vill igen påminna om att det är godkännande av Euro-
parådets konvention som vi diskuterar. 
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Ltl Danne Sundman 

Jag ska inte tänja på talmannens tålamod. Man kan inte välja om en lag ska 
gälla eller inte och för ett aktiebolag gäller aktiebolagslagen. Däremot har 
man tolkat in en massa i aktiebolagslagen som inte stå i den, till den delen 
har flera rätt. En styrelseledamot i ett aktiebolag, eller bolaget själv får agera 
som är till nytta för bolaget. Då finns inga andra krav ställda i lagen. 

Vi har inte stora problem på Åland om vi ser offentligheten som ett pro-
blem. Åland är väldigt offentligt, både kommunen och landskap fungerar till 
allra största delen gällande offentlighetsprincipen. Däremot är lagen, trots att 
den uppfyller konventionen, mogen att uppdatera. Man kan använda ny tek-
nik, andra processer och man kan offentliggöra mer än vad vi gör idag. Land-
skapsregeringens registratur fungerar alldeles utmärkt och har en fantastisk 
service, det är svårt att få bättre service någonstans i världen. 

De som utskottet bör titta på i samband med konventionen är hur det är 
för en ålänning som är intresserad av vad som försiggår i Bryssel, vad kon-
ventionen håller på med, om man få ut handlingar därifrån. Där har jag stött 
på stora problem. Frågan är om konventionen har någon bärighet, jag för-
sökte läsa innantill men frågan är hur man definierar europeiska kommiss-
ionens olika myndigheter. Där har det för mig alltid tagit stopp, jag har aldrig 
fått ut en handling som jag anser vara offentlig handling. Det har att göra 
med allt från vindkraft till fågeljakt, det är totalt omöjligt. 

Det kan hända att jag är dålig på att begära, men jag har verkligen försökt 
och beskedet har varit att det är hemligt. Det tycker jag är ytterst allvarligt. 
EU-kommissionen påverkar våra dagliga liv och kan komma in och be-
stämma, avgöra saker som är viktiga för ålänningarna. Det kunde man satsa 
lite krut på i utskottet om jag får önska. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ltl Danne Sundman sade inledningsvis att det inte var problem med of-
fentlighetsprincipen på Åland. Jag uppfattade honom som att man får 
reda på det mesta som myndigheterna sysslar med på ett eller annat sätt 
via kommunernas kungörelse eller sådant. Det är en viktig principiell 
fråga för hela självstyrelsen vilka bestämmelser man för in i lagstift-
ningen om offentlighetsprincipen. Vi har en lag från 1977 så det är klart 
att det finns orsak att granska den. Man kan inte se det som en teknisk 
servicefråga, nog har det att göra med konstitutionell grund för myndig-
heterna skall agera gentemot medborgare och media. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Det håller jag med om, jag sa inte i mitt anförande att allt 
var okej. Men jag anser inte att det är något stort problem. Att det före-
ligger en massa hinder om man vill ha en offentlig handling, att servicen 
skulle vara dåligt att det måste kompletteras med jourcentrum osv, åt-
minstone inte när det gäller landskapets- och kommunernas service har 
jag upplevt något problem. Ltl Sundback nämnde kungörelser, att man 
sätter upp papper på någon mossbeklädd anslagstavla ute i bushen vid 
något kommunkansli är det ingen som ser. Det borde vara centralt på 
internet där alla offentliga kungörelsen görs det har Lemland tagit ini-
tiativ till. Att folk verkligen nås av kungörelse, det gör man inte idag. 
Ingen har en aning om vad som kungörs om man inte vet det andra 
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vägar, eller får ett tips att nu är det kungjort och man behöver reagera. 
Sådana saker kan alltid förbättras. Det är inte krav på det i konvent-
ionen, den påverkar främst sådana som är miltals, ljusår efter Åland i 
offentligheten. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

I de åländska lagarna om offentlighetsprincipen finns bestämmelser där 
myndigheten kan inskränka i offentlighetsprincipen, det klarar inte alla 
tjänstemän och politiker av i kommunerna och säkert inte här heller, det 
har jag personlig erfarenhet av och det är vad journalisterna hela tiden 
prövar. Det har kommit flera utslag från domstol, tjänstemännen och 
politikerna vill inte alltid ge ut det som de uppfattar som känslig inform-
ation, eller information som på något sätt inte är till fördel för dem 
själva. Där är problematiken, inte att i rutinmässiga ärenden få inform-
ation om vad som har fattats beslut om. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Det är en annan sak om enskilda tjänstemän förfar på ett 
felaktigt sätt, inte känner till regelverket, inte har de rätta rutinerna och 
använder lagen för att skydda sin egen maktutövning, det är allvarligt. 
Det betyder inte att regelverket är felaktigt eller omodernt. Det är klart 
att man ska förtydliga sådant, man ska ha rätt religion i botten, allt är 
offentligt utom de som uttryckligen är hemligstämplat. Visst har jag 
stött på, säkert många med mig, andra attityder men då är attityden och 
tillämpningen av regelverken fel. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! Med talmannens tillåtelse ska jag försöka besvara kollegan 
Danne Sundmans inledande fråga, vad gäller i EU? I EU gäller stadgan 
om de grundläggande rättigheterna som nu har juridiskt bindande sta-
tus enligt Lissabonfördraget artikel 42, den går längre än i medlemssta-
terna, ”alla handlingar i parlamentet, rådet och kommissionen är of-
fentliga för fysiska personer eller juridiska personer med säte inom 
EU”. Den andra omständigheten är att numera kan EU ansluta sig till 
Europarådskonventioner, jag känner inte riktigt till processen, men 
ingenting hindrar att unionen ansluter sig till denna konvention och bli 
part av den. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Jag får tacka för det svaret, då är det uppenbarligen så att 
åtminstone när jag har försökt har man inte följt stadgan om de mänsk-
liga rättigheterna. Det kanske har blivit bättre, det känner inte till, men 
ju längre bort ifrån makten man kommer viktigare är det att man har 
tillgång till handlingar och får uppgifter. Det kanske har blivit bättre se-
dan jag försökte senaste, om det inte ha blivit det är det där man borde 
sätta krutet och ta reda på om EU, som juridisk person har tagit sig an 
den här konventionen och tillämpar den. 
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Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! Om kollegan Danne Sundmans erfarenhet härrör sig för 
tiden efter Lissabonfördragets ikraftträdande, uppmanar jag honom att 
söka på nytt. Nu är stadgan juridiskt bindande och det är mycket angelä-
get att unionen, som har en egen stadga också följer den. Prova på nytt. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, fru talman! Tack ltl Sundman för ett konkret förslag på vägkost till 
utskottet, i motsats till den utvecklade bifrågan om hur vi ska en åländsk 
lagstiftning. Med tanke på de glädjande inslaget på läktaren i dag är det 
viktigt att vi konstaterar att offentlighetsprincipen är en lyxfråga för oss 
jämfört med många inom dagens EU-krets av stater. Därför är den här 
typen av konventioner är oerhört centrala för en stor del av EU-familjen. 
Vi tillhör tack och lov den nordiska familjen och därmed går vi tillbaka 
till 1700-talet och i Sedenius skapelse av den tradition av öppenhet vi 
har idag. Konventionen är välkommen, men den träffar inte oss direkt 
så vi behöver inte känna oss omskakade. Jag vägrar ta del i diskussionen 
om att stadens problem med bolag och insyn skulle påverka oss så 
mycket. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Det är precis som ltl Harry Jansson säger att det är många 
andra som har mycket större nytta av konventionen, mitt exempel var 
där jag har stött på problematik. Jämför man med andra EU-länder, har 
vi i likhet med vad ltl Harry Jansson ansåg, mycket bra förspänt i Nor-
den och särskilt på Åland där vi har nära till våra myndigheter och kän-
ner till dem väl. Det är inget stort problem för oss men om utskottet vill 
ha tips på inriktning kan man kontrollera hur det står till med de euro-
peiska myndigheterna som berör oss. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Katrin Sjögren  

Talman! Det har varit intressanta diskussioner, det är inte alltid man få dis-
kutera demokratiutveckling i Ålands lagting. Vi lever i den villfarelsen att vi 
bor i den ultimata demokratin och det gör vi inte. Vi har ett viktigt arv att för-
valta, den svenskfinska tryckfrihetslagen är från 1766, var den första i sitt slag 
i världen som innehöll offentlighetsprincipen. 

Jag vill på utskottets vägnar tacka för de inspel som har varit. Vi ska analy-
sera konventionen och titta på de exempel som har tagits upp hur det förhål-
ler sig med information i EU, Bryssel, kulturdelegationen, Ålands idrottsför-
bundet och det fanns även åsikter om jaktföreningar det ska vi analysera i ut-
skottet. 

Gällande den åländska offentlighetslagen delar jag inte den uppfattningen 
att allt är helt okej hos oss, eftersom både den svenska och den finska lagstift-
ningen har utvecklats. De analyser som görs av vår gällande offentlighetslag-
stiftning är att vi har ett helt annat anslag än om man jämför med modern 
svensk och finsk offentlighetslagstiftning. 
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Vår lagstiftning tar sikte på vad man har rätt att få ut, medan de nyare lag-
stiftningarna tar sikte på att myndigheten har en skyldighet att informera. 
Det finns en väsentlig skillnad. Vi har ingen tidsrymd när man har rätt att få 
ut handlingar, man kan inte begära ut handlingar anonymt som även kan 
vara väldigt viktigt i ett litet samhälle som det åländska. Vi ska analysera kon-
ventionen. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack ltl Sjögren, vi ska ta oss an konventionsfrågan i lag- och kulturut-
skottet. Varför jag inte är beredd att såga den åländska landskapslag-
stiftningen, offentlighetsprincipen är att det finns enskilda händelser 
både i Sverige och Finland som visar att det är attityden i fråga om lag-
stiftningen som är det centrala. Alla som intresserar sig för offentlig-
hetsprincipen i Finland har följt med Metrohärvan, den senaste i raden 
som har drabbat Esbo stad. Trots att Finland har en modernare offent-
lighetslag än Ålands Donkey shots kamp mot väderkvarnen, när journa-
listerna försöker få en insyn i den verksamhet som bedrivs inom ramen 
för Esbo stad. Det visar att det mer är attityden i ett samhälle som styr, 
inte direkt lagen som sådan. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Där har säkert ltl Harry Jansson rätt, vi stiftar lagar och ändå 
finns det gränstrakter där de inte följs. Att ha en modern offentlighets-
lagstiftning känns relevant för ett modernt samhälle. Det var säkert den 
analysen som gjordes 2011 av förra landskapsregeringen. Vi har konsta-
terat att det inte fungerar och vi har också konstaterat att ytterligare sa-
ker lagts på, fast de var en bifråga med behoven i kommunerna och med 
bolagisering. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. Diskussionen är avslutad.  

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

Föredras 

2 Granskning av landskapets pensionssystem 
Landskapsregeringens svar (GR 1/2014-2015-s) 
Landskapsrevisionens granskningsrapport (GR 1/2013-2014) 
Ärendet avförs från dagens lista och upptas vid ett senare plenum. 

Remiss 

3 Lagfäst språkråd 
Ltl Gunnar Janssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 3/2013-2014) 
Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. 

Ltl Gunnar Jansson 

Tack talman! Jag ska ange fyra skäl varför jag och min liberala grupp anser 
att den här lagstiftningen är ändamålsenlig och nödvändig och därför behö-
ver komma till stånd. Allt detta utgår naturligtvis från syftet med Ålands 
självstyrelse att bevara Åland svenskt. Något mer dramatiskt än så är det inte 
enligt de grundbeslut och avtal som ingicks redan för 90 år sedan. 
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Behovet av reglering, befolkningens mobilitet, befolkningsutvecklingen här 
hemma samt den allmänna språkutvecklingen i Finland utgör de mest grund-
läggande behoven för åtgärder inom landskapslagstiftningen. Ålands befolk-
ning ökar, befolkningens mobilitet ökar, mångkulturalismen är sedan länge 
en realitet, det är vi glada för och allt tyder på att den utvecklingen fortsätter. 

Mera människor med flera språk och kulturer brukar i allmänhet skapa 
behov av normering också av en så identitetsbevarande funktion som språket. 
Men även den andra orsaken, språkutvecklingen i Finland ger grund för vårt 
förslag. Språkutvecklingen i Finland präglas av det som är viktigast hos oss, 
den offentliga förvaltningen och utbildningen. Det är det mest grundläggande 
elementen för språkbevarandet på Åland.  

Båda två undergår betydande ändringar i Finland som vi vet och som del-
vis berördes under förra ärendet. När betydande delar av den offentliga för-
valtningen bolagiseras, privatiseras och överförs i sådana aktörers händer, 
inget ont med det, där inte myndighetsregler eventuellt längre gäller och där 
medborgarna inte kan ställa samma krav på aktörerna i systemet som i of-
fentlig maktutövning är det fullt tänkbart att också språkservicen i Finland 
kommer att försämras. Med försämring avser jag naturligtvis ett avkall på 
tvåspråkigheten, att de två nationalspråken i Finland svenska och finska för-
byts till två andra, finska och engelska. Tydliga tecken på sådan utveckling ser 
vi redan. Hur ett enspråkigt svenskt Åland då ska klara sig i den miljön är en 
fråga för lagstiftning. Är det något som lagtinget behöver lagstifta om så är 
det grunderna för systemet. 

Den andra utvecklingstrenden i riket som vi kan notera är försämrade 
språkkunskaper generellt, åtminstone när det gäller det svenska språket. Det 
följer av studentexamens reformering för ett antal år sedan. Jag kan tänka 
mig att den diskussion som nu pågår i riksdagen om språken i grundskolan, 
vad man behöver lära sig och inte behöver lära sig, med sannolikhet kommer 
att påverka språksituationen i Finland. 

Finland har antagit strategier för nationalitetsspråkens bevarande och ju-
stitieministeriet har enhet och personal i det sammanhanget. Språklagstift-
ningen i Finland tryggar en kommunikation mellan regering och riksdag, en 
uppföljning och kontroll av verksamheten också inom språkliga området, här 
på Åland har vi de facto ingenting. Vi har ett frivilligt språkråd men vet inte 
vilken omfattning medborgarna överhuvudtaget har tillgång till det eller anli-
tar det behovet. 

Då kommer vi in på den andra frågan, varför lag? Många orsaker. Lagstift-
ningen har en psykologisk ofta gynnsam effekt, dess blotta tillkomst och ge-
nomförande ökar ofta medvetenheten för rättsområden som man finner vara 
av allmänt intresse och därför föremål för diskussion. Ingen lag finns till för 
sig själv det ska finnas en ration med det hela. Ration idén är att skänka 
språkvärnet i självstyrelsesystemet stabilitet, uthålligheten, förutsägbarhet, 
verksamhet under tydliga och planmässiga former, transparens naturligtvis. 
Om språkvärnet sker i en lagstadgad enhet ökar transparenten i det, utan att 
den enheten nödvändigtvis behöver vara en myndighet. 

En lagstiftning medför en sådan stabilitet att verksamheterna ofta kan få 
ett budgetmoment och därmed en viss trygghet i den kontinuerliga verksam-
heten. Jag känner till de ekonomiska realiteterna, det här är en del av idén 
bakom en lag. Den omständigheten att en aktivitet i samhället normeras på 
lagnivå gör inte verksamheten till en myndighet, jag tror vi har kommit bort 
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från den diskussionen nu. Tidigare nämnde lantrådet att det inte är bra att 
inrätta ett lagfäst språkråd, då blir det en myndighet och den kunde konkur-
rera med landskapsregeringen eller eventuellt frånta landskapsregeringen de 
skyddsuppgifter som varje regering har. Så är det inte, den omständigheten 
att någonting normeras på lagnivå gör inte att verksamheten i sig blir en 
myndighetsutövning, kan bli det men behöver inte bli det. 

Lagen är enkel. Den här typen av lagstiftning är inte komplicerade, det är 
en administrativ lag som säger vad som finns, varför den finns, vilken verk-
samhet den skall göra, vem som finns där, hur den verkar utåt, ska den kunna 
ta emot initiativ, klagomål från allmänheten, hur förhåller den sig till det of-
fentliga ordet etc. Rent praktiska administrativa sorteringar som i allmänhet 
är bra för att få ordning på i samhället. Jag ser framför mig en lag på knappt 
sju paragrafer som de inte kan ta särskilt lång tid att skriva, om viljan finns. 

Med den framtid som jag skissade upp i början och i ljuset av syftet med 
självstyrelsen upprepar jag min och liberalernas åsikt, är det någonting vi be-
höver lagstifta om är det syftet med självstyrelsen. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! Det var högstämt och vackert på många sätt, det hela 
utmynnade i att vi måste ha en lag på sju paragrafer för att förverkliga 
syftet med självstyrelsen. Jag har hört ltl Gunnar Jansson prata om be-
hovet av lagstiftning och språkrådet många gånger men tillsvidare har 
jag ännu inte förstått vad de ska syfta med. Jag förstår att det är viktigt 
för ltl Gunnar Jansson, men det verkar mera vara på symbolplan, en lag 
för då är arbetet mera värdefullt, eget budgetmoment. Kära vän, vi har 
självstyrelselagen som säger att landskapet är enspråkigt svenskt, för-
valtningsspråket är svenska. Det här kan inte vara lilla självstyrelselagen 
på sju paragrafer. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! Jag ska ange ytterligare en grund som inte alls är symbo-
lisk i min värld. Vi har den demokratiska strukturen i självstyrelsesyste-
met för att upprätthålla och bevara den. Har vi ett språkråd med norm-
bunden verksamhet, är jag övertygad om att det också där ska bestäm-
mas att språkrådet kanske varje år, eller minst en gång per mandatpe-
riod, inför lagtinget ska berätta, informera om det språkliga tillståndet i 
landskapet utifrån självstyrelsens villkor och behov. Det följer av att 
man får en norm för verksamheten, nu får vi årligen en kort information 
om språktillståndet i redogörelsen till självstyrelsepolitiska nämnden 
men det är något som drunknar i de 16 andra rubrikerna, det är inte till-
räckligt för mig. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Vi ska ha en ny årlig redogörelse om det svenska språkets ställning på 
Åland och eventuellt hur det bara blir värre, sämre i Finland. Det kan 
man tycka är nödvändigt. Min uppfattning är att det är hela förvalt-
ningen, framför allt regeringens uppgift att dagligdags värna om svenska 
språkets ställning. Att det ibland behövs faktautredning och andra saker 
är säkert riktigt. Det är fortfarande verktygen som är problemet, vad ska 
vi göra om vi upptäcker att svenska språket är på återgång i Finland? 
Ska vi inte göra någonting utan bara förfasa oss årligen över det? Vilka 
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åtgärder ska vi vidta utöver det som vidtas inom landskapet för att säkra 
svenskan ställning? 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! Språkrådet kunde vara ett forum dit medborgare och orga-
nisationer, överhuvudtaget det civila samhället, vänder sig när man upp-
fattar att någonting inte är som det ska vara, då blir det språkrådet som 
tar hand om frågan. Det skulle lämpa sig att involvera Ålandsdelegat-
ionen, landshövdingen överhuvudtaget de vars uppgift är att se till att 
den statliga regionalförvaltningen på Åland fungerar osv. Det kommer 
inte att finns brist på uppdrag, det kommer att finnas tillräckligt. Jag vill 
rätta ett fel, jag sade att man kan tänka sig en årlig redogörelse som nu i 
nämnden, en gång vart fjärde år som ett gångbart alternativ. Meningen 
är inte att belasta utan att förbättra. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Det är en intressant diskussion och initiativ från ltl Gunnar 
Jansson. I likhet med mig själv har ltl Jansson skrivit en motion, som 
även jag gjorde i november 2010 med anledning av att man skulle höja 
språkrådet status och att uppgifterna skulle regleras i lag. Då såg förhål-
landet, majoritet opposition lite annorlunda ut. Ltl Jansson säger, finns 
det en vilja finns det en väg. Jag vill höra en redogörelse från ltl Jansson 
hur det kommer sig att det här intresset finns nu, men fanns inte när jag 
lämnade motionen och förhållandet var annorlunda. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! Jag tillhör dem som inte brukar titta bakåt i andras syn-
der, jag försökte titta framåt och söka egna vägar. Jag hade inte för-
mågan att uttrycka mig lika elegant som ”finns det vilja finns det väg” 
jag vill titta framåt och inte intresserad av vad som hänt bakåt. Speciellt 
illa tycker jag om att man från den här platsen står och säger ”vad kan vi 
göra, när inte de gjorde någonting”. Det tillhör ingen bra politisk retorik. 
Jag vill titta framåt och tar fasta på självstyrelsepolitiska nämndens 
återkommande uttalanden i sammanhanget, under kollegan Gun-Mari 
Lindholms medverkan, där nämnden har beställt det här, jag ser ingen 
motsättning alls. 

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag vill också titta framåt. Av historien lär man sig väldigt 
mycket och det brukar ltl Gunnar Jansson vara noga med att undervisa i 
lagtinget när det gäller beskrivningar från dåtid och ibland forntid. Det 
skulle vara angenämt att också berätta varför det inte gick då, men att 
nu skulle det finnas en väg. Jag hoppas vi gemensamt ska möta en fram-
tid för att säkerställa och höja statusen för språkrådets verksamhet. För 
mig skulle det vara intressant att veta, det kanske också finns någon an-
nan som är intresserade av historiebeskrivningen. 

546 



  

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! Jag ger mig inte in på den typen av diskussion om att vi 
inte kan göra någonting nu för att de inte gjorde något då. Vi bygger vi-
dare, det här har jag vägletts av tillräckligt länge och tänker inte byta 
spår. Erfarenheterna i jobbet i Ålandskommittén talar i samma riktning. 
Inte kan jag säga i Ålandskommittén att nu gör jag ingenting för de 
gjorde ingenting heller. Man ska jobba framåt tillsammans, mer än så 
komplicerat är det inte i min värld. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, fru talman! Det är inte någon överraskning för kollegan Jansson 
att från centergruppens sida att känna sympati för förslaget. Vad vi haft 
dubier med och som fortfarande finns kvar, är vilka maktbefogenheter 
man på den här omvägen kan ge ett av landskapsregeringen underly-
dande organ. Det skulle tillföra den åländska språkbevakningen ett mer-
värde. Som symbolfråga är det bra att lagfästa, men var får vi konkreta 
nyttan förutom att vi kan få ett bättre underlag för att kräva en fortlö-
pande återrapportering? De andra är resurser, en upptrappning, ett 
språkråds arbete att motta klagomål, sådant kräver en hel del personal-
administration och kräver både pengar och budget för språkrådet av en 
helt annan dimension än idag. I ljuset av rådande ekonomiska läget är 
det inte direkt lätt. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! Jag har också sympati för den typen av resonemang och 
jag nämnde om i mitt anförande att tiderna är kärva, man gör detta när 
man har tid och råd och behov, enligt min mening finns det behov att 
skapa en lagstiftning och den är inte svår. Resurseringen få avgöras av 
tillgångar till resurser. Maktbefogenheter bli sådana man anför. Jag ut-
går ifrån att det inte ska vara en myndighet uttryckligen, det har väglett 
mig och min grupp hela vägen det ska inte vara en myndighet, ingen 
konkurrent till någon utan hjälporgan för självstyrelsesystemet. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack för den preciseringen då förstår jag hur språkrådet har tänkt agera. 
Klagomål förutsätter normalt sett någon form av reaktion från den mot-
tagande partens sida. Ledamoten har tänkt sig att språkrådet tar emot 
klagomål och bildar underlag för den rapportering som man sedan för 
vidare till att landskapsregeringen och eventuellt till lagtinget. Det ar-
bete vi har på gång i Ålandskommittén, där vi förhoppningsvis kommer 
att få flera oerhört värdefulla preciseringar av bl.a. språkfrågan, i ljuset 
av det kanske inte den här specifika åtgärden brådskar.  
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Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! Jag har respekt för den ståndpunkten. Likväl har jag också 
respekt för självstyrelsepolitiska nämndens enhälliga och återkom-
mande uttalanden, som väl överensstämmer med min egen uppfattning 
om vad som är viktigt i självstyrelsesystemet och jag tillhör dem som 
tycker att språkvärnet är viktigt.  

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Lantrådet Camilla Gunell 

Fru talman! Det är trevligt att notera att det finns ett livfullt intresse för 
språkfrågan, att den fortfarande är central i Ålands lagting och i åländsk poli-
tik. Jag vill komma med några reflektioner kring motionen och även ltl Gun-
nar Janssons anförande. 

Ltl Gunnar Jansson menar att den generella språkutvecklingen på Åland, 
den ökade mångkulturaliteten och det ökade antalet språk som finns på 
Åland idag att det utgöra ett hot eller förändring vad gäller svenska språkets 
ställning. Kring detta skulle jag önska förtydligande och på vilka grunder man 
bygger ett sådant resonemang. 

Det andra argumentet, om behovet av ett reglerat språkråd i landskapslag 
om jag förstår det rätt, det är inte i självstyrelselagen man menar, utan från 
de bestämmelser som finns i självstyrelselagen som är en grundlagskaraktär, 
lagstifta om detta i landskapslag som man måste betrakta som en lag som 
inte är på samma nivå som självstyrelselagen och som på ett tydligt och klart 
sätt reglerar språkstadgandena i kapitel 6. 

Den andra frågan är då, att detta skall regleras i lag mot belysning av 
svenska språkets försämrade ställning i riket och p.g.a. de privatiseringar, bo-
lagiseringar som sker som då leder till att det blir sämre svenskspråkig ser-
vice inom statens olika privatiserade bolagiserade organ, om jag förstår leda-
moten rätt. På vilket sätt kan ett åländskt i lag reglerat språkråd avhjälpa 
denna situation? Jag kan se problematiken i likhet med ltl Jansson, men jag 
kan svårligen finna att detta är svaret på dessa plågor. Jag är inte principiellt 
mot en lagreglering av ett språkråd men jag har många invändningar emot 
det just nu.  

Idén om ett språkråd föddes i den språkutredning som landskapet satte 
igång 2006 och som ÅSUB sedan slutförde. Sedan fanns en språkkommittén, 
där jag själv också medverkade, ett av resultaten med arbetet var att man ville 
inrätta ett språkråd. Därefter tillsattes ett språkråd som hade ett uppdrag, en 
modell som man sedan önskade revidera, det fungerade inte precis så som 
man hade önskat och förmodligen var det oklart vad rådet skulle har för upp-
gifter och befogenheter. 

När sedan den här regeringen kom till valde vi att göra om språkrådet till 
en referensgrupp. Det är i egenskap av en referensgrupp som språkrådet idag 
existerar. Jag frågar med stor nyfikenhet om det finns några andra referens-
grupper som man har lagreglerade enligt den modell som ltl Gunnar Jansson 
föreslår? Eller är det någon helt ny roll, uppgift, karaktär vi eftersträvar i så 
fall tycker jag att man tydligt måste klargöra vad det då skulle betyda och vad 
som skulle vara syftet med det nya språkrådet. 
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Den funktion vi har idag är att landskapet rapporterar till lagtinget beträf-
fande språkliga frågor, åtgärder i redogörelsen som kommer till lagtinget en 
gång per år. Därtill finns alla möjligheter att uppta samråd och andra utväx-
lingar av information mellan landskapsregeringen och lagtinget beträffande 
också språkliga ärenden och frågor. 

I dagsläget har vi en situation i landskapet där myndigheter, avdelningar, 
tjänstemän dagligen och på många olika poster arbetar med språkproblema-
tik. Alla vet sina rättigheter att kräva skriftväxling, annan kommunikation 
och handlingar på svenska, ingen tvekar idag att påpeka. Det är en mycket 
viktig sak och det ska genomsyra förvaltningen och tjänstemännen att de 
känner sig trygga i språkutvecklingen. 

Att reglera språkrådet kan vara en bra idé men dock en fråga som ligger 
lite längre fram i tiden. Man behöver noga fundera över dess uppgift, roll, vad 
är det man verkligen vill med ett språkråd som är lagreglerat, vilken funktion 
det ska ha och ett hjälporgan säger ltl Jansson, för vem? 

I dag är referensgruppen, språkrådet ett hjälporgan för landskapsrege-
ringen, som en av dess centrala uppgifter att bevaka och stärka svenska språ-
kets ställning på Åland. Man behöver värdera detta nog, tänka igenom det 
mycket klart och tydligt och sedan verkligen värdera. Vi har i dag en språk-
normering i självstyrelselagen och det på den nivån det skall vara, som en av 
beståndsdelarna i grundfundamentet av självstyrelsen. Vill man göra något 
ytterligare kring språket borde man kanske överväga att i självstyrelselagsre-
formen, att där på samma nivå utveckla något som kunde vara språket till 
fromma. Att lägga det i landskapslag får inte heller uppfattas som någon slags 
nedvärdering av frågan som sådan. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Tack, fru talman! Jag hade kunnat vänta till mitt anförande men blev så 
förvånad över att språkrådet nu kallas referensgrupp, det har jag aldrig 
hört tidigare. Drar vi filmen tillbaka till den kommitté som lantrådet Gu-
nell själv satt i, så den 25 april 2006 fastslår man att det skulle vara en 
språknämnd. Det var något helt annat man pratade om än det språkråd 
som sedan blev och nu pratar vi tydligen om än en referensgrupp. När 
lantrådet avslutade sitt anförande med att säga att man inte ska nedvär-
derar det så är det exakt det man gjort. Man har kontinuerligt sänkt sta-
tusen på organet hela tiden. Jag ska återkomma i mitt anförande, men 
att det skulle vara en referensgrupp det var något nytt. 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Frågan om svenska språket kan inte delegeras till någon annan en refe-
rensgrupp. Det är landskapsregeringens roll och uppgift att bevaka 
svenska språkets ställning. Det går inte att ge till någon underlydande 
myndighet, det går inte att delegera någon annanstans än att vara på 
högsta möjliga politiska nivå. Språkrådet är en referensgrupp med de 
representanter från olika områden i vårt samhälle som har till uppgift 
att fånga upp språkproblematik och föra fram den till landskapsrege-
ringen så att vi kan vidta åtgärder där vi finner det angeläget. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag ska återkomma ordentligt till frågan. En språknämnd, det var en po-
litiskt tillsatt nämnd, med politisk kraft bakom, det var tankarna i den 
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kommitté som lantrådet Gunell själv var med i. Jag blev uppriktigt sagt 
väldigt glad när lantrådet Gunell sa att hon kommer att ta ordförande-
skapet själv i språkrådet, då förväntade jag mig att man skulle lyfta sta-
tusen på arbetet. Det blir patent om vi har en regeringschef som sitter 
som ordförande i en referensgrupp, vilket man tydligen anser att det är 
just nu. Inte är det att höja statusen på arbetet, det kommer man inte 
ifrån. Jag blir tvungen att ta historiken om vad som var tankarna, det 
var fem partier som enhälligt stod bakom, medan socialdemokraterna 
lämnade in en reservation. Nog går det utför, jag kommer ihåg förra 
gången vi debatterade frågan då var det ett halvår sedan det hade varit 
möte i språkrådet. Det mötet kom två veckor efter den diskussionen. 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Det är som att trycka på playknappen gång på gång i den här frågan, det 
kommer samma ramsa om samma argument, jag har hört ltl Anders Er-
iksson tala om detta tidigare i precis samma ordalag. Han upprepar all-
tid samma sak kring denna reservation, den gällde aldrig språknämnden 
eller språkrådet, det fanns en fullkomlig enighet kring den saken. Jag 
råder ltl Eriksson att läsa på på nytt. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Danne Sundman 

Fru talman! Det finns redan ett lagfäst språkråd t.o.m. två, det ena brukar 
sitta här i plenisalen och nu finns det en ledamot närvarande, nämligen land-
skapsregeringen. Jag håller med lantrådet, att egentligen kan man inte dele-
gera det till något organ, det är så grundläggande i självstyrelsen att vi här i 
lagtinget, landskapsregeringen och självstyrelsepolitiska nämnden som har 
de här uppgifterna. Däremot kan utvecklingen ha gått in i ett sådant skede att 
man måste ha ett organ som tar sig an det praktiska arbetet och i detalj nagel-
far vilka åtgärder som måste vidtas för att vända utvecklingen. Då behöver 
man har ett språkråd och det behöver vara lagfäst och det har många här ut-
talat, liberalerna, lantrådet Camilla Gunell i flera motioner, ltl Lindholm m.fl. 
undertecknade, så vi är eniga om att det borde ske på sikt. 

Före man tar sig an lagstiftningsarbetet måste man veta vad språkrådet ska 
göra. Att bara stifta en lag, paragraf ett, att det finns ett språkråd syftar 
ingenting till, man måste ha klart för sig vad språkrådets roll är. Det måste 
finnas konkreta uppgifter där man gör nytta och det finns. Diskuterar man 
innehållet i motionens motivering, nämligen vad självstyrelsens syfte är, så 
finns det klara behov att driva en aktiv språkpolitik och det gör vi, genom de 
befintliga organen. Men tiden kanske är kommen för att starta upp ytterligare 
en kraft som tar sig an frågorna eftersom det duggar allt tätare och problema-
tiken tätnar eftersom, framför allt omvärlden ändrar sig. 

Det svenska språket i Finland befinner sig någonstans mellan ett sluttande 
plan och i fritt fall, snart ser man inte det sluttande planet längre, tyvärr. Vi 
måste förhålla oss till hur det enspråkigt svenska Åland ska klara sig i den 
alltmer bistra situationen. Frågan är om vi borde ha någon typ av policy, lik-
nande den som vi har om demilitariseringen och neutraliseringen om språk-
politiken. Om man i policyn systematiskt följer upp språksituationen för att 
ha koll. Vi har alla läst ÅSUB:s rapporter, som börjar få några år på nacken, 
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men som redan då talade väldigt tydligt om problematiken, det borde följas 
upp, har det hänt något, har det blivit till det bättre eller till det sämre? Högst 
troligen tyvärr tror jag på det senare, men det finns också saker som förbätt-
ras där man nöter på att får igenom förbättringsåtgärder. 

Behöver vi i landskapslagstiftning tillämpa självstyrelselagens bestämmel-
ser? Behöver vi ha starkare krav och regler på svenska språket, t.ex. när det 
gäller näringsrätten, bestämmelser om instruktionsböcker, marknadskom-
munikation till konsumenter osv. Det är fullt möjligt att tiden är mogen att 
möta med reglering, att ställa större krav även om vi har spridda skurar i flera 
lagstiftningar. Det kanske är något man kan samla i en språklag av åländska 
mått, det har vi även berört tidigare. 

Vi kanske behöver ha nya rutiner. Jag har föreslagit i flera motioner att 
man borde bejaka den nya tekniken och ta hjälp som konsument, när man 
kommunicerar med finska myndigheter, vi borde hjälpa ålänningarna att 
kunna prata svenska. Det finns idag och inom en tioårsperiod goda möjlig-
heter att tekniskt simultantolka samtal och texter. Enklaste versionen är den 
som ni har i er egen dator, där man faktiskt kommer ganska långt i kommuni-
kation på vilket språk i världen som helst. Den tekniken kunde användas för 
att lindra de språkproblem som ÅSUB-utredningarna listar, särskilt när det 
gäller privatpersoner. 

Måste vi erkänna att självklarheter inte längre är självklarheter, det är 
självklarheter för det står i självstyrelselagens 36 § och i flera andra, att Åland 
är enspråkigt svensk. Tar vi ner det till nivån under, då gör vi det därför att 
tiden är mogen för att vidta tydligare åtgärder för att få språkpolitiken och 
självstyrelsens syfte förverkligat. I det sammanhanget är det säkert en av åt-
gärderna att forma ett språkråd och ge det vissa uppgifter. Frågan är om vi är 
där nu? 

Det är också ett problem att vi måste ta ett ansvar som vi egentligen inte 
har, det är Finlands ansvar, statens ansvar att det ska fungera det är inte 
självstyrelsens. Då kommer vi in på svåra frågor vem som ska finansiera, en-
ligt självstyrelselagen idag är det finska staten som ska sörja för att det funge-
rar. Klumpsumman ska justeras om det kommer kostnader för att förverkliga 
självstyrelsens syften. Det är en diskussion som kommer att flätas in i Ålands-
kommitténs diskussioner om nästa generations självstyrelse. 

Det behöver inte vara fel, tvärtom är det rätt att ha en tydlig utgångspunkt 
i de diskussionerna. Språkbestämmelserna kom till i den nuvarande självsty-
relselagen på fullt allvar. Språkproblematiken har från stund till annan varit 
nog uppmärksammad, men inte så allvarlig som den är i dag och håller på 
blir, eftersom omvärlden ändras så drastiskt. I stället för en lag med några 
paragrafer om ett språkråd, kanske man ska ta fram en policy och ett helt pa-
ket med uppdaterad lagstiftning som förtydligar språkbestämmelserna för 
det åländska samhället. Samtidigt lista flera åtgärder för att möjliggöra språk-
lig överlevnad i en alltmer enspråkig finsk omgivning, där är utökad självsty-
relse en åtgärd, etablerat samarbete med svenska myndigheter en annan osv. 
Det är en väldigt komplex problematik, som inte bara handlar om en enkel 
lag och ett enkelt språkråd. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! På min egen fråga om varför lag, var första svaret lagstift-
ningens psykologiska effekter. I kollegan Danne Sundmans anförande, 
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mycket väl hållet och nyanserat, ingick en lång rad frågor i vilka lagstift-
ningsprocessen i sig är till för att belysa, analysera, besvara och också 
bygga in i framtiden. Det om varför lag. I den här typen av upplysnings-
lagstiftning, som är den mycket framträdande punkten, psykologiska 
dimensionen, d.v.s. man höjer medvetenheten och breddar perspektivet, 
vilket är väldigt viktigt i vårt samhälle där vi också ska ge det civila sam-
hället ett utrymme vid sidan av självstyrelsesamhället. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Jag håller med, det är alltid en följd av en lagstiftningspro-
cess att det sker en belysning och ett uppvaknande. Språkproblematiken 
kan delas upp i självstyrelsens egna problem men framför allt civilsam-
hällets, ålänningarnas problem det är viktigast och måste komma i 
första rummet. Den delen är allra mest eftersatt, som vi har brytt oss 
allra minst om men som framgår väldigt tydligt i ÅSUB utredningar och 
som självstyrelselagens bestämmelser inte alla gången når, utan måste 
nås med andra åtgärder. Det är viktigt att stärka språksituationen också 
ute i samhället, för den enskilde ålänningen vars situation alltid måste 
komma i första rummet. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Fru talman! Där framträder just skillnaderna mellan policy och norm. 
En policy är en allmän vägledning i hur ett samhälle politiskt, moraliskt, 
ekonomiska och religiöst vandrar. Medan en norm, en bestämmelse i 
samhället som kollegan Danne Sundman och jag och alla andra under 
jurisdiktionen kan hänvisa till, det här gäller nu och jag vill ha hjälp uti-
från den här normen, på en nivå där kanske inte policyn räcker. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Frågan är om vi har tillräckliga normer som bestämmer. Vi 
har självstyrelselagens bestämmelser och några språkbestämmelser i 
olika lagstiftningar. Men är normen tillräcklig, om den fungerar för den 
enskilde medborgaren att hänvisa till, ibland gör de det och ibland inte. 
I takt med att situationen blir sämre, beträffande svenska språket i Fin-
land kanske normerna måste förstärkas, man måste ge ett bättre verktyg 
till medborgarna att hävda sin situation, det kan vara de problem vi står 
inför. Fyller inte vi självstyrelselagens bestämmelser med praktisk hand-
ling är de ingenting värda. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Anders Eriksson 

Fru talman! Motionen är bra, jag tror att kollegorna skulle bli förvånad om 
jag sade något annat. Det är även bra att frågan lyfts. Däremot blir det som 
många gånger inom åländsk politik att diskutera mera form än innehållet. 
Det sades i en replik vad ska vi riktigt göra? Det här är inte bara en formsak, 
det står klart och tydligt i första stycket i motionen att det utgör själva grun-
den för hela självstyrelsen, som första undertecknare sade i sin presentation. 
Det motiv som ltl Gunnar Jansson hade om att Åland blir ett mångkulturellt 
samhälle, jag delar den uppfattningen att det är positivt men det är klart att 
det kan påverka den språkliga utvecklingen, det är något man bör följa med. 
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Språkutvecklingen i Finland, att språkservicen försämras, det är pudelns 
kärna som vi bör diskutera. Han sade också att lagstiftningen är viktig, det är 
den förstås, men vi är även beroende av hur lagstiftningen tillämpas. Däre-
mot blir man bestört när man hör lantrådet Gunell säga att det är som att 
trycka på en playknapp, det kommer samma ramsa igen när jag diskuterar 
frågorna. Det hänger förstås ihop med att man tycker att det är ett ointres-
sant ämne, ointressant det som sägs, det går inte att förstå på något annat 
sätt. 

För mig är det här grunden för hela självstyrelsen, grunden för mitt poli-
tiska arbete. Det är oerhört viktigt att vi kan fungera på svenska här på Åland, 
nu och i framtiden. Ltl Sundman hade många poäng i det han sade att också 
här likaväl som demilitarisering och andra politikområden skulle behövas en 
policy. De ÅSUB-utredningar som gjordes var intressanta och det skulle be-
höva följas upp. Orsaken till att det gjordes då var att det fanns en politisk 
beställning, den typen av politiska beställningar har inte åtminstone nu fun-
nits. 

När vi pratar mer form än innehåll blir jag tvungen att dra filmen tillbaka, 
det må låta som en playknapp eller en ramsa eller vad som helst. Men i den 
språkkommitté där frisinnad samverkan, som det hette då, centern, Ålands 
framtid, liberalerna, obunden samling stod sida vid sida, ser man på sam-
manfattningen får vi svar på vad instansen egentligen ska göra. Det står i 
sammanfattningen, jag läser inte alla 35 sidor, då kan det upplevas som långt, 
”detta språkpolitiska program har utgått från Gunilla Sanders vitbok som 
visar att stadganden om svenska språket inte på alla områden fungerar på 
Åland. Detsamma visar också de kompletterande intervjuer med sakkun-
niga som gjorts under arbetet med det språkpolitiska programmet. I varda-
gen är det svenska språkets ställning inte alltid så starkt som det juridiska 
språkskyddet ger anledning att förutsätta. Problemet med ett ökande finsk-
språkigt inflytande i den åländska vardagen är för det första att många en-
skilda ålänningar och myndigheter utestängs från viktig aktuell informat-
ion. För det andra, underlaget för ny arbetskraft begränsas genom att per-
soner med utbildning i Sverige, inte minst de åländska ungdomarna, har 
svårt att finna och utöva ett yrke på Åland därmed begränsas in- och åter-
flyttningen västerifrån. För det tredje, att möjliggöra att styra Åland på 
svenska blir kringskurna vilket går emot självstyrelselagen och Ålands sta-
tus som enspråkigt svenskt landskap i ett tvåspråkigt land. Samtliga punk-
ter ovan kräver ytterligare kartläggning, analys och åtgärdsförslag”. 

Jag ska inte ta allt som sades men ett kort stycke till ur sammanfattningen 
som har stor relevans eftersom det hänvisades till det arbete som görs för ny 
självstyrelselag och till den kommittén, ”språkpolitiska kommittén konstate-
rar att Ålands nuvarande statsrättsliga ställning till avgörande grad är för-
bunden med Finlands internationella förpliktelser om att säkerställa ålän-
ningarnas svenska språk och kultur uppmanar landskapsregeringen att ut-
reda huruvida ett stärkt åländskt språkskydd kan uppnås via en utvidgad 
rätt till självstyrelse”. Det sade man 2006 och det är där man står idag. Sam-
tidigt vet vi att Alec Aalto-kommittén sade att det här är ingenting som har 
någon relevans när det gäller utvecklingen av självstyrelsen. Det är enormt 
viktigt att våra representanter i den blandade kommittén står upp för det som 
sades 2006 som vi sade i Gunnar Jansson kommittén och som vi fortsatte i 
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Roger Jansson kommittén, det är enormt viktigt att man inte låter sig köras 
över av de finska representanterna. 

För att knyta ihop det att inte talmannen tycker att det hamnar på sidan 
om ärendet, ett lagfäst språkråd, vad sade språkkommittén? Det var fyra stra-
tegier som man slog fast var av något man kallar språknämnd fanns med. 
Den första punkten som fanns med var, ”tillsättandet av en språknämnd hör 
till de viktigaste strategierna, språknämnden skall få en självständig ställ-
ning och ska följa den språkliga utvecklingen inom alla samhällssektorer. 
Avsikten med en språknämnd är att följa utvecklingen och att stärka en 
kontinuerlig information om Ålands enspråkiga status. 

Nämnden ska behandla strukturella språkproblem med utgångspunkt i 
språkstadgandena i självstyrelselagen och hantera landskapsregeringens 
beslut i språkfrågor samt övervaka att den lagstiftning som berör Ålands 
språkliga status följs. Dessutom ska nämnden följa den språkliga utveckl-
ingen inom utbildning, handel och andra samhällsområden. Nämndens öv-
riga uppgifter bör vara att initiera språkutredningar och ge förslag till åt-
gärder på basis av dem. Språknämnden ska också klargöra vart enskilda 
personer ska kunna vända sig om de känner sig språkligt felbehandlade. 
Språknämnden ska assisteras av en tjänsteman inom landskapsförvalt-
ningen, denne skall fungera som nämndes föredragande tjänsteman och 
även ha ett informationsansvar gentemot allmänheten. Språknämnden ska 
årligen avge en rapport till landskapsregeringen om sin verksamhet inklu-
sive en utvärdering av svenska språkets ställning”. 

Det här var ursprungstankarna. När det gäller att ålägga rapporter har det 
getts rapporter två gånger, 2008 och 2009 sedan dess har det inte kommit 
något överhuvudtaget. Tankarna i parlamentariska kommittén var att det 
skulle vara en nämnd bestående av politiker för att få politisk kraft bakom 
frågorna. Av någon anledning, som jag bara kan spekulera i, det tog lång tid 
2,5 år innan man överhuvudtaget gjorde något efter att kommittébetänkandet 
lämnades, då gick man helt plötsligt in för att det inte skulle vara någon 
nämnd utan ett språkråd bestående av tjänstemän. 

Min uppfattning var att man gjorde det för att få bort ett besvärligt poli-
tiskt arbete från landskapsregeringens bord. Därför var jag enormt glad att 
nuvarande lantråd sade att hon tar ordförandeskapet i språkrådet, jag trodde 
man skulle lyfta det men som jag sade i ett replikskifte med lantrådet, tan-
karna var att det skulle vara en politiskt tillsatt språknämnd. Det frångick 
man och gick neråt och tillsatte ett tjänstemannaspråkråd och nu pratar fak-
tiskt lantrådet, vår regeringschef om att det är någon form av referensgrupp 
där hon själv är ordförande. Det är klart att ursprungstankarna, som alla fem 
partier utom socialdemokraterna stod bakom, inte alls har följts upp. Det är 
beklagligt därför står vi där vi står. 

Sammanfattningsvis, om man kan gå tillbaka till det som var tankarna från 
första början d.v.s. att man får en lagfäst språknämnden så är vi de första 
som kommer att stöda. 

Ltl Gunnar Jansson 

Tack talman! Jag konstatera att den här frågan inte tycks intressera rege-
ringen. Lantrådet Gunell ställde fyra frågor till mig i sitt anförande och det är 
mera än vad som kom besvaras i en replik, därför begärde ordet, men nu när 
lantrådet inte är på plats har jag ingen möjlighet att försvara frågorna. 
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Ltl Anders Erikssons inlägg väl belyser frågan på ett sätt som överensstäm-
mer med min och övriga motionärens sätt att tänka. Den nuvarande självsty-
relselagen innehåller kortfattade bestämmelser om språket som avser att ge 
rättsskydd, åt naturligtvis ålänningarna, under självstyrelselagen mycket 
kortfattat, väldigt formellt. Det nya i förhållande till 1951 års lag är att det nu 
slås fast att Åland är enspråkigt svenskt. Mekanismerna till stöd för denna 
regim är detsamma, för det tredje ingår språkliga rättigheter för medborgare i 
Finland som har finska som modersmål, något annat ingår inte i självstyrel-
selagen. De strukturerna är nu som det är.  

En lag på självstyrelselagens nivå uttalar de nobla, ädla principer var under 
ett samhälle styrs och där folkets makt kommer till uttryck det sätt som folket 
själv bestämmer. Det är principavgöranden på den konstitutionella nivån. 
Sedan är det överallt på det sättet att de principerna materialiseras i normala 
lagar, i organiska lagar, om man finner att det finns behov för det att en så-
dan regleringsfullmakt finns i grundlagen och att man kan med lag, åt något 
förhållande man vill nominera. 

Motionärernas ambitioner är på en annan nivå. Lagförslaget syftar inte till 
att materialisera självstyrelselagens bestämmelser inom kapitlet för språkvär-
net, de lever sitt liv på sin egen nivå och på sina egna meriter. Förslaget om 
åtgärder för att lagfästa språkrådet, eller vilken benämning man vill använda, 
i ingen händelse är avsikten att lagfästa någon referensgrupp eller vad det 
kan tänkas heta. Det var också en nyhet för mig nämligen, det som jag trodde 
det var ett språkråd heter något annat nu. 

Språkrådet i motionärernas värld är ett sätt att göra tillvaron enklare för 
människor på Åland, inte är det mera dramatiskt än så, till följd av den ut-
veckling som har gått och ständigt pågår. Det finns inga försök till tolkning 
eller beskrivning av självstyrelselagen, utan en normering av vad männi-
skorna har rätt att ty sig till i en situation där människorna, organisationerna 
i civilsamhället, men också myndigheter uppfattar att nu är det inte som det 
ska vara, nu uppnår vi inte självstyrelsens syften på det eller det området till 
följd av bristande språklig service. 

Verksamheten skulle vinna i stabilitet och uthållighet genom att den skulle 
befinna sig på en normnivå, men det hörde vi redan och det framgick i kom-
mitténs sätt att tänka. Ingenting har hänt som skulle ge mig orsak att avvika 
från behovet av det som motionen innehåller. Svar på lantrådets frågor kan 
jag lämna i utskottet om det överhuvudtaget leder till utskottsbehandling. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Tack, fru talman! Det är en angelägen motion och diskussionen visar på 
behovet av en fortsatt diskussion om vad de språkråd vi har idag ska 
syssla med i fortsättningen. Ett naturligt sätt att enas kring det här i lag-
tinget är en lagstiftningsprocess, att vi får ett ärende på bordet att disku-
tera. Det som varit kärnan i debatten är syftet med språkrådet, vad ska 
språkrådet syssla med? Där nämndes de förslag som togs upp i den 
språkpolitiska kommittén för språknämnden, som den kallades där, att 
följa samhällsutvecklingen, behandla strukturella problem men att 
också ge medborgarna hjälp i den språkliga djungeln. Det är ambitioner 
som den liberala gruppen delar att bör ingå i syftet med språkrådet när 
det lagstiftas om det. 
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Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! Precis så är det. Språkrådet skulle vara ett organ som finns 
till för medborgarna men också för myndigheter och andra som känner 
att situationen behöver åtgärdas. Det skulle inte vara en myndighet, jag 
upprepar igen, att det inte skulle vara någon konkurrent till någon över-
huvudtaget. Tvärtom ett sätt att starka självstyrelsens funktionssätt, sätt 
att fungera. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Begäres ordet. Diskussionen är avslutad. 

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

Remiss 

4 Närståendevårdarnas situation 
Ltl Katrin Sjögrens m.fl. åtgärdsmotion (MOT 4/2013-2014) 
Talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. 

Diskussion.  

Ltl Katrin Sjögren  

Talman! Ett samhälle där en grupp människor som förenas av ett nätverk av 
sociala relationer som har en varaktighet och en kontinuitet. Ett samhälle 
byggs av att vi håller ihop och att vi bryr oss om varandra. Vänner, släkt, fa-
milj i vilken konstellation den än må ha en kärnfamilj eller en stjärnfamilj allt 
det utgör de kittet som håller oss samman. Kittet tar sig i olika uttryck. En 
granne som hjälper en äldre granne med snöskottning, en vän som kommer 
med till akademiska sjukhuset i Uppsala som stöd till en annan nära vän. Det 
kan vara en mamma som drygar ut studiekassan för en dotter, en son som 
sköter om och bistår en gammal pappa som har brutit benet. Sedan alla dessa 
närståendevårdare som i princip årets alla dagar, alla timmar i dygnet sköter 
ett funktionshindrat barn, en dement eller svårt sjuk livspartner. 

Jag vill lyfta närvårdarnas situation, det är en grupp som sällan höjer rös-
ten, som gör en insats för sina anhöriga men också för samhället. Skulle sam-
hället ta på sig och uppföra den omsorg som närståendevårdarna gör skulle 
samhällsekonomin kollapsa. En närståendevårdare är en person som tagit 
över ansvaret för en nära anhörigs vård och omsorg, ofta en partner eller ett 
barn. Närståendevårdarsystemet blir allt viktigare som kompletterande vård-
form till den offentliga sektorn. Det beror delvis på att vi har en åldrande be-
folkning men också på att vi minskar institutionsplatserna. Närståendevår-
darna bär ofta ett stort ansvar och tung omsorgsbörda.  

Därför är det viktigt att utveckla stödfunktioner för närståendevårdarna, 
som ofta är i en utsatt situation. De har ett stort behov av både ekonomiskt, 
praktiskt, psykiskt och informativt stöd. Det är viktigt att närståendevårdaren 
är medveten om sina rättigheter och att det finns avlastningsformer som är 
anpassade till de enskilda närvårdarnas livssituation. Man kan nästa säga att 
det handlar om samhällets ekosystemtjänster, det finns där, är avgörande för 
att vi ska ha ett funktionellt samhälle och fungerar utan att bli reflekterar så 
väldigt mycket över det. 
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 I måndags kunde man läsa på Yles hemsida att oro och ansvar tynger när-
ståendevårdarna. Många axlar ett tungt ansvar för vården av en gammal eller 
sjuk anhörig. Antalet anhörigvårdare, närståendevårdare beräknas i riket 
vara ca 300 000 st. men bara ungefär 40 000 får ersättning från kommunen 
för sitt arbete. 

På Yles hemsida konstaterar man att det vanligaste är att äldre människor 
vårdar sin make eller sin maka. De som vårdar i det tysta och som inte känner 
till är vuxna barn som vårdar sina åldrande föräldrar. Det konstaterar folk-
hälsans närståendeverksamhet i Österbotten. 

Hur ansvaret upplevs variera beroende på hur situationen ser ut, hur länge 
man har haft ansvar för de anhöriga och vilket stöd man får av den egna om-
givningen och samhället. För en del är det mycket tungt. Det är främst an-
svarskänslan som tynger i kombination med stor oro och trötthet. Det oroar 
sig för hur de ska orka och vad som händer om de själva bli sjuka. 

I Sverige har kommunal sammanställt en rapport, hänger din mammas 
trygghet på dig, hela närvårdarsituationen har också ett genusperspektiv. 
Kommunals rapporter visar att i takt med att resurserna till äldreomsorgen 
minskar blir närståendevårdarna allt fler. Kommunal i Sverige räknar med att 
ca 100 000 personer har gått ner i arbetstid eller helt slutat arbeta för att 
vårda en anhörig. Det är helt oacceptabelt. Det visar sig också att kvinnor tar 
omsorgsansvar i början och i slutet av sin yrkeskarriär. Siffrorna som kom-
munal har visar att de över 75 år som får närståendevård i Sverige, utförs 15 
procent av männen och resten av kvinnorna, söner och döttrar. 

Därför skulle vi väldigt gärna vilja att man skulle ta ett fast grepp om situ-
ationen, kartlägger närståendevårdarnas situation i landskapet. Det skulle 
göras som en enkät och intervjustudie i samarbete med ÅSUB. Där kunde 
man även samarbete med högskolan, för att kunna få en ordentlig kartlägg-
ning och se var det brister och vilka behov som finns. 

Tittar man på närståendevård kan man också konstatera att en del kom-
muner, speciellt på rikssidan, med folkhälsan som primus motor har ett 
ganska utvecklat nätverkssamarbete när det gäller närståendevårdare. Man 
har gruppträffar, anhörigcaféer, motionsgrupper för närståendevårdarna, re-
kreationsdagar, självhjälpsgrupper, semesterdagar, föreläsningar, möten, 
kurser och inspirationsdagar. Jag är helt övertygad om att vi skulle kunna få 
en del av det här på Åland också, i alla fall utveckla det. Det första vi skulle 
behöva göra är att kartlägga hur situationen ser ut.    

Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack talman! Jag tror precis som ltl Sjögren att det är viktigt att närstå-
endevårdarna blir medvetna om sina rättigheter. Nu är det stora skillna-
der i kommunerna när det gäller avlastningsvård och dylikt. Vi kan läsa i 
budgeten för nästa år att lagen om närståendevård ska ses över. Många 
av de punkter som ltl Sjögren nämner kommer att ses över, tillgången på 
avlastningsplatser, ersättningsnivåerna, arbetshälsan och utvecklandet 
av stödtjänster. Jag gillar tanken med en kartläggning och tror att det är 
ett stort behov av att göra det. 
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Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Närståendestödslagen har varit i kraft i åtta, nio år om jag inte 
helt kommer ihåg fel, det behöver absolut göras någon form av utvärde-
ring och justera nivåerna. Det finns även en annan pusselbit i detta och 
det är tredje sektorn där det kan vara svårt att lagstifta om allting. Före 
man inleder någon form av lagstiftningsarbete kartlägger man var beho-
vet finns, en form av medborgardialog. 

Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack talman! Det skulle kanske inte vara någon dum idé. Nu kommer 
minister Aaltonen snart att tala och hoppas att hon kan bringa ljus i det 
här. Jag gillar idén med att man ska se över att närståendevårdarna får 
samma förmåner, kanske samma som andra anställda i kommunen. Det 
är de facto anställda av kommunen för att ta hand om sina gamla, sjuka 
som de vårdar hemma. Det borde kanske vara så att de får ta del av alla 
de möjligheter som man har som kommunalt anställd. Jag vet inte vad 
ltl Sjögren tycker om en sådan tanke att delta i kommuners julfest, få 
billigare massage, träna billigare som andra kommunens anställda får 
göra. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Det är precis så man måste göra, fråga för att höra vad de vill. 
Närståendevårdarna är ingen helt och hållet homogen grupp, det ser 
väldigt olika ut. Det konceptet man haft på folkhälsan, på rikssidan har 
precis varit detta att man har skräddarsytt motionsgrupper, rekreations-
dagar, tagit fram kurser och föreläsningar precis efter det önskemålet 
som finns. Det är en väsentlig skillnad vad man har för tankar och öns-
kemål kring kurser och föreläsningar om du har ett multihandikappat 
barn, eller om du har en dement fru. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Det är en jätteviktig och behjärtansvärd fråga, närvår-
darnas situation som jag också brinner för. Jag vill tacka ltl Sjögren att 
hon lyfter upp frågan på agendan, bl.a. att närvårdaren bör vara med-
veten om sina rättigheter och möjligheter till avlastningsformer. Vi har 
en förbättrad lagstiftning i förhållande till riket, med flera avlastnings-
dagar som de har rätt till än man har på rikssidan. Vi hörde i tidigare 
replikskifte att det är på gång en lag, de jobbar också i landskapsrege-
ringen med att få fram lagen om servicesedlar där närståendevårdare, 
en grupp som kan dra nytta av det och hitta helt nya flexibla lösningar. 
Jag har tidigare nämnt bl.a. att man kunde ha något mindre privat före-
tag som kan ge helt andra avlastningsformer än vad som är möjligt i dag 
i kommunens regi. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Tack talman! Det är säkert bra med olika möjligheter, men servicesedlar 
kommer inte att lösa allt, inte heller när det gäller närståendevårdarna. 
Vi har i tidigare replikskiften konstaterat att det redan idag skiljer sig 
från kommun till kommun hurdan avlastning man har, trots att vi har 
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lagstiftning på området. Det är viktigt att vi har en dialog med närståen-
devårdarna för att få veta vad de vill ha, medborgardialog helt enkelt. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Det är precis det här vi redan vet om, att det är bekym-
mer med avlastningen, att kunna klara av att leverera det till närståen-
devårdarna, där menar jag att servicesedlar kan ha en avgörande bety-
delse. Det finns exempel där man har en husbil och åker runt och låter 
närståendevårdaren gå ut och sova en natt i en husbil där någon avlastar 
hemma hos någon, det är möjligt genom att ha servicesedlar. Man kan få 
helt nya flexibla lösningar med användandet av servicesedlar, det har en 
avgörande betydelse i frågan om avlastning för närståendevårdare. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Det kan säkert vara en del. Men som vi redan har konstaterat, 
trots att vi har lagstiftning fungerar det inte tillfredsställande i alla kom-
muner. Vi vet också att det är väldigt individuellt, en del närståendevår-
dare har svårt att lämna hemmet och skulle vara hjälpta av självhjälps-
grupper, motionsgrupper och liknande. Vi behöver han en palett med 
olika åtgärder som svarar upp mot de behov som finns, erkänna de stora 
insatser som närståendevårdarna gör. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Minister Carina Aaltonen 

Tack, fru talman! Tack för att vi får diskutera frågan om en närståendevår-
darnas situation, det passar utmärkt. I måndags diskuterades familjervårds-
lagen, också en grupp med människor som tar hand om och vårdar, ger om-
sorg till andra barn och ungdomar än det egna. Det är många gånger fråga 
om äldre som tar hand om sina nära, make, maka eller annat. Det är viktigt 
att ni lyfter upp den här gruppen och synliggör deras arbete och situation. 

I vårt regeringsprogram och i budgeten har vi skrivit in att vi avser att för-
bättra närståendevården och tillse att tillgången på avlastningsplatser är till-
räcklig och att ersättningsnivåerna skall ses över. För att kunna göra det har 
vi behövt ett bra faktaunderlag, därför gjordes en tillsyn av närståendevården 
i kommunerna under 2012 och 2013. Vill ni läsa mer om vad den tillsynen 
ledde fram till finns den på landskapsregeringens hemsida. 

Vi begärde in uppgifter om närståendevården, dels av kommunerna och 
besvarades av samtliga kommuner. Det som vi kunde konstatera var att tre av 
kommunerna inte följer lagens bestämmelser beträffande vårdarvode, dessa 
kommuner fick förelägganden att undanröja lagstridigheterna. 

Samtidigt skickades det ut en enkät till samtliga närståendevårdare, 230 
stycken, 38 procent, 88 personer besvarade enkäten. Vi fick veta att närståen-
devårdare upplever sig bundna av vården dygnet runt, än det som enligt avta-
let med kommunen ingår i den kategorin. Det var 67 kvinnor och 12 män sva-
rade på enkäten. Av dessa var det 18 barn och ungdomar som vårdades, i 
samtliga fall var det mammor, kvinnor utom i ett fall där båda föräldrarna var 
närståendevårdare. Av de vuxna, 19 stycken, i åldern 20 till 64 vårdades 16 
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stycken av kvinnor och tre av män. Av de äldre, 42 stycken över 65 år, vårda-
des 34 av kvinnor och åtta av män. Som ltl Sjögren sade är det en jämställd-
hetsfråga, det är i huvudsak kvinnor som tar hand om sina närstående. 

Under 2011 sökte 107 personer om närståendevård i Mariehamn, tolv fick 
avslag. Vad man kan konstatera är det inte en subjektiv rättighet. Om ansla-
get inte räcker till som kommunerna budgeterat, får man avslag. Det här är 
något man i riket har lyft upp och i förslaget, i utredningen som gjordes på 
våren föreslog omsorgsminister Susanna Huovinen att närståendevården 
skulle bli en subjektiv rätt, det skulle vara mycket bra. 

Av de 230 närståendevårdarna var 58 bundna av vården dygnet runt, de 
har rätt till fem dagar ledighet per månad men bara 13 som tog ut ledigheten, 
varför det? Även det besvarades i enkäten, både av kommunerna och av när-
ståendevårdarna, kommunen uppgav att vårdaren inte vill eller behöver. Det 
kan handla om att vårdtagaren, ett litet barn, att man inte godtar avlastnings-
platsen att vårdtagaren är mera vårdtung efter avlastningen än före. Det har 
vi även fått bekräftat från bl.a. demensföreningen, många gånger är det inte 
bara avlastning utan det blir tyngre sen när den man vårdar ska komma hem, 
man har förlorat funktionsförmåga i stället för att hålla den i gång hela tiden. 

En annan orsak är att man inte vill ha främmande människor i sitt hem, 
eller att man själv borde lämna sitt hem för att det ska bli någon avlastning. 
Den andra stora orsaken är att vårdtagaren inte vill ha någon som kommer 
och vårdar i hemmet. Bara en kommun uppger att hemservicen inte är ut-
byggd för avlastning och att tröskeln är för hög till serviceboendets period-
plats, det finns en matchningsproblematik här. Som någon sagt här tidigare, 
av de som besvarade enkäten är det inte alla som känner till sina rättigheter 
till ledighet. 

Lagen om subjektiv rättighet är intressant, men det finns mycket mer att 
göra och titta över innan vi går vidare. Vi har snart en ny hemvårdsstödslag 
att ta ställning till, med bättre ekonomiska villkor för de som är hemma och 
ger omsorg till sina barn, både på heltid och deltid. Borde vi också inkludera 
den möjligheten att vara partiellt vårdledig när man har äldre föräldrar eller 
anhöriga att ta hand om, det skulle vara intressant att diskutera. 

Vi har precis debatterat nya familjevårdslagen, som också ger möjlighet att 
ge vård för både äldre och personer med funktionsnedsättningar. Av stöd-
tjänsterna finns även behovet av dagverksamhet som fungerar, det borde vi 
ha i alla kommuner, Klippan finns i Mariehamn osv. Vi borde även kartlägga 
hur många personer de facto vårdar nära utan att vara med i något kommu-
nalt system. 230 får ersättning men det rör sig säkert om betydligt fler. 

Vi borde även granska avlastningsplatserna, de finns men är de tillräckligt 
bra kvalitetsmässigt, var brister det? Hälsokontroller för närståendevårdare 
borde införas, att kunna ta del av kommunens olika utbildningar, fortbild-
ningar och friskvård på samma villkor som kommunalt anställda. Det finns 
även annat man kan göra, finns det serviceplaner, hur ser det ut med mätning 
av funktionsförmågan? 

Kartläggning har vi gjort, forskning finns, i veckan kom FPA:s omfattande 
forskningsverksamhet ut, där de har kartlagt hur det ser ut med närstående-
vårdarnas situation i hela landet och på Åland. Det finns bara på finska med 
hoppas att den studien också kommer på svenska. 

Vi behöver ta ett helhetsgrepp och se över hur hela äldreomsorgen ska or-
ganiseras och det här ska vara en pusselbit. Den gruppen som ska tillsättas 
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som ska se över äldreomsorgslagen är det här en bit som behöver fogas in i 
det. 

Motionen är alldeles för vag och tar fasta på något som vi redan har gjort 
jag skulle gärna höra mera vad liberalernas förslag till åtgärder ser ut, vad 
ville ltl Katrin Sjögren, hur ska vi formulera den bästa äldreomsorgen där 
närståendevårdarna är en viktig bit i det hela? 

Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack talman! Det gläder mig att minister Aaltonen vill ta ett helhets-
grepp när det gäller äldreomsorgen för det finns ett stort mörkertal. Det 
är många närståendevårdare som inte är medvetna om att det har rätt 
att vara ledig fem dygn i månaden, informerar inte kommunen slipper 
de ordna det. Jag har förstått att det kan gå till så ibland och så får det 
inte vara. Det är jättebra att det ses över ordentligt. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, minister Aaltonen för en bra och utförlig presentation. Kommu-
nerna ska enligt lagen göra upp planer där man ska informera om ledig-
heterna. Man borde se över hur man ska jobba för att få mer samord-
ning med olika intresseorganisationer, t.ex. organisationen i tredje sek-
torn. Tidigare ville demensföreningen utveckla dagverksamheten men 
kommunerna lyckades inte samordna och samarbeta. Frivilligorganisat-
ionerna och kommunerna borde komma närmare varandra för att vara 
ett komplement, då skulle vi få en dagverksamhet som skulle ge mer och 
samtidigt ge utbildning till närståendevårdarna. 

Minister Carina Aaltonen, replik 

Det behövs säkert mer samarbete mellan kommunerna, tredje sektorn 
osv. Men grunden är ändå lagstiftning som vi har att ta ställning till i det 
här forumet. Den subjektiva rätten till närståendevård ändå skulle sätta 
en viss plattform och tyngd, att det inte sedan kan bli godtyckligt vilka 
som beviljas närståendevård och vilka som blir utan, för att man kom-
mer så sent in på året och då är alla anslag redan förbrukade. Att koppla 
på med andra stödtjänster borde vara självklart för kommunerna att en-
gagera tredje sektorn, det är ändå en väldigt förmånlig form av omsorg. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Man ska inte bli nekad utan man ska ha rätt till när-
ståendevård. Kommunerna och tredje sektorn behöver hitta varandra, 
ibland kan det behövas en klapp på axeln, nu ska vi gå vidare med det 
här. Minister Aaltonen nämnde i sitt anförande var otroligt mycket sak-
kunskap, att man verkligen har sett på utredningen och tagit reda på hur 
situationen ser ut Åland. Hur vi sedan i kommunerna kan förbättra för 
närståendevårdarna och att man därigenom får en knuff framåt, att vi 
får igång samarbetet över kommungränserna som ibland, tyvärr kan 
vara svårt. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 
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Ltl Barbro Sundback 

Tack, fru talman! Ltl Katrin Sjögren tar upp en viktig samhällsfråga om äldres 
trygghet och rätt till omsorg och vård. Närståendevårdslagen debatterades 
ivrigt när vi tog en egen lag för sju, åtta år sedan. Då var frågan om subjektiv 
rätt till närståendevård ganska central, det var vi socialdemokrater som förde 
fram det. Det betyder att om det skulle vara en subjektiv rätt som är lagstad-
gad och i den lagen skulle ingå det tjänster man har rätt till skulle vi slippa de 
kommunala variationerna. Nu kan man ha rätt på ett sätt i Mariehamn, på ett 
annat sätt i Hammarland och ett tredje sätt i Kumlinge osv. 

Förutom lagen, där man skulle göra det till en subjektiv rätt för att admini-
strera och organisera arbetet, jobba med tredje sektorn som här nämndes, är 
det viktigt att kommunernas socialtjänst kommer till stånd och att äldre-
omsorgen fasas in i verksamheten. Vi pratar väldigt ofta idealistiskt och i god 
tro om allt som borde göras, kommunerna och frivillig sektorn, men det är för 
många aktörer, för många som är alldeles för resurssvaga för att kunna orga-
nisera ett sådant omfattande och komplext arbete. 

Med kommunernas socialtjänst kunde t.ex. arbetet med Röda Korset om 
vissa tjänster, kanske folkhälsan och andra sociala föreningar inom tredje 
sektorn lätt utvecklas i det lokala samhället och man skulle kunna få till stånd 
bättre service till de äldre. Att med 16 kommuner och små lokala föreningar 
komma till större effektivitet då tror jag vi byter oss själva i svansen. Tänker 
vi på det som verkligen behöver tjänsterna då ska vi göra omorganisationer så 
att den offentliga verksamheten blir lättare att styra och uppnå lika behand-
ling av de äldre och närståendevårdarna, oberoende var man bor på Åland. 

Det är orättvist om man är äldre i en kommun som ger betydligt sämre 
närståendevårdvillkor än i en annan kommun där det är bättre. Det brukar 
ofta påpekas vikten av likabehandling och det är en central del av vår sam-
hällsuppfattning att sådana frågor har samma rättigheter, oberoende av vad 
man har för ekonomiska förutsättningar. Den här frågan är verkligen en så-
dan där man ganska lätt kunde åstadkomma likabehandling. 

Det har sagts att avlastningen inte fungerar. Det är ofta så att på det psyko-
logiska planet är det ganska svårt att styra det. Två människor som har levt 
ihop i kanske 60 år och det är ofta kvinnan som tar hand om mannen, hon är 
ofta utarbetad men mannen vill inte vara på någon annan plats. Kvinnan är 
inte den som kräver att mannen tas in på avlastning så att hon får vara ledig, 
hon kommer inte att må bra under den tiden om hon vet att mannen är på 
avlastning mot sin egen vilja. Det är det som händer under ett långt äkten-
skap att man blir sammankopplade. Det är inte så lätt att med jämna mellan-
rum avbryta, i vissa fall fungerar det säkert men långtifrån alla, det finns sä-
kert andra bevekelsegrunder.  

Ett alternativ är att göra avlastningen i hemmet genom olika typer av ar-
rangemang, det är säkert inte den billigaste men om man vill ha tillstånd av-
lastning så att den vårdande parten ska orkar måste man lägga in mera resur-
ser. Lagbestämmelsen är bra, med i praktiken väldigt svår att få att fungera. 

Mörkertalet är stort av närståendevårdare, så kan man inte säga. Närståen-
devårdare är enbart de människor som lyfter närståendevårdarstöd i stöd av 
lag. Alla andra är antingen anhöriga, bror, syster, hustru, maka, make som 
lever i sitt hem tillsammans med någon annan. Vad det har för relation och 
vad de gör för varandra det är inte samhällets sak, där är en integritetsgräns. 
Man ska inte kalla dem närståendevårdare för att de tar ansvar för en anhörig 
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i familjen, det går för långt i någon form av professionalisering av sociala re-
lationer. Närståendevårdare är de som anmält sig till kommunen och blivit 
beviljade stödet, resten är familjer av olika sorter. 

I den mån de inte anlitar tjänsten, men skulle ha rätt till den, gäller det lika 
inför all annan social lagstiftning med förmåner. Har vi då också mörkertal 
när det gäller bostadsbidragstagare eller utkomststödsmottagare, det är 
många av de olika förmånsgrupperna som beviljas. 

Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack talman! Jag håller med ltl Sundback, det får inte spela någon roll i 
vilken kommun de bor i med vilken vård jag kan få, vilken avlastning, 
äldreomsorg överhuvudtaget. När det gäller det stora mörkertalet som 
jag tror att finns, visst man kan säga att det inte är närståendevårdare 
för det har inte ansökt om att bli det. Många äldre som vårdar sina an-
höriga vet inte om att det kan bli närståendevårdare, faktisk få ett eko-
nomiskt bidrag som hjälper dem ganska mycket i det normala livet. 
Vissa besök görs i familjer med personer runt 70 år och redan då börja 
informera om att rättigheten faktiskt finns när den man vårdar blir 
sämre. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ltl Annette Holmberg-Jansson säger att det inte får spela någon roll i 
vilken kommun man bor, men det får det med det system vi har nu med 
16 kommuner. Det är helt enligt lag att ålänningar behandlas olika p.g.a. 
den kommunala indelningen. Jag tycker som ltl Holmberg-Jansson att 
man ska ha ett enhetligt system, men då måste vi göra en annan indel-
ning av den kommunala socialvården. Mörkertal är delvis en semantisk 
fråga men man måste också komma ihåg, i ett demokratiskt samhälle, 
att folk har rätt att avstå från förmåner. I vårt samhälle är det individens 
ansvar, och myndigheternas skyldighet att informera. I alla kommuner 
finns det hemtjänst och socialkanslier. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Annette Holmberg-Jansson, replik 

Jag vet att det får vara olika, men tycker inte att det ska vara olika vård 
beroende vilken kommun de bor i. Det gäller inte bara äldreomsorgen 
det gäller mycket annat också, det är viktigt att de får reda på att det har 
möjligheten. Det är inte bara en och två gånger jag har pratat med äldre, 
som ordförande i demensföreningen, där de inte vet om att de har rät-
tigheten, då är det någonstans det är fel när de inte ens får reda på att de 
har rätt till avlastning, att vara på dagcenter för att få avlastning i varda-
gen. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag kan inte kategoriskt hålla med om att det är fel. Enskilda medbor-
gare har själv en skyldighet att se över sina rättigheter. Sedan finns det 
kanske i verkligheten hinder som gör att man av olika skäl inte känner 
till dem. Det offentliga har skyldighet att informera, kommuner med 
500 innevånare, hemtjänst, socialkanslier, föreningar, anhöriga, vänner 
och bekanta, nog känns det konstigt om inte informationen kan gå fram. 
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Det finns föreningar som ltl Annette Holmberg-Jansson är aktiv i som 
kan informera, men man kanske inte är intresserade av informationen 
före man står inför det faktumet att man behöver hjälp. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, fru talman! Frågan om närvårdarstödets rättsliga ställning är na-
turligtvis mycket central. Jag minns också den diskussion som förekom 
vid den lagstiftningen, dess vara eller icke vara, som en subjektiv rättig-
het. I det levande livet där det finns ett närvårdarförhållande, där när-
vårdaren får en ersättning för sina insatser och vårdtagaren får en vård. 
När denna ersättning upphör betyder det inte i praktiken att närståen-
deförhållandet upphör, den gränsen är inte så skarp som jag uppfattade 
att kollegan Sundback nämnde. Även om den formella närvårdarsituat-
ionen förändras i brist på pengar, så fortsätter normalt vårdförhållande 
de närstående sinsemellan, så upplever jag situationen. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Visst får vi utgå ifrån att det fortsätter, men det kan avslutas förr eller 
senare. Det kan innebära att den person som vårdas bli flyttas till in-
stitution, är man då fortfarande närståendevårdare? För att skilja mel-
lan känsla, fakta och värderingar och vad som faktisk lagen säger är det 
bra att hålla sig till det som verkligen är närvårdare och närvårdarstöd, 
sedan kan man säkert utvecklade det genom mera information osv. in-
kludera fler personer. Ofta i sociala frågor är det brist på professionell 
terminologi. Det bli väldigt ofta känslomässigt och privat. Det är kanske 
oundvikligt, men för att på något sätt understryka socialvårdens profess-
ionalism är det bra att hålla sig till lagen. 

Talmannen 
Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Det låter kallt när ltl Barbro Sundback säger att man 
har skyldighet själv att se över sina rättigheter, rätt att avstå hjälp, de 
professionella och tjänstemännen som erbjuder och så tar man inte 
emot den hjälpen. Det är en viktig funktion där vi ska hjälpa till, det är 
en avgörande fråga för att klara av ekonomin framöver, där vi ska se till 
att hjälpa och stötta så mycket som möjligt. Man kanske bara behöver en 
natts sömn då och då helt och hållet, utan störningsmoment och då kan 
flexibla lösningar vara det som offentliga sektorn kan erbjuda. Då skulle 
en lag om servicesedlar vara välkommen på det området. Det hoppas jag 
att ltl Sundback sedan kan stöda så vi kommer vidare i frågan. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag uppfattade repliken som ett personligt omdöme om mig, det är vik-
tigt att vi skiljer mellan person och sak också i de här frågorna. Det oav-
lönade eller dåligt avlönade kvinnoarbete som utförs på detta sätt resul-
terar i sämre hälsa för kvinnor, sämre pension, sämre löner, över hela 
fältet bär kvinnorna ett betydligt större ansvar än männen i dessa frågor. 
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Det är som med hemvårdsstödet, som ltl Petri Carlsson är väldigt för-
tjust i som vi kommer att gå in för att förbättra, men jag hör aldrig Ltl 
Petri Carlsson tala om konsekvenserna för att kvinnorna tar det här an-
svaret till väldigt små pengarna, det tycker jag är kallt. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Det är just kvinnorna och den ojämnställda situat-
ionen som jag värnar om i många av de här frågorna. Om vi faktiskt går 
åt kärnproblematiken som är löneskillnaderna i samhället, makten kom-
mer också med pengarna, ser man till att kvinnorna finnas där makten 
och pengarna finns, vara med som ägare i företag, stimulera och stötta 
företagande och möjliggöra blomstrande av företag på de områden där 
vi har kvinnodominerat, då kommer också jämställheten att förbättras. 
Jag förstår att ltl Sundback är emot privata företag men inte jag. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det var en överraskande slutsats att jag skulle vara mot privata företag, 
jag kan informera alla i min familj har varit företagare och jag är det 
själv på flera områden. Kvinnor ska driva företag, vara representerade i 
politiken, hemma med små barn, ta hand om sina äldre föräldrar, de ska 
de göra men hur ska de hinna och orka? Vad ska alla män göra? Kvinnor 
är mer i sjukvården än män, vad tror du det beror på? Tror ni det beror 
på att det är så svaga? Det är tvärtom, men det finns en gräns. Kvin-
norna betalar ett högt pris för det. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Katrin Sjögren  

Talmannen! Det var bra talat av ltl Sundback, jag håller med i mångt och 
mycket har det konsekvenser, både när det gäller närståendevård och 
hemvårdsstöd. Man måste försöka ha en helhetssyn och hela tiden vara 
medveten om de här sakerna. Det har konsekvenser att man vårdar barn 
och äldre föräldrar en del av sitt yrkesverksamma liv och det försöker vi 
hela tiden titta på. Under förra mandatperioden var ekonomiskt utsatta 
pensionärer ett fokusområde där man såg att största delen var kvinnor. 

Vi har haft en budgetdebatt och har nu börjat titta på ekonomiskt ut-
satta kvinnor där många är ensamförsörjare, man har ett jobb men man 
klarar inte av att försörja sina barn, man jobbar ett helt yrkesverksamt 
liv men får en mycket knapp ålderdom för att man får en urbota dålig 
pension. 

Vi vet alla vilket svårt läge vi har med TEHY-strejken och lika lön för 
likvärdigt arbete, det handlar om totalekonomiska konsekvenser för hela 
samhällsekonomin. Det är intressanta och mycket svåra frågor och jag 
delar till stor utsträckning ltl Sundbacks uppfattning, man kan inte 
blunda med ena öga när man diskuterar närståendevård eller hemvårds-
stöd. 

Jag delar också ltl Sundbacks analys när det gäller äldreomsorgen på 
Åland. Vi har diskuterat många gånger inom liberalerna och hade en så-
dan ambition under förra mandatperioden att hitta samarbetsunderstöd 
för kommunerna inom äldreomsorgen, vi har hyfsade resurser men vi 

  565 



  

håller på tappar fokus inom äldreomsorgen. Det skulle finnas stora för-
delar med att ha ett utvidgat samarbete inom äldreomsorgen, att kunna 
rikta hemrehabilitering, erbjudanden och önskemål till tredje sektorn. 

Ministern ställde frågor till mig vad vi egentligen vill, det kan jag tala 
om ifall det på något sätt var otydligt. Vi vill lyfta närståendevårdarnas 
situation, en reviderad lagstiftning gällande närståendevårdarna och vi 
vill ha en äldre omsorgslag. Vi vill förutom, att se på stödnivåerna, se 
vad vi kan göra för insatser för att underlätta för närståendevårdarna. 
Jag tog upp flera alternativ som jag upplever att vi inte har på Åland, 
motionsgrupper, rekreationsdagar, gruppträffar, anhörig café och själv-
hjälpsgrupper.  De närståendevårdare som har multifunktionshindrade 
barn har ganska bra inom DUV de håller kurser och har rekreationstill-
fällen. När det gäller de äldre närståendevårdarna, till stor utsträckning 
kvinnor, är de inte vana med att ställa krav och vet inte vad de har för 
rättigheter, jag är helt övertygad om att de erfarenheterna som finns har 
visat på mycket gott resultat, man har fått ökad kunskap och fått kam-
ratstöd på ett helt annat sätt.  

Utveckla hela den biten i samarbete med tredje sektorn och en mo-
dern lagstiftning, både en äldreomsorgslag och en reviderad närstående-
vårdslagstiftning. 

Minister Carina Aaltonen, replik 

Tack, fru talman! Tack för förtydligandet beträffande de stödåtgärder 
som liberalerna gärna vill ha förutom lagstiftning. Det går också bra att 
ta initiativ i den egna kommunen för att få igång pilotprojekt och annat, 
där finns också möjlighet att söka t.ex. utvecklingspengar från land-
skapsregeringen. I och med strejken är samarbetet verkligen ovärderligt, 
sammanhållen hemsjukvård som fungerar fantastiskt bra just nu med 
400 patienter, klienter som får hjälp i sina hem tack vare att vi har en 
sammanhållen hemvård i 15 av 16 kommuner på Åland idag. Det tog tid 
innan initiativet kom igång men i dag skulle vi inte ha klarat oss utan 
samarbetet och det finns många andra områden där man behöver ut-
veckla det ytterligare. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Gällande sammanhållen hemvård var det ett fält som jag under 
förra mandatperioden jobbade jättehårt med det var inte heller lätt. 16 
kommuner som skulle komma överens och alla hade olika åsikter, det 
bromsades fast det är alldeles utmärkt. Det har ingenting att göra med 
strejken, det handlar om att sammanföra resurser och utnyttja den kom-
petens som finns, att de äldre inte får besök av många olika personer 
under ett pass. Det finns smidiga system, men vi står och stampar på 
stället. Vi skriver snart december, kan vi då räkna med att vi får en revi-
derad närståendelagstiftning? För äldreomsorgslagstiftningen har det 
kommit tvetydiga besked, jag har svårt att se att man ska hinna ta fram 
den här lagstiftningen under den här mandatperioden. 

Minister Carina Aaltonen, replik 

Situationen med 16 kommuner gör att kommunernas socialtjänst abso-
lut behöver komma i gång, att vi får en bra grogrund till fortsatt samar-
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bete också när det gäller äldreomsorgen. Beträffande lagstiftningsar-
betet så tuffar det på i sin takt och vi försöker hinna med så många lagar 
som möjligt, men det finns också begränsningar. Det finns ingenting 
som hindrar att den här regeringen får fortsätta en mandatperiod till så 
ska vi nog och ganska mycket mer på plats. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Vi kan konstatera att landskapsregeringen har flyttat fokus och 
tagit bort samarbetsunderstödet riktat till äldreomsorgen, samarbetsun-
derstöden går nu till IT-tjänster. Det tycker vi inte var något vidare, vi 
skulle gärna haft det kvar, vi såg att man började samarbeta och disku-
tera vissa saker inom kommunerna. När det gäller landskapsregeringens 
handlingsförmåga, vi har faktiskt inte fått så många sociala lagar, mi-
nister Aaltonen. Det finns en hel del i regeringsprogrammet och vi ser 
fram emot att ni tuffar på att ni levererar den tiden som finns kvar. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack talman! När det gäller stödgrupper anser jag precis som ltl Sjögren 
att det är oerhört viktigt, t.ex. i Demensföreningen har vi sett den stora 
nyttan. Vi har en kurs som heter ”lär dig leva med demens” där både de 
som är drabbade av någon minnessjukdom tillsammans med de som 
vårdar träffas för att sedan fortsätta att träffas efteråt och bli stöd till 
varandra. Det vet jag av egen erfarenhet eftersom min mamma var med i 
en sådan grupp, det var hennes livslina utan det hade hon inte orkat ha 
min pappa hemma så länge som hon hade. Det stöd man får i anhörig-
grupperna är verkligen a och o. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Det är min uppfattning också, det skulle ha avgörande bety-
delse för många människor, Demensföreningen gör ett viktigt och vär-
defullt arbete, vissa av närståendevårdarna skulle ha nytta av en mot-
ionsgrupp, inspirationsresa eller vad som helst. Det finns ett stort arbete 
att göra för närståendevårdarna, det arbete som trots allt görs ska inte 
ringaktas, det var inte min mening men jag vill ha en bredd i hela batte-
riet som man kan erbjuda närståendevårdare. 

Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack talman! Det var inte som kritik jag uppfattade det heller. Det är 
viktigt att närståendevårdare känner en trygghet, vi har sett till att det 
finns ett närståendevårdarkort som man kan ha i sin plånbok. Låt säga 
att du vårdar din sjunka man, du blir påkörd av en bil och ingen vet om 
att den sjuke mannen är där hemma, det finns inga andra anhöriga, vem 
vet då om att den personen sitter där alldeles ensam om du råkat ut för 
en sådan olycka att du inte kan meddela. För alla närståendevårdare 
som eventuellt lyssnar nu så finns det närståendevårdarkort att få på 
Handicampen, det är bara att komma in och hämta dem om ni känner 
att ni vill ha ett sådant i er plånbok. Jag har förstått att Folkhälsan gärna 
ordnar olika gruppverksamheter bara beställningen kommer, om vi bli 
bättre på att beställa tror jag att de kan ordna motionsgrupper. 
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Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Det låter bra med närvårdarståendekort som man kan beställa. 
Det finns koncept både i Sverige och i Finland som man kan ta, som har 
haft avgörande betydelse för speciellt de äldre närståendevårdarna och 
det har funnits ett projekt på rikssidan som heter ”öppna dörrar” som 
finansierades av RAY-medel. Det finns koncept som man kan ta rakt av, 
som också åländska äldre närståendevårdare skulle ha nytta av. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. Diskussionen är avslutad. 

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

Remiss 

5 Höjning av hemvårdsstöd för barn upp till två år 
Ltl Katrin Sjögrens m.fl. åtgärdsmotion (MOT 5/2013-2014) 
Talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. 

Diskussion.  

Ltl Katrin Sjögren  

Talman! Jag tackar de tappra lagtingsledamöter som sitter kvar all heder och 
respekt, jag får bjuda på kaffe i cafeterian. 

Jag har skrivit en åtgärdsmotion som lite har förlorat i kraft sedan land-
skapsregeringen redogjorde för sina planer enligt hemvårdsstödet. Jag tänker 
i alla fall presentera den och redogöra för hur liberalerna tänker, det blir en 
mer omfattande när vi faktiskt har en lagframställning på bordet. 

Vi har funderat länge var man ska sätta krutet när det gäller hemvårdsstö-
det, vi har konstaterat här att både hemvårdsstöd och närvårdarståendestöd 
har betydelse och många dimensioner. Vi kan också konstatera att det har 
betydelse för finansieringen hos kommunerna. Tänker landskapsregeringen 
gå in för att höja hemvårdsstödet, men man pratar också om att revidera när-
ståendestödsnivåerna i närståendelagen. Jag vill understryka att man tar ett 
helhetsgrepp när det gäller ekonomin och diskuterar med kommunerna. Man 
kan inte bränn allt krut på hemvårdsstödet och så finns inga medel kvar när 
det gäller närståendestödet, det är en hälsning jag vill skicka till landskapsre-
geringen. Vi vet också hur den kommunala ekonomin ser ut. 

Överlag är hemvårdsstödet omdebatterat och vissa uppfattar det som kon-
troversiellt men man kan ändå konstatera att genom hemvårdsstödet har fa-
miljerna möjlighet att få en mjuk övergång mellan familjeliv, barnomsorg, 
arbete och möjlighet att minska negativ stress i barnfamiljerna och det gyn-
nar förstås barnen. Ur barnets synvinkel kan hemvårdsstödet ge en möjlighet 
att knyta an till föräldrarna i lugn och ro och stödet kan om man delar på det 
ge barnet rik tillgång till båda föräldrar. 

Det som vi funderat kring och som man kan utläsa att landskapsregeringen 
tänker göra, se på vilket sätt man kan få ett mer jämställt uttag, hur det skall 
uppmuntras. Det är bekymmersamt men hemvårdsstödet för de väljer man 
själv, exakt hur länge man ska ta ut. Det har visat sig erfarenhetsmässigt att 
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familjen kanske har planerat att man ta 1/2 år hemvårdsstöd och så dyker det 
upp något intressant arbete och så måste man ha en dagisplats och kanske 
bara tagit hemvårdsstöd i tre månader t.ex. Det blir intressant att se hur man 
utformar lagen. 

Det vi har konstaterat är att de yngsta barnen har störst behov att vara 
hemma, om man ser ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är de dagisplat-
serna dyrast. Det var vår konklusion och vår mening att man skulle höja hem-
vårdsstödet till 500 euro för barn upp till två år. Jag har i efterhand kunnat 
konstatera, när jag följt debatten och fått reaktioner på det, att när man pra-
tar om hemvårdsstöd och socialpolitik gäller det att ha tungan rätt i mun. Det 
blir lätt att man skuldbelägger, kan från politiskt håll konstatera att det alltid 
är bra om föräldrarna kan ta hand om sina egna barn, så ser inte verkligheten 
ut. Det finns många ensamförsörjare och familjen där det finns två, som är 
tvungna att yrkesarbeta som inte har möjlighet eller de inkomsterna att vara 
hemma med hemvårdsstöd.  

Man ska vara försiktig från politiskt håll att skuldbelägga eller säga olika 
åsikter. Man kan ha en diskussion kring hela samhällsekonomin, får man 
hemvårdsstöd, dagisplatserna är dyra men det är också en sanning med mo-
difikation. Bra för samhället är om folk jobbar. Det har inte bara samhällse-
konomiska konsekvenser utan även konsekvenser för individen, det som vi 
hade i en replikväxling när vi diskuterade närståendevårdarstödet. 

Vårt förslag var att höja hemvårdsstödet till 500 euro för barn upp till två 
år, och landskapsregeringen ämnar komma med en lagframställning och då 
får vi diskutera det mera ingående. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! Det förslag som regeringen kommer att lägga fram 
innehåller möjligheter för familjen att välja i mycket högre grad än idag. 
Familjerna har olika situation, det är viktigt att variationen finns vad 
gäller hemvårdsstödet. De egna föräldrarna och deras betydelse marke-
ras med ett högre belopp, om det är någon av föräldrarna som stannar 
hemma och sedan jämställdhetsaspekten att det är mamman eller pap-
pan. Hur det blir om det är två mammor eller två pappor det vet jag inte, 
antagligen har de samma rättigheter. Stödet är som för övrigt idag men 
med ett högre belopp, 500 euro. Hur det slår ut är säkert svårt att veta 
men tanken är att föräldrar ska kunna välja i högre grad. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Är det ett föräldrapar av samma kön gäller samma regler för 
dem det tror jag är självklart. Nu diskuterar vi en presumtiv lagfram-
ställning, hemvårdsstödet har varit väldigt flexibelt man har kunnat ta 
tre månader, sex månader, två år osv., nu reglerar man det till 2 gånger 
7 månader. Kan man förbinda familjen att vara lediga i 14 månader, det 
kan vi återkomma till nu blir det spekulationer. Det finns en stor enighet 
i att hemvårdsstödet skall vara högst upp till två år, där behovet är som 
störst. 
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Ltl Barbro Sundback, replik 

Som jag förstår gäller valmöjligheten också maximalt sju månader men 
man kan ta så kort tid som man vill. Det kommer säkert väldigt mycket 
an på barnfamiljslivsituation och den kan kräva förändringar i hur man 
utnyttjar hemvårdsstödet. Det är inte ett problem utan det är föräld-
rarna som avgör om de vill eller inte, utnyttja förmånen. Vad gäller eko-
nomin tycker jag illa om att man ställer det mot närståendevården, här 
måste man bedöma, är det värt pengarna? Är småbarnsföräldrarna 
värda det här stödet? Unga föräldrar i dag, utan att ha något större ve-
tenskapligt belägg, det har stora krav på sig själva. Förr kunde barnen 
vara ute och leka hela dagarna och man behövde inte göra så mycket. 
Idag är det ett viktigt projekt för identiteter. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Det är min uppfattning också att det finns många ansvarsta-
gande föräldrar och har höga krav på sig själva. Jag ställer det inte emot 
varandra, men jag konstaterar att det finns en verklighet som har att 
göra med kommunerna, hur de ska kunna leva upp till ny lagstiftning, 
det vet vi att inte är det lättaste. Jag uppmanar att man titta på helheten. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, herr talman! I den familjepolitiska gruppen har presenterats ett 
förslag som egentligen är mycket bättre än motionen som ligger till be-
handling. I förslaget säger vi att det ska vara identisk med dagens sy-
stem, höjt till 500 euro, inte bara de två åren som finns i motionen. Plus 
att det sedan finns en möjlighet att valfritt välja en förhöjning som en 
jämställdhetsbonus, sju månader per vårdnadshavare, det har ingenting 
med könet att göra. Jag anade en viss kritik från ltl Sjögren mot finan-
sieringen, att kommunerna ska få stå för en viss andel av utbetalningen 
av stödet, det förstod jag inte riktigt eftersom man också får sänkta kost-
nader på barnomsorgen. Hur såg ltl Sjögren på finansieringen och vad 
är liberalernas förslag? 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Det bli på en låg nivå man gör någon form av bedömning av 
vad som är bättre och vad som är sämre. Liberalerna skriver en åtgärds-
motion och vi har inga utredningsresurser eller tjänstemän till vårt för-
fogande, hittar man ett system för att kunna få någon form av jämställd-
hetsbonus stöder vi det till hundra procent. När det gäller finansieringen 
har den två aspekter, dels de tryck man sätter på kommunerna, det 
handlar om att punga ut med mera pengar om man också tänker sig att 
man höjer nivåerna när det gäller närståendevårdarna. Det kan han be-
tydelse för stora kommuner som har sina småbarnsplatser på dagis. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, herr talman! Det är bra att ltl Sjögren är ödmjuk och inser att det 
var ett bra förslag, som familjepolitiska gruppen kom med när vi hade 
resurser att utreda. Finansieringen och kommunernas andel föreslog vi 
från gruppen i förslaget att hälften skall kommunerna ta, med tanke på 
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att det gäller de dyra småbarnsplatserna torde det snarare innebära 
sänkta kostnader på barnomsorgen totalt sett, när man tar in alla kost-
nader. Landskapsregeringen får visserligen bidra med en del men det är 
barnen värda, det är även en jätteviktig åtgärd för barnens bästa. Jag 
hoppas att ltl Sjögren stöder det när lagförslaget kommer. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Det jag menade med finansiering var att det inte har så stor be-
tydelse i stora kommuner som har dagis med småbarnsplatser, men 
finansieringen kan ha stor betydelse för små kommuner, de måste upp-
rätthålla sitt dagis med småbarnsplatser och sedan kanske de också 
hamnar på att betala hemvårdsstöd. För stora kommuner är det försum-
bart, men för små kommuner kan det vara tuffare. Det kanske skulle 
kunna vara på sin plats att ltl Petri Carlsson kunde vara ödmjuk någon 
gång också. Jag har redogjort för vår ambition att stärka hemvårdsstö-
det upp till två år, de ansåg vi vara det viktigaste och mest prioriterade. 
Sedan får vi en helhetslagstiftning och det ser vi fram emot och det är 
skönt att man har gått ifrån fyra år som varit diskussion tidigare. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Minister Carina Aaltonen 

Herr talman! Det känns nästan som lagförslaget skulle vara färdigt redan. Vi 
har redan både presenterat det till media, till våra politiska partier och här i 
lagtinget under budgetdebatten. Lagförslaget är inte riktigt färdigt ännu men 
arbetsunderlaget har gått iväg till lagberedning och senast i mars, förhopp-
ningsvis ska vi kunna ta en riktig diskussion om innehållet i lagstiftningen. 

Nuvarande hemvårdsstödslag är från 1985, den har byggts på och komplet-
terats många varv och är i dag väldigt ostrukturerad och svårtillgänglig. Am-
bitionen som arbetsgruppen och landskapsregeringen har haft är att göra en 
tydligare hemvårdsstödslag, sätta till en målsättningsparagraf, definitionspa-
ragraf och strukturera om så att det blir tydligare. 

Liberalernas förslag var att höja upp till 500 euro per månad upp till två år, 
men som ni redan vet kommer vi att höja det till 500 euro i sammanlagt 27 
månader, efter samma principer som i dag att man inte använder kommunal 
barnomsorg för det aktuella barnet och det ska även finnas med syskonför-
höjning, flerbarnsförhöjning och tilläggsdel. 

Det som vi är stolta över är jämställdhetsbonusen att vårdnadshavarna, två 
kvinnor, två män eller de traditionella man och kvinna, att man väljer och de-
lar upp det sju månader vardera. Man får dela upp det i kortare perioder men 
högst sju månader och under den perioden får man 700 euro per månad. Är 
man ensamförsörjare har man rätt till båda perioderna, då får man 700 euro 
under 14 månader. 

En lagparagraf som vissa kommuner haft problem med är tolkningen av 
rätten till syskondel vid förnyad moderskapsledighet, från arbetsgruppen sä-
ger man att här måste man tolka det till vårdnadshavarnas fördel, inte att det 
blir mest fördelaktigt för kommunen. 

Ltl Sjögren efterlyste det ekonomiska helhetsgreppet och tog även in när-
ståendevården. En närståendevårdare besparar kommunerna med ca 30 - 
50 000 euro per år, en barnomsorgsplats för de allra minsta upp till tre år 

  571 



  

kostar kommunerna 15 - 16 000 euro, det är klart att det är fördelaktigare för 
kommunerna men man ska inte bara ska se vinsterna i euro och cent. Vad är 
vinsten för familjen, samhället, för barnen om vi får ökad jämställdhet, lug-
nare tempo i familjen, kan vara mera tillsammans som också liberalerna sä-
ger i sin motion. 

Arbetsgruppen kom fram till att skapa ett mera jämställt och flexibelt hem-
vårdsstöd för olika familjers behov, också möjlighet att fler familjer kan välja 
det, det kommer vi att uppnå, vi främjar valfrihet och att ha ett tydligt barn-
perspektiv har vi lyckats bra med. 

Nu är det bara att hålla igång tempot på lagberedningen och sedan presen-
tera det. Det ni gärna får se närmare på, när lagtinget har lite mindre att göra, 
är ÅSUB rapporten som följde med landskapsbudgeten, om kvinnor och män 
i livets olika skeden, där det tydligt redovisas hur ojämnställt det är med barn 
och föräldraskap. Vi har ett gemensamt ansvar att försöka få Åland mer jäm-
ställt, kan vi på det här sättet göra att fler pappor stannar hemma, kommer 
det att avspegla sig både när det gäller löneutveckling i samhället och en helt 
annan attityd och förändrad struktur, speciellt de pappor som har döttrar 
brukar vara väldigt måna om att driva på arbetet för jämställdhet. Vi ser att 
många gånger konserverar strukturerna som bildas när man får barn, konser-
verar hur obetalda arbetet fördelas och det vill vi komma bort ifrån. Tack, 
herr talman. 

Ltl Gun-Mari Lindholm 

Talman! Tack för kaffeinbjudan ltl Katrin Sjögren, det ser vi alla fram emot 
denna lilla tappra skara som är kvar. 

Det är trevligt och det är välkommet att liberalerna har skrivit den här 
motionen, den kommer helt rätt i tid eftersom landskapsregeringen haft en 
arbetsgrupp som har arbetat fram ett förslag på innehåll till en förnyelse av 
den lag som i dag är rådande vad beträffar hemvårdsstödet till föräldrar.  

Eftersom liberalerna också har skrivit den här ser jag att det finns en stor 
möjlighet till att en lagändring kommer att ganska snabbt kunna gå igenom 
lagtinget, om vi får hit den i mars har vi också möjlighet att börja leva med 
den från 2016 vilket säkert många ser fram emot. 

Varför är det här så viktigt? Vi har en miniminivå idag som är 390 euro, 
det här var också föremål för debatt när den kom till, några i den här salen 
som ville att man skulle höja summan, det gick inte vägen då. Naturligtvis har 
många kommuner fyra, fem kommuner på Åland som har valt att ändå gå en 
bit över miniminivån, det finns kommuner som har 500 euro och däremellan, 
390 och 500 euro. 

Nu har man sett att det inte är jämlikt, det beror på var på Åland man bor 
vilket stöd man får till familjen och föräldrarna för insatser som man gör, det 
här behöver man rätta till så att man kommer upp på en, kanske inte skälig, 
men åtminstone en högre nivå. Det finns säkert många fortfarande, även om 
man höjer hemvårdsstödet till 700 eller 800 euro som ändå inte har möjlig-
heten för det räcker inte, man kan helt enkelt inte klarar sig på den summan 
att en förälder är hemma, det är svårt ändå, men ändå en möjlig och skälig 
nivå från landskapets- och kommunernas sida. 

I det här sammanhanget är det två viktiga perspektiv att tänka på, dels val-
friheten för föräldrarna som kan göra ett val, men också att man tar det ur ett 
barnperspektiv, det glömmer man ofta, man pratar om föräldrarnas val och 
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föräldrarnas situation, jag vill att vi vänder på den diskussionen och tänker på 
att det är någonting som vi gör för att vi tror att är barnets bästa. I de flesta 
sammanhang är det väl också det, men jag vill att man får in de två perspekti-
ven i det här sammanhanget. Tack. 

Talmannen 
Diskussionen är avslutad. 

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

För kännedom 

6 Godkännande av överenskommelsen med Estland om nödsituationer 
Landskapsregeringens yttrande (RP 2/2014-2015-a) 
Republikens presidents framställning (RP 2/2014-2015) 
Ärendet upptas till behandling vid plenum 01.12.2014. 

Plenum slutar 
Nästa plenum hålls 01.12.2014 klockan 13.00. Plenum är avslutat. 
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Plenum börjar 
Närvaroregistrering. 30 ledamöter närvarande. 

Meddelande  
Talmanskonferensen har diskuterat tidtabellen före jul. Lagtingsledamöterna bör ha 
beredskap, förutom de normala dagarna, även torsdagen den 18 december och fredagen 
den 19 december. Vi uppmanar också att ha beredskap kvällstid för att inte behöva ha 
plenum den 22 december som annars är en reservdag. Antecknas. 
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Bordläggning 

1 Godkännande av ramavtalet om partnerskap mellan EU och Socialistiska republiken 
Vietnam 
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 3/2014-2015) 
Landskapsregeringens svar (RP 11/2013-2014-s) 
Republikens presidents framställning (RP 11/2013-2014) 
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 3.12. Godkänt.  

Bordläggning 

2 Godkännande av ramavtalet om partnerskap mellan EU och Republiken Filippinerna 
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 4/2014-2015) 
Landskapsregeringens svar (RP 8/2013-2014-s) 
Republikens presidents framställning (RP 8/2013-2014) 
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 3.12. Godkänt.  

Bordläggning 

3 Förslag till lag om ändring av 30 § självstyrelselagen för Åland 
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 5/2014-2015) 
Republikens presidents framställning (RP 5/2014-2015) 
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 3.12. Godkänt.  

Remiss 

4 Godkännande av överenskommelsen med Estland om nödsituationer 
Landskapsregeringens yttrande (RP 2/2014-2015-s)  
Republikens presidents framställning (RP 2/2014-2015)  
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 Carina Aaltonen 

Fru talman! Lagtingets talman har den 31 oktober 2014 lämnat en begäran 
om landskapsregeringens yttrande över republikens presidents framställning 
nr 2/2014-2015 som rör godkännande av överenskommelsen med Estland 
om samarbete på området förebyggande av, beredskap för och insatser vid 
nödsituationer och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser 
i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen.  

I republikens presidents framställning föreslås att Ålands lagting ger sitt 
bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar överenskom-
melsen faller inom landskapets behörighet. 

Överenskommelsens främsta syfte är att skydda människor och miljön 
samt egendom. I överenskommelsen finns bestämmelser om behöriga myn-
digheter och kontaktpunkter, anmälan om olyckor, ömsesidigt bistånd och 
parternas gemensamma åtgärder. Det rör storolyckor på land, t.ex. stora 
bränder och kemiska olyckor. Det rör inte olyckor till havs, då är det andra 
avtal som åberopas. Jag vill betona att det handlar enbart om civila rädd-
ningsuppdrag. 

Landskapsregeringen konstaterar att inrikesministeriet den 30.1.2013 be-
gärde landskapsregeringens yttrande över överenskommelsen. Av begäran 
om yttrande framgick att Åland inte skulle inkluderas i överenskommelsen. I 
den tidigare överenskommelsen mellan Finland och Estland om samarbete 
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och ömsesidigt bistånd vid olyckshändelser från den 26 juni 1995 var inte 
Åland inkluderat och inte heller föremål för lagtingets godkännande. Således 
svarade landskapsregeringen att vi förbehåller oss rätten att återkomma med 
kommentarer om det skulle behövas.  

Inrikesministeriet skickade den 22 april 2014 till landskapsregeringen för 
utlåtande ett nytt utkast till proposition. I utkastet till propositionen var 
Åland inkluderat i överenskommelsen, vilket naturligtvis föranleder att lag-
tinget samtycker ska inhämtas.  

I diskussioner med inrikesministeriets räddningsavdelning har det fram-
kommit att om lagtinget ger sitt bifall till överenskommelsen blir konsekven-
sen att överenskommelsen omfattar Åland i sin helhet. Enligt avtalet är det 
den part som begär bistånd som också står för kostnaderna.  

Därför avlämnar vi ett yttrande att vi inte har någonting emot att överens-
kommelsen träder i kraft i landskapet.  

Ltl Danne Sundman 

Fru talman! I samband med demilitariseringen och neutraliseringen har vi i 
självstyrelsepolitiska nämnden många gånger berört just det faktum att allt 
flera räddningsresurser samordnas mellan det civila och det militära. Vi upp-
lever detta som ett problem om det inte på Åland finns civila resurser att han-
tera olyckor på. Det här hjälper upp den här utvecklingen. Åtminstone på det 
teoretiska planet är det bra om också de resurser som finns i Estland kan tas i 
användning. Vi har ju färjtrafik direkt till Tallinn från Mariehamn, vilket man 
de facto kan utnyttja ganska enkelt utan att behöva extra transporter.  

Utskottet kan titta på detta, om de har möjlighet och resurser, hur det här 
skulle kunna spela någon roll i praktiken för räddningssituationer på Åland, 
att man har möjlighet att ta hjälp ifrån Estland. Hur skulle det kunna inklud-
eras i de planer som finns? Från nämndens sida har vi sagt flera gånger att 
man också bör titta på de svenska resurserna och varför inte på de estniska 
resurserna och hur de i praktiken också kan tas med i de scenarier som man 
har planer för och övar på här på Åland. Tack.  

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! De frågorna ska vi granska i utskottet. Ministern sade här i sin 
presentation att det inte gällde olyckor havs. Men vad gäller vid än båt 
som ligger förtöjd, en fartygsbrand till exempel? Det finns vissa frågor 
som utskottet ska titta på och det var en fråga som ltl Sundman tog upp.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Det är säkert en definitionsfråga var gränsen går för fartygs-
olyckor till havs. Det finns definition på vad som är sjöräddningens upp-
gifter, vad som är gränsbevakningens uppgifter och hur långt ut det ska 
vara från stranden innan det byter aktörer. Vissa saker kanske man kan 
få hjälp med fast det står så här i konventionen. Särskilt fartyg som lig-
ger vid kaj räknas inte som att de är till havs. Det är bra om utskottet 
tittar på det. 

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

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

5 Godkännande av associeringsavtalet mellan EU och Centralamerika 
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 1/2014-2015) 
Republikens presidents framställning (RP 9/2013-2014) 
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. 

Enda behandling 

6 Närings- och arbetsmarknadspolitik 
Ltl Anders Erikssons m.fl. spörsmål (S 3/2013-2014) 
Först tillåts diskussion. Under diskussionen i ärendet kan det väckas förslag om en åt-
gärdsuppmaning till landskapsregeringen. Förslaget ska samtidigt skriftligen överläm-
nas till talmannen.  

Om det har väckts förslag om en åtgärdsuppmaning bordläggs ärendet efter avslutad 
diskussion till en avgörande behandling vid ett plenum tidigast följande dag. Om inget 
förslag till åtgärdsuppmaning väckts antecknas landskapsregeringens svar för känne-
dom.  

Under diskussionen kan ärendet bordläggas första gången på begäran av två ledamöter 
och efter det en gång om lagtinget så beslutar.  

Diskussion.  

Ltl Anders Eriksson 

Tack, fru talman! Med hänvisning till ovanstående och med stöd av 48 § 1 
mom. lagtingsordningen ställer vi till landskapsregeringen följande spörsmål: 
När avser landskapsregeringen presentera de konkreta sysselsättnings- och 
tillväxtfrämjande näringspolitiska åtgärder man avser vidta för att förbättra 
den svåra situation Åland befinner sig i? 

Samtidigt, fru talman, vill jag begära ordet. 

Minister Fredrik Karlström 

Fru talman! Med anledning av den samlade oppositionens spörsmål, som 
verkligen utmålar en mörk framtidsbild för Åland i allmänhet och det 
åländska näringslivet och arbetsmarknaden i synnerhet, så lämnade land-
skapsregeringen ett skriftligt svar till lagtinget för någon vecka sedan.  

Idag kommer jag att redogöra för det svaret samt ytterligare exemplifiera 
vad regeringen gjort, gör och kommer göra framöver för att visa hur vi driver 
närings- och arbetsmarknadspolitiken på Åland. 

Men vad är då näringspolitik? Det finns faktiskt ingen direkt klargörande 
definition att hämta vare sig ifrån Svenska akademins ordlista eller ens ifrån 
Wikipedia. Så uppenbarligen finns det behov av att diskutera det, för till sy-
nes ger det upphov till olika tolkningar.  
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På Åland, enligt oppositionen, är definitionen, ”vi anser att landskapsrege-
ringens näringspolitik är obefintlig”. Alltså allt det inte finns någon närings-
politik alls. 

Till skillnad från vad oppositionen tycker så anser jag, hela landskapsrege-
ringen och många med oss, att så inte är fallet. För mig handlar inte närings-
politik om bidragspolitik utan det handlar om att kontinuerligt förbättra före-
tagens förutsättningar för innovation, export och tillväxt. 

Det mesta vi gör i landskapsregeringens korridorer handlar om att skapa 
de förutsättningarna, det sker inte enbart på näringsavdelningen utan spän-
ner över alla områden som regeringen förfogar över.  

Näringspolitik handlar om våra satsningar på infrastruktur, vård, omsorg, 
utbildning, tryggheten i samhället eller som exempel när vi väljer i det rå-
dande ekonomiska läget inte försämra den åländska befolkningens köpkraft 
genom att vi kompensera kommunerna fullt ut för det inkomstbortfall som 
ökade skatteavdrag ger upphov till.  

Genom de aktiva valen ökar hushållens disponibla inkomster, samtidigt 
som kommunernas inkomster inte sjunker.  

Jämför vi Ålands kommuner med motsvarande i Finland får åländska hus-
håll behålla mer pengar i plånboken med landskapsregeringens politik. Det 
bör även påminnas att skattetrycket är några procentenheter lägre här, än i 
riket. Det är näringspolitik. 

Oppositionens spörsmål utmålar som sagt en dyster bild över Åland. Jag 
tänkte som vanligt försöka måla upp en annan bild.  

En av de främsta framgångsfaktorerna som Åland har att vara extra stolta 
över och som betyder mer än mycket annat är det faktum att de senaste 40 
åren så har Ålands befolkning ökat, varje år.  

Bara de tre första kvartalen det här året ökade befolkningen med 210 per-
soner. Det om något är ett bevis på att det åländska samhället är attraktivt, 
välkomnande och fantastiskt. Varför skulle annars människor ifrån hela värl-
den välja att flytta hit av alla ställen? 

Det är givetvis oerhört positivt, om inte livsviktigt för en liten öppen eko-
nomi att befolkningsökningen fortsätter. Den påverkar den lokala konsumt-
ionen och utgör en arbetskraftsresurs för de åländska företagen.  

Majoriteten av de som flyttar in är under 30 år och störst inflyttning är det 
av befolkning i arbetsför ålder. Vi har alltså en arbetskraftsinvandring, något 
andra områden och regioner längtar efter.  

Landskapsregeringen anser att en fortsatt inflyttning är nödvändig för en 
positiv framtidsutveckling. Därför har åtgärder som stöder det varit en röd 
tråd som gått genom hela den politiska landskapsregeringen, alltifrån till att 
satsa mer och på fler praktikplatser för åländska högskolestuderanden, till att 
förlänga hembygdsrätten för de samma, till att jobba med integrationsfrågor 
och göra det möjligt för alla åländska kommuner att ta emot flyktingar. Det är 
också näringspolitik.  

Vi jobbar aktivt med att marknadsföra Ålands som en destination att flytta 
till på många olika sätt.  Via Arbeta & Bo på AMS, via Almedals-satsningen, 
genom olika marknadsföringsinsatser, alltifrån pressbearbetning av journa-
lister från hela världen till nu senast, den fina filmen som kommer visas på 
British Airways långdistansflygningar i januari.  

Vi har även via det uppdrag vi gett till Visit Åland breddat destinations-
marknadsföringen till att inte bara marknadsföra Åland som en destination 
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för besökande utan även marknadsföra Åland som ett ställe att leva och bo 
på.  

Otaliga är de positiva artiklar och seminarium som regeringens alla mi-
nistrar och lantråd deltagit i, där vi lyft upp Åland som en attraktiv boende-
ort.  

För att vårt samhälle fortsättningsvis ska vara attraktivt behövs givetvis en 
hel del förutsättningar. Den kanske viktigaste är att näringslivet kan erbjuda 
arbetsplatser och intressanta karriärmöjligheter. Finns det jobb, flyttar man 
till en ö, till Åland har människor flyttat i över 40 år. 

Sedan är givetvis tillgången på bostäder och områden för bebyggelse en 
annan viktig förutsättning, här har vi alla som är aktiva i kommuner en viktig 
uppgift att underlätta för personer som vill bygga sig ett hus.  

Har vi inflyttning, arbetsplatser, bostäder och ett gott företagsvänligt, mo-
dernt och öppet samhälle för människor med olika bakgrund, en sund offent-
lig ekonomi, då har vi fantastiska förutsättningar för framtiden. Jag vill hävda 
att vi har det.  

Givetvis finns det områden som vi kan bli ännu bättre på. Därför ser jag 
oerhört mycket fram emot alla de konkreta förslag ifrån oppositionen som 
förbättrar företagsklimatet i allmänhet och näringspolitiken i synnerhet ytter-
ligare.  

Det förvånade mig lite i budgetdebatten och när jag läste oppositionens 
budgetmotioner att förslagen till en aktivare närings- och arbetsmarknadspo-
litik inte syntes till där med anledning av att man ser den nuvarande som 
obefintlig. 

Jag har aldrig haft någon prestige i att vara med och genomföra goda ini-
tiativ oavsett varifrån de kommer. Ett exempel är sommarlovsentreprenö-
rerna som ltl Axel Jonsson motionerade om för några år sedan. Det initiativet 
har jag många gånger lyft fram som ett positivt exempel, även att idén lades 
fram av ltl Axel Johnsson. Sedan är det Ålands Näringsliv och JCI som ska ha 
äran och berömmet för att de driver det, regeringen står bara bakom, vi fi-
nansierar, uppmuntrar och applåderar. Men motionen kom från Ålands 
Framtid. Kanske orsaken till varför förslagen i budgetdebatten lyste med sin 
frånvaro var för att vi skall få ta del av dem idag. Jag hoppas verkligen det. På 
Åland behöver vi alla medverka och jobba tillsammans för att skapa ett ännu 
bättre företagsklimat. Alla goda idéer, tankar och förslag uppskattas. 

Vi lever i en globaliserad värld, där ekonomierna flätas ihop med varandra 
och gränserna mer och mer suddas ut. Åland är ingen egen ekonomi som står 
utanför och är oberoende av hur läget i världen förändras.  

Trots det så vill jag hävda att Åland och de åländska företagen har klarat 
sig relativt bra, visst ser vi att samfundsskatterna minskat och att det finns 
vissa orosmoln på himmeln inom vissa sektorer.  

Vi ser att vissa äldre affärsmodeller behöver uppdateras, moderniseras och 
digitaliseras men en orsak till att vi fortfarande har en relativt låg arbetslös-
het är det diversifierade näringslivet.  

De cirka 2 500 företag vi har, mestadels småföretagare och mångsysslare, 
klarar ofta en lågkonjunktur genom att jobba lite hårdare, lite längre dagar 
och anpassa utgifterna efter inkomsterna. Småföretagarna är vår tids hjältar.  

Jag läste att en småföretagare jobbar cirka 14 månader per år, det stämmer 
nog väldigt bra in på många företagare på Åland. 
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Småföretag är också generellt bättre än stora på att ställa om och anpassa 
sig när förutsättningarna förändras. Entreprenörer sätter ofta företaget före 
sin egen inkomst. När kriser inträffar kan de välja att rädda verksamheten 
genom att gå ner i lön och själva jobba mer. 

En annan bidragande orsak till att lågkonjunkturerna kommer senare och 
oftast inte blir så djupa på Åland är de solida familjeägda bolagen som inte 
lever efter kvartalsrapporterna utan kan se långsiktigt på sina investeringar. 

Jag är dagligen i kontakt med både branschorganisationer och företagare 
och jag vet att det varit tufft en tid och att just den här vintern kommer kräva 
ytterligare krafttag. Där kan vi alla hjälpa till lite, hjälpa till att hålla hjulen i 
rullning, nämligen att vi alla handlar lite mer lokalt och på Åland. Låt dina 
pengar arbeta här.  

Visst har läget på arbetsmarknaden försvagats även om situationen fortfa-
rande är relativt god i jämförelse med omkringliggande regioner. Trenden i 
den öppna arbetslösheten har pekat sakta uppåt sedan år 2002. Den öppna 
arbetslösheten har nu nått 4 procent, en siffra som de flesta länder i världen 
har som riktlinje och drömmer om men som för Ålands del är relativt hög.  

Även här är de många småföretagen fantastisk resurs, med många olika 
arbetsgivare finns det en större mångfald av jobb i olika branscher att välja 
mellan.  

Forskningen visar att småföretag är mer öppna när de rekryterar personal, 
de ser mer till individens egenskaper än personens CV.  

Storföretag är oftast mer strikta i sina kriterier och därför mindre benägna 
att anställa till exempel personer som kommer direkt från långvarig arbets-
löshet.  

Fler småföretag gör det lättare för personer med olika bakgrund att 
komma in på arbetsmarknaden.  

Här har vi en styrka men även en stor utmaning. Hur gör vi det lättare för 
företag att anställa? Hur får vi enmansföretaget att ta steget att anställa? Det 
största och tuffaste beslut en företagare någonsin tar, är att gå från att syssel-
sätta sig själv till att börja sysselsätta andra.  

Som ni vet, har vi inte behörigheten över arbetsrätten, vi kan inte ändra 
karensdagarna när någon är sjuk och vi kan inte påverka övertidsersättning-
arna. Det här är något jag hoppas blir en av fokusfrågorna under kommande 
riksdagsval. Småföretagarnas förutsättning att anställa och växa.  

Trygga arbetsplatser kan aldrig lagstiftas fram, trygga arbetsplatser finns i 
företag som går bra och genererar vinst. 

Konjunkturutsikterna för ett av Ålands viktigare handelsområden Finland 
och den stora utmaningen sjöfarten står inför indikerar att landskapsrege-
ringen måste öka insatserna för att stimulera den åländska arbetsmarknaden 
mer än tidigare. Antalet personer som har varit arbetslösa mer än 6 månader 
har ökat successivt sedan lågkonjunkturens början 2008. 

Under år 2014 har i genomsnitt 35 personer fler varit arbetslösa mer än 6 
månader jämfört med år 2013. Det är givetvis inte bra men vi ska dock samti-
digt komma ihåg att befolkningsökningen varit cirka 300 personer per år de 
senaste 10 åren. 

Landskapsregeringen avser förbättra möjligheterna för den arbetskraftsre-
surs som nu inte kommer till sin fulla rätt, så att de stå bättre rustade när 
konjunkturen vänder uppåt.  
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Just nu så är en reformerad arbetsmarknadslagstiftning ute på remiss till 
alla berörda parter och planen är att lagstiftningspaketet kommer till lag-
tinget i början av 2015. De förbättringar vi föreslår är i korthet:  

– fler möjligheter till utbildningsinsatser för arbetslösa,  
- åtgärder som bättre tillvaratar möjligheter för personer med nedsatt arbets-
förmåga, det ger AMS ett större utbud med insatser för en aktiv arbetslöshet, 
- insatser för att minska administrationen inom myndigheten,  

– förslag på att arbetslösa ska få pröva på en utbildning före reguljär ansökan 
till skola,  
- att yrkesinriktad sysselsättningsutbildning anordnas för grupper av Ålands 
gymnasium och för enskilda av AMS och att arbetslösa ska få avsluta eller ge-
nomföra en utbildning med bibehållen arbetslöshetsförmån då det bedöms 
väsentligt underlätta återgången till ett arbete på den öppna arbetsmark-
naden.  

Det här är arbetsmarknadspolitik. 
– Dessutom kommer arbetsgivare som anställer personer med nedsatt ar-

betsförmåga ha möjlighet till ett förlängt högre stöd och det ska räcka med 
halvtidsarbete i samband med t.ex. en deltidssjukskrivning.  
– Valideringslagen som träder i kraft 2015 ger Ams bättre möjligheter att få 
kunders kunnande och kompetens bedömd för att hitta relevant åtgärd som 
ökar arbetslösas anställningsbarhet.  

Arbetsmarknads- och utbildningspolitiken har nära kopplingar. Land-
skapsregeringens utbildningsdelegation kommer under året med förslag på 
hur den långsiktiga utbildningspolitiken ska formuleras, för både grundskola, 
gymnasium och högskola. Arbetet pågår som bäst. 

Trepartsdialogen mellan landskapsregeringen och arbetsgivar- respektive 
arbetstagarrepresentanter är viktig och intensifieras nästa år. Nästa möte 
kommer hållas direkt i början av januari efter att den nya myndighetschefen 
inleder sitt nya viktiga arbete på AMS. 

Det arbete som arbetsgruppens representanter från närings- och utbild-
nings och AMS gjort tar dock inte slut med de lagstiftningsåtgärderna som 
föreslås i det kommande lagförslaget. Arbetet kommer fortgå och gruppen 
har till uppgift att följa med utvecklingen på den Åländska arbetsmarknaden, 
föreslå ytterligare ändringar och åtgärder som ser till varje individs behov och 
vilket behov företagen har av personal. 

Insatserna från samhällets sida måste vara att uppmuntra företag till ökad 
förädling, ökad produktion och ökade innovationer. En förutsättning för att 
det ska skapas tillväxtföretag är att företagen genererar vinster, växer och an-
ställer människor. Det som på sikt skapar tillväxt och välstånd är ökad pro-
duktivitet, att man kan producera mer med de resurser som finns. Den san-
ningen gäller såväl inom offentlig förvaltningen som för näringslivet. 

Det gäller nu för oss att uppmuntra till ännu mer kreativitet och använda 
våra begränsade resurser optimalt för att hjälpa företag som behöver se över 
sina affärsmodeller att fortsätta vara konkurrenskraftiga, särskilt måste vi 
uppmuntra och hjälpa exportbaserade bolag som säljer varor och tjänster ut-
anför Åland.  

Här håller vi som bäst på ser över olika alternativ för att underlätta och 
minska de trösklar som finns och som uppstår med tanke på skattegränsen. 
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Jag hoppas inom kort kunna presentera några konkreta förslag på förenk-
lingar. Framförallt småföretagare som börjar med e-handeln kommer ganska 
snabbt in på olika bekymmer som skattegränsen förorsakar. 

Ekonomin är cyklisk och därför är anpassningsbara system inte bara en 
viktig förutsättning för att möta såväl hög- som lågkonjunkturer utan det kan 
även vara en konkurrensfördel.  

På Åland har vi möjligheten att anpassa vårt samhällssystem snabbare än 
omkringliggande regioner och det kan vi göra tack vare vår självstyrelse samt 
att avstånden är korta mellan myndigheter, politiker, arbetstagare och nä-
ringsliv.  

Sedan att vi inte har varit så flitiga att använda den möjligheten utan 
kanske motarbetat varandra de senaste åren är en annan sak. 

Det här är något som bara blir viktigare och viktigare, att vi slutar sätta 
käppar i hjulen för varandra och ser Åland som en helhet. Vi måste använda 
våra små komparativa fördelar som andra inte har och vi behöver bli bättre 
på att ta de till vara.  

Dialogen som förs och har förts mellan landskapsregeringen och näringsli-
vet sker på många nivåer och på många olika arenor. Både officiella och inof-
ficiella möten sker kontinuerligt. 

Något oppositionen kritiserar i sitt spörsmål är det arbete vi har påbörjat 
och kommer inleda i början av nästa år, nämligen att använda en del av 
ERUF-medlen till riskkapital via Ålands Utvecklings Ab. Det vi gör är att till-
föra näringslivet fler finansieringslösningar och införa nya finansieringsin-
strument. Något som efterfrågats och även kartlagts som ett behov av ÅSUB, 
framförallt riskvilligt riskkapital är en bristvara på Åland.  

Fördelen med det offentliga riskkapitalet är att det sänker trösklarna för 
det privata att komma med på olika satsningar, både stora och små. Fiskfa-
briken Fifax i Eckerö är ett exempel, Birka Skärgårdsbröd på Kökar ett annat. 
Utan det offentligas insatser hade knappast något av de båda bolagen för-
verkligats. Här tror jag det finns mycket mer att göra. 

Riskkapital och rådgivning är oerhört viktiga i uppstarts- och expansions-
fasen. Riskkapitalet kommer vi alltså kanalisera via ÅUAB och rådgivningen 
håller vi som bäst på arbetar fram en långsiktig lösning med näringslivet om.  

Där är planen den att vi kommer kanalisera de flesta av våra insatser till en 
huvudman som får möjlighet att utvecklas långsiktigt, bygga upp kompetens 
efter näringslivets behov. Vi har kallat det ”en dörr in”, alltså rådgivning, 
kunskapscentrum, coachning, mentorskap och affärsutveckling på näringens 
eget språk och villkor, dock inte utfört att landskapsregeringens tjänstemän 
utan av det privata. 

De samlade resurserna på Åland för att främja näringslivets tillväxt och 
utveckling är goda men har spridits ut på många olika parter och har delvis 
överlappat varandra.  

Samordningen har varit svår i praktiken och gett en något splittrad bild för 
företagen. Det här är ett arbete som landskapsregeringen jobbat med under 
en längre tid och ser nu en väg genom ett tätt samarbete mellan olika själv-
ständiga parter. Vi kommer att återkomma till detta när alla bitar är på plats. 

Vi vill alltså vara med och öka stöd för vad vi kallar ”kollektiva insatser”, 
alltså insatser som i större utsträckning gynnar branscher och företagskluster 
generellt istället för riktade bidrag till enskilda företag. Något vi delar och är 
överens om med Ålands Näringsliv.  
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På Ålands Framtids partiledardebatt om näringspolitiken härom veckan 
höll Vd:n för Ålands Näringsliv en presentation där han klart och tydligt po-
ängterade att bidrag inte är lösningen för näringslivets utmaningar. Något jag 
fullt delar, till skillnad då från oppositionen som skriver i sitt spörsmål ”stö-
den till näringslivet det mest verkningsfulla politiska instrumentet för att 
stimulera nysatsningar och utveckling”.  

Bidragspolitik är inte vad näringslivet behöver. Inflyttning, modernisering, 
digitalisering och internationalisering är vad som behövs och som vi behöver 
hjälpa till med från politiskt håll. Jag är övertygad om att ökade bidrag inte 
automatiskt leder till fler konkurrenskraftiga företag.  

Det sättet som jag är övertygad om att näringspolitiken ska föras på är ge-
nom samråd, diskussion, dialog och ömsesidigt engagemang. Politiker, tjäns-
temän och näringsliv behöver träffas oftare, både informellt och formellt.  

Förvaltningen, tjänstemän och politiker, både majoritet och opposition, 
måste inse att de är till för medborgarna och företagen. Välstånd skapas inte 
genom politiska ingrepp utan genom att människor har möjlighet att bygga 
upp företag, ackumulera kapital, investera och arbeta hårt, smart och mycket.  

Det finns inte en enstaka åtgärd som kommer att skapa ett företagsklimat i 
världsklass på Åland. Det gäller för oss alla, regering, opposition, kommunpo-
litiker och myndigheter att hela tiden tänka på vem det är som skapar resur-
serna som vi fördelar. 

Näringspolitik handlar mycket om förtroende, långsiktighet och uppmunt-
rande till entreprenörskap. Här gör vi mycket, alltifrån Ungt entreprenörskap 
i grundskolorna, till UF-företagare i gymnasiet till Sommarlovsentreprenörer, 
företagarskolan, starta eget rådgivningen och nu senast starten av Åland Bu-
siness Lab i samarbete med både högskolan, branschorganisationen Ålands 
Näringsliv och flera privata partners. Det här är aktiv och befintlig näringspo-
litik. 

Det traditionella sättet att stimulera näringslivet och sysselsättningen är 
via offentliga investeringar. De byggnadsprojekt som planeras av landskapet 
och kommunerna uppgår tillsammans till drygt 24 miljoner euro år 2015 och 
ökar något året efter. Till detta kommer ytterligare investeringar som genom-
förs helt eller delvis av landskapets bolag.  
Posten och PAF planerar som bäst investeringar i 20-25 miljonersklassen och 
Ålands fastigheter Ab (tidigare Norra Ålands Industrihus) håller som bäst på 
bygger en industrifastighet i Eckerö tillsammans med näringslivet för cirka 6 
miljoner euro. Det här är också aktiv näringspolitik. 

Näringslivets investeringar i ökad konkurrenskraft, produktion och utbild-
ning stimuleras genom de EU-delfinansierade programmen som startas upp 
och börjar implementeras från början av nästa år. Det kompletterat med 
landskapsfinansierade stöd för internationalisering, export och expansion gör 
att vi har många möjligheter att stödja olika initiativ och investeringar som 
näringslivet behöver och vill göra 

Landsbygdsutvecklingsprogrammet genomförs från år 2015, förhopp-
ningsvis, där lantbruket främjas genom stöd till produktion, investeringar 
och miljö. Målsättningen är att bidra till en hållbar ekonomisk utveckling och 
till att utveckla och diversifiera det till landsbygden kopplade näringslivet.  

Vi är inte i mål än med programmet och vi har några utmaningar kvar men 
om allt går som det ska så kan vi skicka in de reviderade programmet till 
kommissionen nästa vecka och då börja använda det i början av året. 
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Programmets främsta prioritering är att säkerställa en tillräcklig primär-
produktion och på så sätt se till att det finns livsmedel för konsumenterna 
och råvaror för Ålands livsmedelsindustri.  

För att ytterligare stärka det åländska matklustret har Ålands landsbygds-
centrums styrgrupp fått i uppdrag att utarbeta en livsmedelsstrategi för Åland 
som tar avstamp i landsbygdsutvecklingsprogrammet samt utvecklar förut-
sättningarna för den ekologiska livsmedelsproduktionen.  

En livsmedelsstrategi för Åland behöver se till att vi håller bra kvalitet på 
våra produkter, i hela kedjan, att vi fortsätter investera för ökad produktivi-
tet, bygger bra varumärken och kopplar det till ett arbete med en ren natur.  

Det arbetet att ta fram den strategin är inget politiker ska göra ensamma, 
det ska vi göra tillsammans med näringen och branschen. Det är också nä-
ringspolitik. 

Jag är helt övertygad om att lantbruket är en framtidsnäring. Det är en nä-
ring där framtidsutsikterna är goda om vi fokuserar på kvalitetsprodukter och 
råvaror som kunden vill ha. Många branscher har helt försvunnit, flera kom-
mer att göra det men livsmedelsproduktion med hög kvalitet kommer alltid 
att efterfrågas och bestå.  

Framtiden kommer inte alltid att vara enkelt, spikrak och utan utma-
ningar. Det kommer säkerligen uppstå fler störningar på marknaden, som 
den nuvarande Rysslandskrisen. Men det är när det blåser vi behöver hjälpas 
åt tillsammans. Politiker, odlare, producentförbund, livsmedelsklustret och 
även den vanliga ålänningen. Ingen kan göra allt men tillsammans kan vi 
göra allt möjligt. 

Det åländska LBU-programmet innehåller mer pengar i förhållande än det 
finska, vilket i sig är dubbelt större än det svenska. Jag är övertygad om att 
Åland kan vara ett av de bästa ställen i världen att bruka jorden på. Den 
åländska myllan, våra varma höstar, den stora mängd soltimmar och ett kon-
kurrenskraftigt LBU-program är en bra grundförutsättning. 

Fru talman! Jag tänkte också prata lite om fiskerinäringen. Det program-
met har inte diskuterats så mycket de senaste åren, till skillnad från de andra 
EU-programmen. 

Det operativa programmet för fiskerinäringen på Åland har varit ute på 
remiss och vi räknar även med att det ska kunna sättas i kraft under början av 
nästa år. I det programmets mål betonas både näringens lönsamhet och kon-
kurrenskraft samt livskraften i de fiskebestånd och ekosystem som nyttjas av 
näringen.  

Programmets övergripande målsättning är att den åländska fiskerinä-
ringen ska vara livskraftig, ekonomiskt lönsam samt ekologiskt och socialt 
hållbar. De fiskbestånd och ekosystem som nyttjas av näringen ska skyddas 
och vårdas för att även i framtiden kunna tillhandahålla närproducerad rå-
vara och livsmedel av hög kvalitet. 

Strategin är att stöda insatser som förbättrar förutsättningarna för en håll-
bar, ökad primärproduktion och ett nytänkande genom hela värdekedjan. 
Den största möjligheten till ökad tillgång på lokal råvara finns inom vatten-
bruket och fiskodlingen. Därför sätts ett fokus på nya former av vattenbruk 
med stor tillväxtpotential men även en fortsatt satsning för hållbar vidareut-
veckling av kassodlingen av fisk i havet.  
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Åland har naturliga förutsättningar för denna odlingsform och sektorn till-
handahåller viktiga arbetstillfällen, i synnerhet i skärgården där det är 
mycket svårt att hitta alternativa arbetstillfällen.  

Den största utmaningen inom vattenbruket ligger i att möjliggöra en pro-
duktivitetsökning samtidigt som miljöpåverkan minskas. För detta stöds in-
satser för produktiva investeringar, minskad miljöpåverkan, resurs- och ener-
gieffektivitet samt innovativ teknik och förvaltning. 

För handeln och förädlingssektorn finns ett ständigt behov av råvara och 
målet är att i större utsträckning kunna täcka behovet med lokal råvara. För 
förädlingssektorn är stödmöjligheterna lite mer begränsade än tidigare. Vi 
kan fortfarande bevilja investeringsstöd för t.ex. produktutveckling, förbätt-
rade arbetsförhållanden och energieffektiviseringsåtgärder.  

Strategin är vidare att förbättra förutsättningarna för ett yrkesmässigt fiske 
i allmänhet och ett småskaligt kustfiske i synnerhet, vilket idag främst bedrivs 
som en bisyssla och ofta som en del av det mångsyssleri som kännetecknar 
levernet i skärgården.  

Fokus sätts på att förbättra lönsamheten genom att öka värdet på fångsten 
bl.a. genom utökad vidareförädling, insatser för att förbättra den lokala 
marknaden, åtgärder för att minska negativa effekter av säl och skarv samt 
att bredda resursbasen genom utökad användning av underutnyttjade be-
stånd.  

Förutsättningarna för ett småskaligt kustfiske främjas även genom insatser 
för att upprätthålla en välfungerande infrastruktur. Problem med nyrekryte-
ring och en ökande medelålder kan lösas genom att näringens lönsamhet, 
konkurrenskraft och image förbättras.  

Livskraftiga fiskbestånd är en förutsättning för yrkesfisket varför behovet 
av fortsatta insatser för fiske- och vattenvården tillgodoses genom olika åt-
gärder för förbättrad förvaltning av bestånden samt beståndsvårdande åtgär-
der, såsom restaurering av lek- och uppväxtområden för att gynna den natur-
liga reproduktionen.  

För att skapa en större efterfrågan på lokala fiskprodukter kan marknads-
förings- och informationsinsatser liksom samverkansinsatser stödjas. Med de 
EU-medel som Åland tilldelas för fiskeriprogrammet och landskapsregering-
ens medfinansiering blir hela programbudgeten på ungefär 7,3 miljoner fram 
till år 2020. Det är också näringspolitik. 

Sedan om företagsklimat. 
Ett företagsklimat i världsklass skapas inte över en natt och det är ingen 

enmansshow. Det gäller att vi alla kämpar och jobbar tillsammans, att vi rider 
ut stormar som kommer, att vi ser Åland som en helhet och en enhet.  

Landskapsregeringen inleder nu ett nytt tillväxtprojekt under namnet 
”Team Åland – En kraftsamling för tillväxt och inflyttning” för effektivare och 
mer optimal allokering av resurserna tillsammans med näringslivets organi-
sationer. Det sammanfaller väl med uppstarten av näringslivs- och kompe-
tensprogrammen med finansiering från de europeiska struktur- och investe-
ringsfonderna.  

Tanken med Team Åland är att det ska vara ett verktyg där Ålands land-
skapsregering tillsammans med det åländska näringslivet skapar möjligheter 
för olika projekt som gynnar företagsklimatet, tillväxten och inflyttningen i 
allmänhet samt modernisering, internationalisering och digitalisering i syn-
nerhet.  
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Team Åland är arbetsnamnet på en tvåstegsraket för det offentliga och pri-
vata att tillsammans utföra gemensamma utvecklingsprojekt till nytta och 
gagn för hela Åland. 

Utvecklingen av det åländska näringslivet är inte i första hand något 
för politiker att besluta om utan politiker ska skapa förutsättningar så att det 
går lätt för företagen att förändras och förnyas. Det är viktigt att arbeta för att 
eliminera hinder och underlätta för nya och befintliga företag att växa.  

Team Åland blir ett verktyg för att stimulera till mer samarbete, mer "kors-
pollinering" mellan olika branscher, mer innovation och kreativitet.  

Det kan exempelvis handla om hur vi sporrar till ännu mer entreprenör-
skap, att utveckla varumärket Åland, att underlätta för fler utländska investe-
ringar, att skapa system för kompetensrekrytering, mer digitalisering, en at-
traktivare "Ålandsbild" för besökare, inflyttare och affärspartner, gemen-
samma exportsatsningar. Det är helt enkelt åtgärder som skapar ett ännu 
bättre företagsklimat anpassat efter det åländska näringslivets önskan och 
behov för framtiden. 

Projektet Team Åland är inte ett nytt sätt att finansiera enskilda företag 
utan ett komplement till de traditionella nationella företagsstöd och de struk-
tur- och investeringsfonder som regeringen handhar för att stödja näringsli-
vet.  

Första steget i raketen består i att ta fram konkreta utvecklingsprojekt och 
för det ändamålet finns 200 000 euro upptaget i förslaget till landskapets 
Ålands budget. Det beloppet blir ett konkret verktyg att tillsammans med nä-
ringslivet, högskolan, branschorganisationerna, tredje sektorn med flera ta 
initiativ och genomföra olika projekt som leder mot de gemensamt uppsatta 
målen.  

Jag har redan haft inledande samtal kring detta med både Ålands Närings-
liv, Visit Åland och andra aktörer och alla se oerhört positivt på det. Vi jobbar 
nu vidare med att tillsammans komma med förslag, tankar och idéer hur vi 
kan lyfta Åland till nästa nivå.  

Det andra steget i raketen består sedan i ett riktigt stort kraftpaket på yt-
terligare 1 miljon euro att användas under 2015 och framåt för att genomföra 
och implementera de aktiviteter som gemensamt arbetats fram.  

För att projekten verkligen ska bli förankrade i hela samhället så ska lag-
tinget involveras genom att den miljonen inte aktiveras förrän i första till-
läggsbudget nästa år.  

Förslagen ska vara inlämnade till landskapsregeringen före sista februari 
och man kan läsa mer om tanken med Team Åland på team aland.com. 

Jag vill även passa på att marknadsföra ett evenemang som går av stapeln 
den 13 januari. Det är en kreativ verkstad där olika tankar, idéer och förslag 
kommer stötas och blötas under professionell ledning. Boka gärna en av de 
begränsade platserna via hemsidan. 

De ledord som Team Åland har att förhålla sig till är att allt som görs ska 
göras tillsammans och bör gynna tillväxt, inflyttning, modernisering, digitali-
sering och internationalisering.  

Tanken är att inom var och ett område som initieras så startas långsiktiga 
utvecklingsarbeten som helt eller delvis kan finansieras av landskapsrege-
ringen.  
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Flera viktiga aktörer i nätverket involveras; alltifrån Högskolan på Åland, 
utvecklingsbolagen, Ålandskontoren, kommunerna, bransch- och arbets-
marknadsorganisationer och tredje sektorn.  

Personligen tror jag mer fokus och resurser behöver sättas på digitalisering 
och att det kommer att genomsyra allt i Team Ålands arbete. Internet och 
dess tillgång till det är infrastruktur och kan likställas med vatten och el. Det 
måste finnas och det måste fungera. 

Olika digitaliseringsprojekt är för övrigt redan något vi tillsammans med 
det åländska näringslivet redan igångsatt. Senaste projektet som kommit 
igång är ett e-handelsprojekt för småföretagare. Digitaliserade företag har en 
högre produktivitet och är därmed starkare och har bättre framtidsförutsätt-
ningar än sina analoga konkurrenter.  

Digitala företag når även långt bortom det egna landets gränser genom in-
ternets gränslöshet. En fortsatt satsning på digitalisering för de åländska fö-
retagen är ur ett tillväxtperspektiv nödvändigt. I början av februari planerar 
vi även ett stor digitaliseringsseminarium, boka in torsdagen den 5 februari 
för det. Det är också aktiv näringspolitik det. 

Sedan avslutningsvis, fru talman, lite regionalpolitik. 
Landskapsregeringen fortsätter att stöda konkreta regionalpolitiska pro-

jekt i syfte att öka livskraften i skärgården. De projekt som hittills har genom-
förts har visat sig vara viktiga för framtidstron i regionen.  

Satsningen på Kökar är ett tydligt exempel på när offentliga och privata 
aktörer kan medverka till och möjligöra projekt, förutsatt att det finns en ent-
reprenör som brinner för sin idé och är villig att arbeta stenhårt för att för-
verkliga den. 

Skärgårdsstödet som har beviljats till nya företag i skärgården samt stödet 
i form av befrielse från socialskyddsavgifter för vissa arbetsgivare i skärgår-
den fortsätter, och det viktiga stödet till det året om öppna skärgårdsbuti-
kerna fortsätter på den nivån det höjdes till år 2014.  

Högskolans utbildnings- och forskningsuppdrag är att i samarbete med det 
lokala näringslivet och offentliga sektorn generera kunskap som utvecklar 
samhället och näringarna på Åland och skapar tillväxt.  

I år har Högskolan på Åland som jag nämnde tidigare startat Business Lab 
Åland i nära samarbete med Ålands Näringsliv, Ålands Utvecklings Ab, land-
skapsregeringen och fyra åländska partnerföretag.  

Det är ett resultat från Tillväxtrådets arbete och har visat sig vara, i likhet 
med Sommarlovsentreprenörerna och företagarskolan, ett intressant koncept 
för kvinnor som vill starta och utveckla företag.  

Kvinnor som företagare är underrepresenterade och landskapsregeringen 
söker former för att främja deras samt andra olika gruppers företagande. 
Dessa tre insatser har visat sig vara omtyckta och attraherat fler kvinnliga 
deltagare än manliga. 

Ålands sjöfartsakademi, ÅSA, inledde sin verksamhet under 2014 och er-
bjuder ett närmast komplett utbildningsutbud inom sjöfartsutbildningen. Nu 
stärker sjöfartsutbildningen sin internationella prägel genom att planera ett 
engelskspråkigt utbildningsprogram inom elektroteknik. Här hoppas jag på 
många studeranden utanför Åland. Jag är nämligen helt övertygad om att 
Högskolan på Åland kan bli en motor i att få nya unga människor att flytta hit 
och bli ålänningar. 
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Genom att höja kvaliteten och kvantiteten på arbetskraft och kunskap bi-
drar Högskolan på Åland till att stärka existerande industri- och tjänsteklus-
ter och skapa nya i vilka innovationer i form av nya produkter, tjänster och 
affärsmodeller uppkommer. Högskolans verksamhet bidrar till att skapa nya 
jobb och öka inflyttningen till Åland och har under det senaste året genom-
fört ett större internt affärsutvecklingsprojekt som mynnat ut i ett tydligare 
varumärkestänk och en idé som hela Åland kan vinna på.  

Idag kostar en plats på högskolan cirka 10 000 euro per år men en elev 
spenderar cirka 12 000 euro under samma tid. Det gör att en ytterligare sats-
ning på högskolan inte bara är nödvändig, den är mer än försvarbar och ett 
sätt att verkligen skapa inflyttning, tillväxt, modernisering och international-
isering av Åland. Det här är aktiv näringspolitik det. 

Kommunikation är även det näringspolitik. Flygtrafiken är näringslivets 
livsnerv och under år 2015 kommer befintligt avtal för flygtrafiken till Stock-
holm att utvärderas och en ny upphandling att utföras. De senaste åren har 
landskapet subventionerat stockholmstrafiken med cirka 1,3 miljoner euro, 
mycket pengar men flygtrafiken till Stockholm är absolut en grundförutsätt-
ning för att vi skall ha ett näringsliv på Åland i framtiden. 

De intern åländska kommunikationerna är också viktiga och den omfat-
tande reformen med driftsprivatisering av skärgårdstrafiken är en strukturell 
omläggning som ger fler affärsmöjligheter för privata företag, och som ökar 
på produktiviteten och sparar pengar för samhället.  

Det samma gäller privatiseringen av avbytarna. Vi är med och skapar ett 
system som kommer öka produktiviteten överlag, nya arbetsplatser skapas på 
landsbygden och valfriheten för djurproducenterna ökar. Det här är närings-
politisk och den är inte obefintlig, den är i högsta grad befintlig.  

Landskapsregeringens Regelråd får även det kritik ifrån spörsmålsstäl-
larna. Regelrådet arbetar för att sänka företagens kostnader till följd av regler 
och underlätta deras vardag och har funnits i drygt 1,5 år. Regelrådet träffa-
des intensivt i början av verksamhetsstarten, däremot så har mötena det här 
året inte varit prioriterat, utan branschorganisationerna som är represente-
rade har fått i uppgift att uppmuntra sina medlemmar att komma in med för-
slag på problem och onödiga regler.  

Det här året har det kommit in ett förslag. Det kom för en vecka sedan. Jag 
anser att det här visar att vi har det ganska bra här. Jämför jag med byråkra-
tin för företagare i Sverige eller Norge har vi ett himmelrike här. Men återi-
gen allt vi gör kan vi göra bättre och vi behöver inte fler regler och lagar vi be-
höver förenklingar, speciellt inom området som hanterar anställningar för 
småföretagare. 

Parallellt med regelrådet har ett förenklingsarbete pågått inom ÅMHM, 
där vissa förenklingar redan genomförts och som bäst håller regeringen på se 
över avgiftsnivåer och tillsynsintervallen. 

Jag skulle kunna prata mycket mer om vad som gjorts och om vad som är 
på gång, gällande fler kor, fler högkvalitativa bäddar, flygförbindelser till kon-
tinenten. Jag skulle vilja berätta om Skraknästet, alla projekt som drivs och 
finansieras av regeringen, om Smart-parken som nu förverkligas i Eckerö, om 
hur bra tillverkningsindustrin går. Men slutar här och ser fram emot alla yt-
terligare konkreta förslag på hur vi kan skapa ett ännu bättre företagsklimat 
Åland.  
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Som sagt det är igen enmansshow, det är ett jobb vi som lever och bor på 
Åland kan och bör göra tillsammans. Tack, fru talman!  

Ltl Axel Jonsson, replik  

Tack, fru talman! Det är trevligt att höra att det här inte är en enmans-
show. Jag delar den uppfattningen. Vi ska komma med några konkreta 
bidrag så småningom. 

Först tycker jag ändå att man behöver ha en gemensam utgångspunkt 
om man ska kunna göra det här till ett lagarbete som näringsministern 
var inne på. Näringsministern menade att vi i vårt spörsmål målade en 
mörk bild över utvecklingen på Åland. Näringsministern menade i slutet 
av sitt anförande att vi har ett himmelrike här i jämförelse med om-
kringliggande länder. Ser vi vad våra siffror talar så ser vi en krympande 
ekonomi, vi har en stigande arbetslöshet, vi har en växande byråkrati 
och vi har minskade möjligheter till uppmuntrande knuffar i form av 
export- och internationaliseringsstöd. Dessutom har vi ett stigande skat-
tetryck. Är de här verkligen ett himmelrike enligt näringsministerns 
uppfattning? 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Fru talman! Vi ser verkligen olika på Åland och det åländska samhället 
som vi lever och verkar i dagligen. Vi har en samhällsekonomi som är 
under kontroll jämfört med alla omkringliggande områden i Europa och 
världen. Vi har en låg arbetslöshet. Vi har väldigt små trösklar att 
komma över vad gäller att starta företag och driva företag. Det som är 
svårt är att tjäna pengar, men det är lika svårt överallt och det kommer 
förmodligen att bli bara svårare och svårare. Däremot har vi otroliga 
möjligheter att hjälpa till från landskapsregeringens sida, både med in-
ternationaliseringsstöd, med produktutvecklingsbidrag och internation-
aliseringsinsatser. År 2015 har vi vårt internationella företagsstöd på 1,2 
miljoner euro. Vi har 1 miljon euro kvar år 2014. Vi har alla möjliga för-
utsättningar. Jag kan säga att detta är himmelriket om man jämför med 
hur det ser ut på östra sidan om Skiftet eller på västra sidan om Ålands 
hav. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Samtidigt är det kanske också relevant att se på den egna utvecklingen. 
Blir det bättre eller blir det sämre? Näringsministern sade att företag 
som genererar vinst skapar trygga arbetsplatser och en god framtid för 
ålänningarna. Jämför vi 2007 med 2012 så sjönk de samlade vinsterna i 
det åländska näringslivet med hela 52,1 procent. Nästan hälften är 
borta! Den här undersökningen är ändå oroväckande. Det är klart att 
Åland på många sätt är ett fantastiskt samhälle att leva och bo i och 
driva företag i, men vi måste se till att det blir bättre, att utvecklingen 
går rätt håll. Det är detta som bekymrar oss i oppositionen när vi lägger 
det här spörsmålet.  

Näringsministern kommer med många kloka tankar och idéer. Men 
tittar vi på siffrorna, på t.ex. stödnivåerna ute i näringslivet, så minskar 
de totalt sett med ungefär 2,2 miljoner jämfört med föregående år. Den 
här utvecklingen kan vi inte acceptera om vi faktiskt vill göra någonting 
konkret för att stärka vårt åländska näringsliv. 

590 



  

Minister Fredrik Karlström, replik 

Fru talman! Man kommer inte att förändra det åländska näringslivet 
med bidrag. Det åländska näringslivet kommer att utvecklas, det kom-
mer att hitta nya affärsmöjligheter och det kommer att skapas nya inno-
vationer och produkter som kommer att sälja och som marknaden vill 
ha. Det där sättet att komma vidare på. Man kan inte komma till nä-
ringsavdelningen och ansöka om ett stöd och tro att det kommer att 
rädda situationen för framtiden. Vi har ett bra utgångsläge, men vi har 
också en lågkonjunktur i världen och Åland är en del av världen. Sedan 
2008 har det varit en katastrof i världen, kanske den största krisen se-
dan börskraschen 1921. Vi har det fortfarande väldigt bra här och vi har 
förutsättningar att kunna göra det ännu bättre. Men det krävs att företa-
gen kommer att behöva anpassa sig, företagen måste förändra sig, de 
kommer att behöva hitta nya produkter och tjänster och sälja och där är 
vi med; i internationalisering, i exportsatsningar och nu framförallt i 
den digitala biten i det åländska näringslivet. Många är duktiga och har 
förstått det, men det finns många som inte riktigt har förstått vikten av 
att börja tänka digitalt. Där kan vi vara med och hjälpa till. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Jag vill slå ett slag för småföretagarens betydelse i det 
åländska samhället. Jag håller med näringsministern att det nog inte är 
så som det ofta hävdas, det är inte byråkratin som är det stora hindret 
för att bedriva framgångsrik verksamhet. För småföretagarna det väldigt 
dyrt att anställda, speciellt när man ska gör den första anställningen. Vi 
ska förstås göra vad vi kan för att förenkla, men det är inte där som det 
stora problemet ligger.  

Om jag får möjligheten att ge en andra replik här så kommer jag att 
ge ett konkret förslag på hur vi kunde jobba med kostnadsfrågan gäl-
lande småföretagandet. 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Fru talman! Det vill jag absolut höra. Jag håller helt med om att styrkan 
i det åländska näringslivet är småföretagen. Enligt alla de rapporter som 
görs av forskningsinstitut nu sägs att fyra av fem nya jobb kommer att 
skapas inom småföretagen. Det är där som tillväxten finns och det är 
där innovationskraften kommer. Vi har sett hur det gick för Nokia, ett av 
världens ledande mobiltelefonföretag, helt plötsligt efter något år finns 
de inte ens kvar på marknaden. Vi såg hur det gick för Kodak, det stora 
företaget som helt plötsligt inte finns kvar längre, de har blivit om-
sprungna av små innovativa driftiga småföretagare som förändrar värl-
den för oss alla. Jag tror också att det åländska näringslivet behöver gå 
mot samma håll. Det är precis som ltl Perämaa säger, problemet är ofta 
den första anställningen, att gå ifrån att sysselsätta sig själv till att ta an-
svaret att vara arbetsgivare för en annan människa. Allt detta innebär 
sjuklöneansvar, sjukskrivningar, semester och alla de kostnader som 
kommer till. 
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Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Som näringsministern säger så mycket av den lagstiftning 
som berör det här området är riksbehörighet. Minister sade att han hop-
pas att man gör det här till ett tema inför nästa riksdagsval. Förslaget 
från vår sida är: Sjöfartspolitiken, där vi heller inte har behörighet, men 
där har tidigare sjöfartsansvariga och riksdagsledamöter framgångsrikt 
drivit frågan om att förbättra förhållandet för åländsk sjöfart och fin-
ländsk sjöfart. Varför inte göra på samma sätt på det här området? 
Samla styrkorna, leta fram de likasinnade politiker som säkert finns på 
rikshåll och försök föra fram de argumenten för att härifrån försöka på-
verka riksdagen. Man skulle riktigt på allvar och konkret göra föränd-
ringar för att speciellt underlätta och sänka kostnaderna i den situat-
ionen en småföretagare gör sin första anställning.  

På sjöfartsområdet har vi lyckats med det här, det är inte vår behörig-
het. Vi kan göra precis samma sak gällande det här området. 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Fru talman! Jag håller helt med. Jag hoppas verkligen att de kommande 
månaderna kommer att bli fokusområde i den kommande debatten om 
riksdagsvalet. Det här är en viktig fråga för tillväxten för Finland men 
också för Åland. Det gäller att få våra cirka 2 200 företag, under fyra 
personer anställda, att anställa någon till eller börja med att anställa nå-
gon. Lyckas vi med det och kan sänka trösklarna till att man vågar ta det 
livsavgörande beslutet som det de facto är. Det är ett oerhört åtagande 
man tar på sig när man tar på sig den första anställningen och börjar 
växa. Vi behöver absolut på alla sätt hjälpas åt. Behörigheten ligger på 
andra sidan Skiftet, men vi ska tillsammans jobba för att underlätta och 
förenkla. Nyckeln till framgång är om vi kan få småföretagarna att sälja 
mera utanför Åland och börja anställa personer på Åland. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, talman! Ministern talade om regionalpolitiken. När man startar 
ett företag i skärgården så behövs en hel del transporter. Ministern sade 
att man ger vissa miljoner till flygtrafiken. Varför skulle man inte också 
kunna ta skärgårdstrafiken och lastbilarna under näringsavdelningen 
och se vad man kan stöda på transportsidan? Det skulle vara intressant 
för det är en ansenlig summa för ett företag som åker varje dag med last-
bil. Det skulle vara roligt att höra vad ministern säger om det.  

Minister Fredrik Karlström, replik 

Fru talman! Den här diskussionen har vi haft många gånger. Vi sätter 
ungefär 1,3 miljoner euro i flygtrafiken till Stockholm. Vi sätter väl 17 
miljoner i interntrafiken till skärgården. Vi sätter ju redan väldigt 
mycket pengar för den interna trafiken till skärgården. Jag kan hålla 
med om att det ibland kan slå snett och orättvist i förhållande till vissa 
transportbehov som finns ute i skärgården. Det finns inom skärgårds-
kommunerna vissa tillverkningsbolag som åtnjuter en viss fördel av att 
finnas och ute i skärgården. Det finns mer att göra i den frågan. Som ltl 
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Sundblom vet så är det en oerhörd komplex fråga att hitta ett rättvist 
system som fungerar för alla på lika villkor precis hela tiden. Det är en 
fråga som många landskapsregeringar har försökt att lösa under många 
år. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Det var inte frågan om hur många miljoner skärgårds-
trafiken kostade för den betjänar så många andra grupper. Nu handlar 
det om att få ut arbetsplatser och få företag att satsa.  Har man en avgift 
inom färjtrafiken på kanske cirka 50 000 euro på ett år så kan det vara 
ribban mellan att starta eller inte starta ett företag. Företaget startar nå-
gon annanstans istället. Den frågan skulle jag vilja att ministern spånar 
runt. 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Fru talman! De som startar företag i skärgården har också möjlighet att 
köpa årskorten som personer och företag i skärgården kan köpa för 
transporter. Problemet kanske mera gäller dem som köper tjänster från 
skärgården från företag på fasta Åland. Där kan det slå orättvist och bli 
väldigt dyrt ibland. Det här är en fråga som kanske mera hör till skär-
gårdstrafiken. Det lär säkert också diskuteras mera när frågan kommer 
upp i budgeten 2015 för avgörande. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! ”Du kan inte bli vad du inte kan se”.  
Näringsministern hade ett bra anförande och han visar på hur kom-

plex och mångfacetterad näringspolitiken är.  
Jag skulle vilja ta upp en viktig del av näringspolitiken; nyföretagan-

det och den potential som det finns hos kvinnliga företagare. Vi kan kon-
statera att av Ålands 2 200 företag och företagare så är ungefär 30 pro-
cent kvinnor. Många kvinnliga entreprenörer har sin verksamhet inom 
handel, tjänstesektorn och hotell- och restaurangbranschen. Det är 
också framtidsbranscher. Det handlar om tillväxtpotential, regional och 
hållbar utveckling. Jag skulle vilja att näringsministern utvecklar lite de 
tankegångar och konkreta åtgärder som landskapsregeringen har för att 
fånga upp den nyföretagarpotential som finns hos kvinnliga entreprenö-
rer. 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Tack, fru talman! Konkret kan jag säga att det finns några verktyg. Ut-
vecklings Ab och de nya riskkapital pengarna som tillförs nästa år är väl-
digt bra verktyg för att kunna stöda just företag inom tjänstesektorn. Vi 
vet att kvinnliga företagare har en större del i tjänsteproduktionen än 
vad manliga företagare har.  

Företagarskolan, Starta eget och Ålands business labb är tre konkreta 
exempel som har visat sig vara väldigt attraktiva för kvinnor. Det är för-
slag som regeringen har satt igång, som vi jobbar med och som har visat 
sig vara attraktiva för kvinnor som vill bli företagare.  
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Sedan att vi skulle ha speciella kvinnolån, kvinnostöd eller kvinnobi-
drag tror jag inte är rätt väg att gå. Det handlar om att se till att vi har ett 
företagsklimat som ser till att kvinnor, lika som män, inflyttade och alla, 
ska kunna starta och framförallt vilja starta företag. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Jag tror inte heller på speciella kvinnolån eller kvinnostöd. Det 
handlar om att se service- och tjänstebranschen. Våra stöd och system 
har av tradition stött stora hallar och fysiska saker. Det gäller att hitta 
system som stöder service- och tjänstebranschen. 

Vi har haft den här replikväxlingen tidigare. Ministern har faktiskt 
lovat mig att lagtinget skulle få något begrepp om stöden som näringsav-
delningen ger. Hur stor del av stöden har riktat sig till kvinnor respek-
tive till män till exempel under det senaste året?  

Minister Fredrik Karlström, replik 

Fru talman! Det är faktiskt en omöjlig fråga att svara på eftersom många 
bolag bedrivs via aktiebolag. Hur ska ett aktiebolag räknas? Bolagen be-
står av olika andelar kvinnor och män. Traditionellt har väldigt mycket 
pengar gått i investeringsstöd till tillverkningsindustrin och exportbran-
schen. De senaste landskapsregeringarna har aktivt valt att stöda företag 
som satsar på export, internationalisering och som riktar sig utanför 
Åland. Tjänstesektorn på Åland stöder vi inte och det tror jag inte heller 
att vi ska göra i framtiden. Däremot finns det möjlighet, via riskkapitalet 
och Ålands Utvecklings Ab, att kunna stöda tjänsteproduktion som 
också har fokus på att sälja sina tjänster utanför Åland. Men att sätta 
upp någon sorts statistik och t.ex. se på curlinghallen där två driftiga 
kvinnor är huvudägare, ska det räknas som stöd till en kvinnlig investe-
ring eller är det en hall som fick stöd? 

Talmannen 
Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Ministern presenterade väldigt många tankar och goda idéer. 
Vi märker att ministern brinner för sitt ansvarsområde. Det gjorde han 
också när han satt i oppositionsbänken senaste gång när vi hade ett nä-
ringspolitiskt spörsmål i den här salen. Det är ju rätt intressant att ta del 
av tidigare debatter och se hur tankesättet förändras beroende på vilka 
stol man sitter på. 

Detta med riskkapital, det stämmer att liberalerna har varit kritiska 
och tveksamma till att samhället allt mera går in och agerar bank. Så 
tyckte också minister för fem år sedan. I den här salen sade ministern 
då: ”Min inställning är att det inte är landskapsregeringens uppgift att 
förse företag med riskkapital. På Åland har vi en i huvudsak väl funge-
rande finansmarknad.”  Vad beror det på att ministern har ändrat in-
riktning?  

Minister Fredrik Karlström, replik 

Fru talman! Många av mina åsikter har ändrat under de senaste 15 åren 
som jag har suttit i den här lagtingssalen. För fem år sedan, eller kanske 
till och med längre tillbaka sedan, så fanns det väldigt mycket pengar på 
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Åland. Det fanns kanske inte ett så stort behov av riskkapital som det 
kan finnas idag. Skillnaden med den satsningen som vi gör idag med 
riskkapital är att den görs på ett annat sätt. Vi går inte in som en enskild 
ägare i någons bolag. Vi går in tillsammans med en annan privat inve-
sterare på lika villkor. Det är inte politiker i Ålands Utvecklings Ab som 
ska avgöra vilka investeringar som ska göras eller inte göras. Det ska gö-
ras på lika villkor som det privata kapitalet går in och investerar som till 
exempelvis i Fifax Eckerö eller i bageriet på Kökar. De är lysande exem-
pel på hur man kan använda det offentliga riskkapitalet på ett bra sätt.  

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag har inte riktigt låtit mig övertygas till den här delen. Jag 
håller med om det som ministern också sade, att det har visat sig bli väl-
digt kostsamt och dyrt för skattebetalarna när staten går in och agerar 
bank. Jag vidhåller att man bör vara försiktig till den delen. Det finns 
banker och andra som kan ta på sig riskerna. 

Man utvecklas i det politiska arbetet, man ändrar åsikter och det är 
mycket intressant att läsa ministerns långa anförande från den gången. 
Det fanns många goda idéer men det fanns också många påståenden 
som nog har modifierats när ministern nu sitter på en ministerstol. 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Fru talman! Som vtm Eriksson vet så är det stor skillnad på att vara i 
opposition och att sitta i regeringen och ta ansvar för en större helhet. 
Alla mina tankar och idéer finns dokumenterade på frille.com sedan 
2006. Det är mycket som har ändrats genom åren. Jag har blivit klo-
kare, äldre och tyngre och mer gråhårig med åren.  

Det är stor skillnad på sättet att hantera riskkapitalet idag jämfört 
med hur det var för 5-8 år sedan.  

Det har också gjorts en sammanfattning och en utredning av Ålands 
Utvecklings Ab där man ser vilka arbetsplatser de investerade pengarna 
har genererat, hur mycket det har omsatts i sociala avgifter och den till-
växt som har kommit ut ur vissa av de bolagen. Vissa bolag har det gått 
sämre för, men för många bolag har det också gått bra. Man kan titta i 
resultaträkningen i Ålands Utvecklings Ab så ser man vad de sysslar 
med idag och hur mycket tillväxt de har varit med och skapat. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! När ministern tog upp avbrytarsystemet kan jag inte 
låta bli att replikera. Ministern lyfte fram avbytarsystemet som en aktiv 
näringspolitik. Ja, det är klart, så kan man väl också se det. Vi från 
Ålands Framtid har inte motsatt oss privatiseringen men däremot har vi 
lite kritiserat ansvaret som landskapsregeringen skjuter ifrån sig. Det 
gäller framförallt garantin med akuta sjukdomsfall. Det är fortfarande 
inte löst utan man skjuter över ansvaret till privata näringsidkare som 
ska lösa det här. Det borde ha varit landskapsregeringens ansvar att ha 
det på grej i samband med systembytet. 
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Näringsministern säger också att stöden är lika bra som i riket. Så är 
det inte. Det är bara att jämföra.  

Talmannen 
Tiden är ute! 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Fru talman! Gällande avbytarna så har vi pratat om det i många om-
gångar redan, under många år och under många debatter i salen. Up-
penbarligen tycker vi lite olika.  

Senaste vecka var det ett informationstillfälle på ÅCA:s andelsstämma 
där landskapsagronomen presenterade systemet och hur det fungerar i 
praktiken. Majoriteten av kommentarerna efteråt var att det här egentli-
gen är ganska bra. Det kommer att bli ett system som fungerar. Land-
skapsregeringen har sagt att vi ska ta ansvar under år 2015 och hjälpa 
till i övergångsfasen med bland annat de avbrytare vi har kvar under 
några månader och också hitta ett system som sakta men säkert kom-
mer att överföra ansvaret till den privata djurproducenten. Jag är helt 
övertygad om att, när de här systemen faller på plats, kommer det att 
vara effektivt för brukarna, spara samhällets medel och det kommer 
också att skapa nya arbetstillfällen på landsbygden. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Nya arbetstillfällen? Det kan ju vara så att arbetsplat-
sen flyttas helt enkelt. Det kan inte vara någonting annat. Arbetstill-
fällen har getts tidigare, men de kan till och med minska. Privatise-
ringen är kanske färdigt diskuterad. Jag har inte varit emot detta, däre-
mot hur man har skött ansvarsfrågan när det gäller den biten. Jag hop-
pas att det är som det står i budgeten, att den person som kommer att 
bli kvar i anställningen 2015 ordnar upp det här. Det är en förhoppning. 

Man kanske blir lite luttrad och ger efter till slut och så tar man det 
som man får. Jag vet att det bland mjölkbönder finns motsatta åsikter 
också. Framförallt de som har förlitat sig helt och hållet på landskapets 
avbytare och inte varit med i några ringar tidigare, de är bekymrade. 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Fru talman! Jag håller med om att det är en stor förändring för den som 
bara har förlitat sig på landskapets avbytare. Det är en förändring som 
företaget måste genomgå. Tittar man sedan på vilken förmån man får 
från landskapet så är den förmånen de facto värd ungefär 7 200 euro, 
för att finansiera ledigheten som djurproducent. Det är ett stöd som är 
bra. Det är ett stöd som är bättre än i Finland där man ska förlita sig på 
kommunalanställda avbytare. Vi har ett mer flexibelt system som man 
efter lite tid kommer att anpassa sig till och inse att det här är en ganska 
bra lösning. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, talman! Jag skulle gärna fråga minister Karlström om hur mi-
nistern i dagsläget ser på tillgången på medel för att stimulera företa-
garna idag inför de konjunkturutsikter vi har inför nästa budgetår. Upp-
lever ministern att våra nivåer räcker till för att möta de investerings-
önskemål som finns ute i det åländska näringslivet?  

Jag vill gärna också ha en kommentar om det som i sägs i spörsmålet, 
att de viktiga produktutvecklingsbidragen mer eller mindre ska ha för-
svunnit. Ministern kanske kan förklara bakgrunden till det så att alla 
förstår hur näringspolitiken har förändrats. 

Jag tackar för ett inspirerande anförande. Det visar att ministern san-
nerligen tror på det han gör. 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Tack, fru talman! Gällande investeringsnivåerna kan man konstatera att 
vi har pengar kvar från det gamla strukturprogrammet. Vi kan använda 
de pengarna fram till sista juni 2015. Vi har ungefär 1 miljon kvar av det 
nationella finansieringsstödet för 2014. Mycket är uppbokat, men nu har 
vi 1,2 miljoner till i nationellt företagsstöd i kommande budget. Sedan 
sätts de nya strukturfondsprogrammen i kraft. Skillnaden från tidigare 
är att hela summan med investeringsstöd, under exempelvis LBU-pro-
grammet, kan användas om det skulle visa sig att vi sätter igång allting 
under ett eller två år. Det är budgeterat under perioden, det finns inte en 
begränsning, som det fanns tidigare, att man måste vänta ett år till föl-
jande år för att kunna göra de investeringarna som man ville göra. När 
det handlar om investeringar som näringslivet vill genomföra så finns 
det absolut pengar hos landskapsregeringen för att möta upp investe-
ringsviljorna både inom det privata näringslivet och inom lantbruket. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack för det svaret ministern.  
För några år sedan ägnade centern en hel del tid och resurser på frå-

gan om generationsväxling. Det är ett mångfacetterat område som mi-
nistern vet. Kan ministern idag bedöma hur han ser på generationsväx-
lingsfrågan i dagsläget? En del anser att det är en fråga som är överdra-
matiserad för lönsamma företag kommer alltid att hitta sina köpare i 
nästa generations företagare. Vi andra som har jobbat med verkligheten 
vet att ibland krävs det någon form av hjälpande hand, en liten push i 
ryggen i någon form via bank eller annat. Hur ser ministern på möjlig-
heten att fortsätta en mer stimulerande politik? 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Fru talman! Generationsväxling är en jätteviktig fråga. Det har vi funde-
rat mycket på tillsammans med Ålands näringsliv. Vi har också haft 
olika seminarier kring den frågan. Från den tidpunkten när man börjar 
fundera på ett generationsskifte så tar det ungefär sju år innan det är 
genomfört. Problemet är att personen som har ett företag och kanske 
drivit det i 30-40 år värderar sina många års arbete, avsaknad av semes-
ter och långa dagar och nätter, på ett sätt som gör att man kanske vill få 
ut det mervärdet när man gör generationsväxlingen. Köparen av företa-
get kanske inte värderar företaget på samma sätt. Det blir en väldigt stor 
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differens mellan köpare och säljare. Personligen tror jag inte att lös-
ningen är att landskapsregeringen går in med någon sorts stöd av gene-
rationsväxling. Det blir ett sätt att trissa upp priset. Marknaden måste 
sköta detta. Däremot tycker jag att det är viktigt att man berättar om ge-
nerationsväxling och uppmanar företag som ska göra generationsväxling 
att börja tänka på det i tid. 

Talmannen 
Tiden är ute! Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Anders Eriksson 

Fru talman! Jag vill först tacka näringsministern Fredrik Karlström för ett 
bra anförande. Jag noterade att han inledningsvis frågade vad näringspolitik 
är och att det är svårt att definiera. Det är sant. Vi har väl alla mött både möj-
liga och omöjliga akademiska definitioner av vad näringspolitik är. I den här 
debatten kanske vi kan enas om att om det så är näringspolitik, arbetsmark-
nadspolitik eller vad vi pratar om så bör det ha som mål att skapa tillväxt, ut-
veckling och trygga arbetsplatser.  

Vi säger i inledningen av vårt spörsmål att: ”Samtliga kurvor, vare sig det 
gäller sysselsättningsgraden eller ekonomisk tillväxt, pekar åt fel håll.”  

I den traditionella partiledardebatt som Ålands Framtid ordnar när lag-
tingsåret börjar var temat i år ”jobben och näringslivet”. Där presenterade 
Anders Ekström, VD på Ålands näringsliv, statistik som visade att Ålands 
BNP-utveckling 2007-2011 har minskat med 9,2 procent och vi har fortsatt 
negativ BNP-utveckling. Omsättningen för de åländska företagen under åren 
2007-2012 har ökat med 13,6 procent och det är ju positivt. Det bekymmer-
samma är att resultat under 2007-2012 har minskat med 52,1 procent, dvs. 
resultaten har halverats. Det här behöver vi tänker på när näringsministern 
Karlström säger att de åländska företagen har klarat sig riktigt bra. Man har 
klarat sig hittills tack vare att det är solida företag.  

Vi läser allt oftare i media om permitteringar och avyttringar av företag. 
Senast i lördagens Ålandstidning var huvudrubriken ”tolv av sjutton an-
ställda på Bores kontor i Mariehamn får gå.” Så har det varit en längre tid 
om vi tänker efter och läget är bekymmersamt. Man tänker på Eckerö ship-
ping, ÅCA, Viking Line, Medimar, Mattias Eriksson och Posten som man har 
varit i media här under hösten. 

Oppositionen har en längre tid påtalat det svaga konjunkturläget och den 
stigande arbetslösheten. Men hittills förgäves, men tack vare spörsmålet bör-
jar vi dock se små tecken på åtgärder. Men landskapsregeringen reagerar allt 
för sent. Det blir lite komiskt när landskapsregeringen i sitt svar skriver un-
der rubriken Konsumtion så här: ”Landskapsregeringen väljer i det rådande 
ekonomiska läget att stärka den åländska befolkningens köpkraft genom att 
kompensera kommunerna fullt ut för det inkomstbortfall som ökade skatte-
avdrag ger upphov till. Hushållens disponibla inkomster ökar därmed me-
dan kommunernas inkomster inte sjunker.”   

Ja, ja det är dags och vakna nu. Kanske någon vaken journalist skulle 
kunna återge alla de förslag som Ålands Framtid har lagt under tre års tid 
med just detta syftemål att stärka den åländska befolkningens köpkraft, ef-
tersom minister Karlström sade att man behöver lägga förslag.  Förslagen har 
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som vanligt hamnat i papperskorgen och regeringen har tvärtom istället fort-
satt att försvaga köpkraften.   

En politiskt insatt person sade att vi just nu har en regering som inte rege-
rar utan i bästa fall reagerar, men i det här fallet är det två år för sent. 

Under rubriken Arbetsmarknad skriver regeringen: ”Den åländska befolk-
ningen fortsätter att öka och det är positivt och utgör en arbetskraftsresurs 
för de åländska företagen.” Jag håller med. Det är absolut positivt men det 
finns också inslag som vi bör vara uppmärksamma på och det blir en paradox 
och rätt svårförståeligt när landskapsregeringen skriver så här: ”Sysselsätt-
ningsutvecklingen totalt sett är svagare än befolkningstillväxten vilket indi-
kerar att omgivande regioner har en sämre utveckling än på Åland.” För 
mig är det inte riktigt klart vad man vill säga med detta. Om sysselsättnings-
utvecklingen totalt sett är svagare än befolkningstillväxten så innebär det att 
det flyttar in mera människor än det finns jobb till.  

Med tanke på att regeringen inte har någon riktig jobbpolitik, nu är jag lite 
influerad av det svenska valet, utan istället mera fokuserar på arbetslöshets-
ersättningarna så kan vi ha en liten bomb inbyggd här. En bomb som kan 
komma att innehålla inslag av både rasism och främlingsfientlighet om vi inte 
är uppmärksamma. Vi ser det redan inom vissa sektorer. Det här måste vi ta 
på allvar och göra något åt. För att lyckas med det krävs en aktiv arbetsmark-
nadspolitik. De åtgärder som regeringen räknar upp under rubriken Arbets-
marknad är enbart traditionella vänsterpolitiska sysselsättningsåtgärder. Det 
är absolut viktiga men i vår borgerliga värld tar istället en aktiv arbetsmark-
nadspolitik avstamp i att skapa och behålla riktiga och hållbara arbetsplatser. 
Där har vi förstås begränsad behörighet, men vi måste använda den vi har. 

De fem punkter som jag tänker lista så noterade jag faktiskt till min stora 
glädje att näringsministern Karlström också berörde flera.  

1. En aktiv kompetenshöjande utbildning 

2. Stöda Digitaliseringen av företagen 

3. Nordens enklaste regelverk för företagare 

4. Ta över avtalsrätten 

5. En aktiv näringsstödspolitik 

Även utbildningspolitiken har en stor roll här. Beträffande detta skriver rege-
ringen: ”Landskapsregeringens utbildningsdelegation kommer under året 
med förslag på hur den långsiktiga utbildningspolitiken ska formuleras”. 
Och så är man av med den saken, men kanske utbildningsministern kan vida-
reutveckla det i debatten? Han visade ju goda tag under budgetdebatten.  

Det här skrev jag före näringsminister Karlström sade det han sade om 
högskolan och där är vi ganska eniga. Från vår sida kommer Axel Jonasson 
att prata om utbildningen.  

Jag går vidare till rubriken Investeringar där det står att: ”Näringslivets 
investeringar i ökad konkurrenskraft, produktion och utbildning stimuleras 
genom de EU-delfinansierade programmen”. Men fortfarande är det oklart 
vad som gäller. Hur stor del av EU-medlen ska gå till experimentet med risk-
kapital? 

Näringslivets investeringar är ändå, så som vi ser det, själva grunden för 
utveckling och hållbara arbetsplatser. Därför ska jag återkomma till det.  

  599 



  

Däremot nämns Central Baltic som något enastående. Den här typen av 
program har funnits under olika namn ända sedan Åland blev EU-medlem. 
Har det någonsin gjorts någon utredning över vad detta har gett rent konkret 
i arbetsplatser med mera? 

Herr talman! Den långa texten under den enormt viktiga rubriken Före-
tagsklimat går mest åt att beskriva det landskapsregeringen kallar Team 
Åland. I budgeten för 2015 stod det: ”De samlade resurserna på Åland för 
att främja näringslivets tillväxt och utveckling är goda men har spridits ut 
på många olika parter och har delvis överlappat varandra. Samordningen 
har varit svår i praktiken och gett en något splittrad bild för företagen.” 

Jag måste visa den här formuleringen åt vtm Roger Jansson och frågade 
om han kände igen den. Vi hade en nästan identisk formulering när jag var 
näringsminister och han var lantråd. Också då visade det sig att resurserna 
hade spridits ut på många olika parter. Vi städade upp då och det behöver 
tydligen göras igen. Team Åland behöver absolut inte var något negativt. Vi 
ska låta den här raketen dra iväg och vi önskar lycka till. Med detta vill jag 
visa att det är ingenting nytt. Det som nuförtiden är nytt är att det blir så 
stora ord om allting. 

Det som vi ser som det viktigaste när det gäller företagsklimatet är att fak-
tiskt ta krafttag mot byråkratin. Då menar vi krafttag på riktigt, inte några 
utspel på sociala medier eller byggande av internetsidor som www.enklare-
regler.ax utan att det händer dess mera. Där sade näringsministern i sitt in-
lägg att det hade kommit en enda fråga. Ministern pratade lite om att det var 
ett himmelrike att vara företagare här på Åland. Orsaken till att det inte kom-
mer mera frågor är att de som är berörda har uppfattningen att det inte lönar 
sig. Småföretagarna är vår tids hjältar, det är vi helt enig om, men de börjar 
bli allt mer uppgivna. Byråkratin börjar bli verkligt tung och klimatet är allt 
annat än företagsvänligt. 

Det timrapporteringssystem som arbetsministeriet kräver av byggsektorn 
leder till enormt mycket merarbete utan att det kommer ut något av det. Och 
igen får en viktig sektor inom vårt näringsliv pålagor uppbyggda för helt 
andra förhållanden än vad som råder här på Åland.  

Jag ska citera ett mail som jag fick från en uppbragt företagare med 7 an-
ställda. Detta är ett konkret exempel:  

”Hej Anders, som du kan utläsa så finns de stora drakarna med i refe-
rensgruppen till dårskapen: ÅYT, SKANSKA, NCC och sådana har ju admi-
nistration som skulle kunna sköta hela landskapsregeringen uppgifter så 
för dem är det ju ingen sak att detta tillkommer. De kanske rentav ser förde-
lar i detta då det medför en kontrollapparat sanktionerad av staten som ger 
full insyn i vilka som vistas på bygget och hur mycket. På deras byggen som 
är av en helt annan storlek än våra så finns staket, grindar och gubbarna 
byter kläder och äter i bodar. På de flesta av våra jobb finns tack och lov 
inga låsta grindar och vi kommer ombytta och äter på Indus! Man tycker 
redan att byggkostnaderna på Åland ligger högt och inte blir det billigare 
av dessa extravaganser som efterlyses: Ingärdade byggen samt taggar och 
läsbara kort hyrd avläsningsapparatur med uppkoppling via abonnemang 
samt ett oherrans nojs med redovisningen då gubbarna glömt sina kort som 
enligt lagen ska bäras synliga.” 

Jag läser inte upp allt. Det här är situationen på en byggarbetsplats idag. 
Ett litet, litet bygge med två-tre lägenheter. Det finns en huvudentreprenör 
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och man har underentreprenörer. Far man t.ex. från Solberget till Möckelö 
strand så ska man registrera exakt var man är och när man är där. Det är en 
helt omöjlig byråkrati. Här duger det inte att bara vifta bort sådana saker med 
att det är rikets behörighet. Här måste näringsministern och landskapsrege-
ringen ligga på som tusan i Helsingfors för att få till stånd förändringar och 
undantag för Åland. Till och med arbetskraftinspektören menade att det här 
är någonting som överhuvudtaget inte behövs på Åland. 

Man behöver ligga på och trycka på alla sätt, även inom sådana områden 
där vi inte har behörighet. Vi anser att det är betydligt viktigare än t.ex. en 
resa till Kina. Det här kallar vi aktiv näringspolitik, men det kan man se olika 
på. 

Det är att göra det för enkelt för sig att bara skylla på att det inte är vår be-
hörighet. Det handlar om att förbättra förutsättningarna.  Även där vi har be-
hörighet har inte jättemycket gjorts för att förenkla något över huvudlaget 
hittills. 

Landskapsregeringen skriver; ”att det pågår ett förenklingsarbete inom 
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM, som just nu ser över av-
giftsnivåer och tillsynsintervall för tjänster riktade till bl.a. företag.” 

Tack för det då. Också detta har Ålands Framtid påtalat under hela man-
datperioden och formuleringen tyder på att landskapsregeringen i varje fall 
reagerat.  

Jag nämnde i min inledning Anders Ekström VD på Ålands näringsliv och 
han avslutade sitt inlägg med att vi borde sträva mot att få Nordens enklaste 
regelverk för företagare och det är enormt viktigt. Men anser landskapsrege-
ringen också det och i så fall vad gör man rent konkret för att sträva mot det 
målet? Till och med näringsavdelningen som borde vara landskapsregeringen 
skyltfönster mot företagen upplevs som krånglig och svår. 

Herr talman! Åland saknar många verkningsfulla instrument när det gäller 
att stimulera näringslivet. Men som jag har sagt tidigare så betyder det inte 
att landskapsregeringen inte behöver göra något eller inte kan göra något. 
Man har alla påverkningsmöjligheter.  Skatteinstrumentet som kanske kunde 
vara kanske det viktigaste instrumentet saknar vi förutom kommunalskatten. 
Efter att jag under budgetdebatten hörde vicelantrådet Roger Nordlunds 
uppgivenhet om ett övertagande av beskattningen blev jag bestört. 

Så då återstår olika former av näringsstöd, som väldigt nedvärderande kal-
las för bidrag. Beträffande den saken skriver landskapsregeringen som av-
slutning på sitt spörsmålssvar att de; ”har i budgetförslaget för år 2015, vil-
ket är ett stimulanspaket för det åländska samhället, presenterat sysselsätt-
nings-, tillväxtfrämjande och näringspolitiska åtgärder samt betydande an-
slag för att genomföra dem.” 

Det är förstås en definitionsfråga när det gäller vad som är betydande an-
slag eller inte. Men som jag påtalat många gånger har anslagen kontinuerligt 
minskat under åren och näringsavdelningens minskning fortsätter också i 
senaste budgetförslaget för 2015.  

Åland Framtid brukar bli beskyllda för att vi vill spara rakt av utan urskilj-
ning, vilket förstås inte är sant. Vi har t.ex. aldrig förelagit minskning av an-
slagen till näringslivet. För vi tror nämligen att varje satsad euro på närings-
utveckling ger mångfalt tillbaka till samhället. Understöden till det allmänna 
näringslivet minskar med 800 000 euro och är nu nere i 4,2 miljoner euro. 
Samma minskning ser vi till lantbruket minus 800 000 euro och då jämför 
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jag budgeten 2014 med 2015.  Anslagen till skogsbruket är försumbara i sam-
manhanget och står kvar på samma nivå. Det samma gäller anslagen till fis-
kerisektorn.  

Anslagen för AMS däremot går i taket och landar på hela 6,7 miljoner euro. 
Det är betydligt högre än de understöd som går till hela det samlade närings-
livet exklusive primärnäringarna. Om det är aktiv näringspolitik eller inte ber 
jag att var och en funderar över. 

Det har på senare tid framförts förslag att det finns så mycket medel kvar 
så varför ska vi höja anslaget? Varför finns det medel kvar när det kontinuer-
ligt har minskat under många år? Mitt svar på den frågan är att företagarna 
lite har börjat ge upp. Jag skulle bli enormt glad om jag blir överbevisad att 
jag har fel. 

Branschorganisationerna har framfört det här gång på gång, man är syn-
nerligen kritisk. Det har sagts att det bara är från branschorganisationerna 
som man är kritisk och inte företagarna. Men inte för en branschorganisation 
fram något som inte medlemmarna står bakom.  

Jag nämnde i budgetdebatten två exempel där en företagare har väntat 1 år 
4 månader på svar från näringsavdelning och det blev avslag. 

I det andra fallet höll man på i 9 månader och begärde komplettering på 
komplettering från avdelningen tills företagaren gav upp. 

I det tredje fallet blev man beviljad en viss summa men man fick bara en 
bråkdel av den summan som man hade blivit beviljad. 

Jag kommer ihåg att näringsminister Karlström frågade vem det var och 
det kunde jag förstås inte säga. Efter att jag har diskuterat med de här perso-
nerna så är man rädd att gå åt, vilket jag tycker att är lite trist.  

Jag talade idag på lunchen med innehavaren av Snickarboden, som inte är 
någon av dessa tre. Snickarboden är ett företag som hade 13 anställda tidigare 
och nu har de 5 anställda. Jag frågade varför de inte söker utvecklingsstöd, 
produktutveckling? Han svarade att han inte hade sökt på grund av byråkra-
tin. Här tror jag att vi kanske finner svaret på att det finns så pass mycket an-
slag kvar.  

Jag åt lunch förra veckan på Indus. Det finns en otroligt negativ stämning 
mot näringsavdelningen och mot dagens näringspolitik. Om vi utgår ifrån att 
småföretagarna är våra hjältar så tror jag att det är ganska viktigt att man tar 
den här kritiken på allvar. Det handlar trots allt om förtroende. Avståndet 
mellan småföretagarna och landskapsregeringen ökar och det är mycket illa. 

Det är farligt om den här uppfattningen sprider sig. Landskapsregeringen 
måste göra allt för att ändra den här bilden. Budskapet måste vara: Vi vill ha 
utveckling, vi vill ha investeringar och vi ska göra allt som står i vår makt för 
att hjälpa till. Vi ska också skapa Nordens enklaste regelverk för företagarna. 
Här handlar det lite om att bygga upp förtroendet. 

Avslutningsvis noterade jag att näringsminister Karlström sade mycket av 
det här. Varför är då småföretagarna så kritiska?  

Jag sätter punkt här och återkommer med sjöfart och IT i ett skilt anfö-
rande. 

Min kollega Axel Jonsson kommer att beröra utbildning och hur man kan 
göra AMS mera som en aktör också för näringslivet, entreprenörskap osv.  

Kollegan Brage Eklund kommer att beröra landsbygdsnäringarna, region-
alpolitik och turismen. 
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I övrigt hoppas jag på en taggad debatt om ett viktigt politikområde som 
nästan helt försvann i senaste budgetdebatt. Tack.  

Minister Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Jag vet inte riktigt var jag ska börja. Det var ett långt anfö-
rande. Om jag satte ribban för långa anföranden så var det en bra sta-
fettpinne att ta emot. 

Nordens bästa företagsklimat, jag håller med om att vi skulle kunna 
sträva till det. Jag kanske skulle säga att vi skulle ha världens bästa före-
tagsklimat. 

Jag var på ministerrådsmöte på Island och träffade mina nordiska 
kollegor. Det diskuterades om regelförenklingar och avbyråkratise-
ringar. När jag konstaterar hur det ser ut på östra, västra och nordvästra 
och sydvästra sidan om Åland så inser jag att vi på Åland har ett väldigt 
bra företagsklimat med väldigt enkla regler. Mina kollegor blev väldigt 
avundsjuka när de fick höra hur enkelt det är att ta kontakt med ÅMHM 
och få tillstånd för det ena och det andra, samt om möjligheten att starta 
olika verksamheter och när det gäller områden som måste ha tillsyn. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

När det gäller ÅMHM så tror jag att det är väldigt viktigt att försöka dra 
klockan tillbaka lite och titta på hur det var för fem år sedan och hur det 
var för tio år sedan. Det har definitivt inte, näringsminister Karlström, 
blivit enklare. Tvärtom, det har blivit mycket mera komplicerat. Jag tror 
att det är farligt att jämföra med att vi har det så mycket bättre.  

Det var samma prat tidigare när vi pratade om arbetslöshetsersätt-
ningar. Då sade flera ministrar i sittande regering att vi ligger bra till i 
förhållande till Sverige och i förhållande till Finland. Visst, det är sant 
att vi gör det. Men jag tror att det är ganska svag tröst för dem som är 
utan arbete och för dem som riskerar att förlora sitt jobb.  

Angående behörigheter, vi vet att för att driva en aktiv politik, mi-
nister Karlström, för att skapa Nordens enklaste regelverk så krävs det 
att vi på ett bra sätt kan beskriva hur det ska gå till. Där vi inte har behö-
righet behöver vi börja jobba aktivt för att få över behörigheten.  

Minister Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Jag träffar småföretagare och företagare alla dagar. Jag 
kan säga att ltl Eriksson och undertecknad har helt olika uppfattningar. 
För fem-tio år sedan var ÅMHM ett stort problem. Det var inte mycket 
gott som sades av företagarna angående detta. Däremot är det en helt 
annan ton idag. Man blir bemött bra och det är effektivt. Man får svar på 
frågor när man ska söka tillstånd angående logi eller alkoholtillstånd 
och man får rådgivning t.ex. om hur handfaten ska vara placerade osv. 
Det är en helt annan ton när jag pratar med företagare som har med 
ÅMHM att göra idag än hur det var för fem år sedan. Det är oerhört stor 
skillnad! 

Angående att det skulle satsas otroligt mycket mindre på näringsav-
delningen nuförtiden än de tidigare åren, så finns det ingen som helst 
anledning att budgetera luft. Om det finns företag som vill investera så 
ska vi kunna ta upp nya medel för det. Vi har pengar kvar i systemet. Det 
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handlar inte om att det är krångligt och byråkratiskt att göra de investe-
ringarna. Det handlar om att tiden just nu är lite orolig och man kanske 
funderar en gång extra innan man går till banken och lånar 80 procent 
av den investeringen man behöver göra. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Anders Eriksson, replik 

När det gäller ÅMHM har vi synbarligen väldigt olika åsikter. Jag hop-
pas att jag får ha min åsikt och jag respekterar att näringsministern har 
en annan åsikt. 

Det är klart att vi inte ska budgetera luft, näringsminister Karlström. 
Jag vädjar, fundera verkligen på vad det beror på att anslagen minskar 
så pass mycket som de har gjort och ändå har man anslag kvar? Jag för-
söker svara på den frågan. Jag tror att det hänger ihop med att många 
småföretagare har gett upp. Jag pratade med sex företagare idag, ingen 
ville nämna sitt namn före jag kom till den sjätte personen. Jag fick 
nämna att det inte var någon idé att söka för att det är en sådan byrå-
krati så att det lönar sig inte överhuvudtaget. Efter att man har väntat 
ett halvt eller ett år så blir det ändå avslag. Den uppfattningen finns, nä-
ringsminister Karlström. Försök ta den på allvar! 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! Det är ett viktigt spörsmål som Ålands Framtid har 
lagt. Det är en viktig diskussion. Det är nedslående att ltl Anders Eriks-
son mest vill sprida misstro och hur illa det är ställt. Han hade talat med 
sex företagare men bara en ville uppge sitt namn. Det kanske bero på 
någonting annat egentligen än regeringens näringspolitik. Jag tycker att 
det är dålig stil att i debatten använda ett enskilt företag.  

Jag hade speciellt svårt för den delen i anförandet som gick ut på att 
inflyttningen och bristen på arbetsplatser kan leda till rasism. Dessutom 
sade ltl Anders Eriksson att det finns tecken på det redan inom vissa 
områden. Jag skulle vilja få en precisering på vilket område det gäller. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det är bra att ltl Sundback tycker att det är en viktig debatt. Jag tycker 
också att det är en väldigt viktig debatt. Jag vill absolut inte sprida nå-
gon misstro. Jag vill försöka föra fram det bekymmer som jag möter hos 
många småföretagare. 

När det gäller rasism och främlingsfientlighet så tror jag att det är 
ganska viktigt att vi försöker titta framåt, vilket vi brukar göra från 
Ålands Framtids sida. Vi var det parti som ganska långt lade agendan 
när det gällde att vi skulle vara ett öppet och tolerant samhälle för inflyt-
tade här på Åland. Det vill jag fortsättningsvis och det vill också mitt 
parti att vi ska vara. Orsaken till att integrationen har fungerat så bra 
som den har gjort är tack vare att det funnits arbeten. Situationen kan 
bli sådan att vi helt plötsligt bara har flera och flera arbetslösa och det 
kan bli en grogrund för rasism och främlingsfientlighet. Jag tror att vi 
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fördomsfritt behöver kunna debattera detta och tänka lite på vad vi gör 
den dagen. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! Jag är glad att ltl Anders Eriksson nyanserar sitt på-
stående om att det redan finns rasism inom vissa områden. Det här ser 
Ålands Framtid som ett hot. Det kan så vara men jag tror att det är väl-
digt illa att redan nu sprida sådana hotbilder. 

På en av kommissionens hemsidor finns en tablå över hur länge det 
tar att starta bolag i olika EU-länder. Där ligger i Finland väldigt för-
månligt till mot övriga nordiska länder, vilket är lite förvånande. Ef-
tersom vi delvis har samma lagstiftning och en fungerande närdemo-
krati så tror jag det är precis som ltl Fredrik Karlström säger, att det går 
väldigt snabbt att starta företag på Åland. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag tycker att det är bra att ltl Sundback kan säga att det kan vara så att 
om arbetslösheten ökar så kan också risken för rasism och främlingsfi-
entlighet öka. Däremot tror jag inte vi ska sopa det under mattan nu. Jag 
tror att det är väldigt bra att ha en strategi i god tid så att vi kan jobba 
vidare alla partier sida vid sida för ett öppet och tolerant åländskt sam-
hälle. Jag tror inte att det blir bättre att vänta tills problemen har fått 
grogrund i fall de får det. Vi ska motverka problemen istället. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, herr talman! Ltl Eriksson hänvisade i början av sitt anförande till 
statistik från 2007 och framåt. Man ska komma ihåg att den globala fi-
nanskrisen började 2007-2008 och har pågått hela perioden som ltl Er-
iksson lyfte fram. Den här globala finanskrisen och den kraftiga kon-
junkturnedgången anses bland många av världens främsta experter vara 
den värsta som drabbat oss sedan den stora depressionen i början av 
förra seklet. Det kan vara bra om ltl Eriksson också nämner det ibland. 
Det låter nästan som att de nedgångar som har varit skulle vara land-
skapsregeringens fel. Jag tycker ändå att det är viktigt att påpeka detta i 
sammanhanget. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Om jag uttryckte mig på det sättet så är det ett mycket bra påpekande 
från ltl Carlsson. Jag ville peka på att om resultaten under fem år har 
halverats så är det klart att man förstår att det inte finns pengar kvar att 
betala löner och att utveckla företagen. Det är enormt viktigt att man 
från samhällets sida försöker hjälpa till och skapa förutsättningar.  

Det är heller ingen kritik mot den här landskapsregeringen, men mi-
nistrar i den förra landskapsregeringen sade faktiskt att de inte trodde 
att finanskrisen kommer att beröra Åland. Jag kommer så väl ihåg den 
debatten. Det är klart att finanskrisen berör Åland i högsta grad och det 
är absolut inte landskapsregeringens fel. 
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Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, herr talman! Tack för det. Resultaten som minskade så kraftigt 
och det som ltl Eriksson lyfte fram beror ju mycket på sjöfarten, vårt 
starka beroende av sjöfarten och kopplingen till det i samband med 
BNP. Vi ser ju att sjöfartens konjunktur har gått ned kraftigt. Anrika re-
deriet får kasta in handduken och lägga ner. Det gäller bland annat Kris-
tian Jebsens rederi från Norge och Storbritanniens äldsta rederi Steven 
Clark Shipping har fått lägga ner. I det sistnämnda rederiet var det en 
talesman som sade att det berodde på att sjöfarten de senaste åren varit 
i en av de värsta marknadssvackorna någonsin. Det här drabbar särskilt 
Åland när sjöfarten är så pass viktig oss. Det här är en stor del av förkla-
ringen.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Också det är riktigt. Personligen tycker jag att jag följer med de här frå-
gorna ganska noga, men jag blev faktiskt förvånad när jag såg hur 
mycket resultatet sammantaget har försämrats för det åländska närings-
livet. Åtminstone för mig var det en förklaring på varför det ser ut som 
det ser ut. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi är observanta på det 
här. 

När det gäller sjöfarten så är omsättningen fortfarande väldigt, väl-
digt hög och resultatet är väldigt marginellt, det är riktigt. Jag planerar 
att återkomma i ett skilt anförande. Vi ska se vart debatten tar vägen när 
det gäller sjöfarten. Jag tror att det är hög tid att vi både i från regering-
ens sida och i från oppositionens sida börjar sätta oss ner och fundera på 
om vi överhuvudtaget har några arbetsplatser kvar inom sjöfarten så 
småningom. Vad kan vi göra åt det? 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Näringspolitik och utbildningspolitik går hand i hand. Det 
är synnerligen viktiga bitar. Vi bygger vidare på en utbildningspolitik 
som har varit synnerligen framgångsrik i landskapet under alla dessa år. 
Det är bara att titta på det Pisa resultat som våra ungdomar gör idag och 
som vi också har möjlighet att använda som en grund nu när vi bygger 
vidare.  

Landskapsregeringen utsåg en utbildningsdelegation som har till 
uppdrag att jobba fram ett utbildningspolitiskt program som ska ta sikte 
på 2025. Arbetsgrupper arbetar med sakkunniga och utgående från de 
målsättningar som delegationen har satt upp tillsammans så ska de ta 
fram förslag på hur man aktivt kan gå in och förändra och utveckla en 
bra skola till en bättre skola. Några målsättningar som kan nämnas; 
jobba med EU:s nyckelkompetenser, utveckla de områden som vi redan 
är duktiga på och bli ännu duktigare eftersom man ska försöka se styr-
korna som finns, entreprenörskap, flexibilitet, internationalisering och 
digitalisering. Allt sådant här finns med i det här arbetet som går framåt. 
Att säga att det inte skulle finnas ett samband här och att vi inte jobbar 
framåt, det ser jag inte.  
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Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Nej det förstår jag att är svårt att se, för det har jag de facto inte sagt hel-
ler. Jag sade att i det skriftliga svaret så berörs utbildningssektorn, väl-
digt, väldigt snabbt. Jag hoppas att ministern noterade att jag sade att 
utbildningsministern visade goda tag i remissdebatten. Därför råkar jag 
veta att det finns mera på gång. Den utvärdering som ÅSUB gjorde över 
det framtida utbildningsbehovet visar ju att den åländska utbildnings-
sektorn är relativt väl positionerad.  

Inom IT-sektorn behövs däremot mera folk. Kanske ministern i sin 
kommande replik kan nämna vad det beror på att vi inte få ut mer utbil-
dade personer inom IT-sektorn?  

Minister Johan Ehn, replik 

Herr talman! Nej, jag kan inte svara exakt vad det beror på att vi inte får 
ut flera. Däremot har vi tilldelat högskolan ett anslag på 100 000 euro i 
PAF-medel för att utveckla just IT-utbildningen. Jag vet att högskolan är 
väldigt väl på gång vad gäller den biten. När det gäller IT-sektorn så har 
vi planer på att från och med inkommande höst gymnasieskola starta ett 
nytt IT-program som ska vara mera yrkesinriktat. Vi slår samman två 
tidigare program som vi märkte att inte var tillräckligt specialiserade 
och tillräckligt anpassade efter den verklighet som man möter ute. Sats-
ningar görs på de här områdena även om vi kanske ibland är lite dåliga 
på att marknadsföra dem. 

Jag vill påstå att vi har en högskola idag som är oerhört framtidsinrik-
tad. De har många nya idéer om utveckling. Vi har allt ifrån satsningen 
inom IT, sjöfartsutbildningen samordnas i Ålands sjöfartsakademi och 
vi har ett förslag på utbildning på engelska inom sjöfartsområdet. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det är jätteviktiga frågor även i ett näringspolitiskt förslag. Precis som 
minister Ehn sade så går utbildningspolitiken och näringspolitiken hand 
i hand. Den borde göra det, den ska göra det och jag tror också att den 
gör det. Det är bra om ministern kan återkomma i ett anförande.  

Orsaken till att jag speciellt valde att plocka ut IT-sektorn är att om 
man tittar på statistik över tillväxt så kan man lite förenklat säga att all 
tillväxt som har varit under de sista tio åren har skett inom IT-sektorn, 
medan de traditionella näringarna som jordbruk och sjöfart har mins-
kat. Jag var ganska hovsam när jag sade att matchningen förefaller vara 
väldigt väl, men på IT-sektorn borde man försöka få fler utbildade ung-
domar. Jag har inte fått svar på om det beror på att ungdomar inte söker 
eller att det inte finns resurser inom utbildningssektorn. Det kanske vi 
kan återkomma till under debatten. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det kan möjligen finnas nyansskillnader i liberalernas sätt 
att se på vad som är det största problemet för småföretagare och Ålands 
framtid sätt att se på det. Frågan om det är byråkratin som påfrestar 
mest eller om det är de kostnader som åsamkas när man ska anställa 
personal. Egentligen hänger de här sakerna ihop. Med byråkratin kom-
mer det kostnader också. För vår del är kostnaden den stora saken. 

Till en annan del är vi ändå fullständigt överens. I den behörighetsför-
delning vi har mellan Åland och Finland så är det vår fulla rätt, och till 
och med vår skyldighet, att om vi tycker att det beslut som tas i riksda-
gen är fel då kan vi och bör försöka påverka så gott vi kan för att åstad-
komma förändringar som kan gynna både Finland och Åland.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

När det gäller det sistnämnda är vi synbarligen ense. Jag vet att det går 
för åländskt vidkommande att få ut positiva resultat bara man är alert, 
ligger på och försöker förhandla fram ett undantag eller på något annat 
sätt påverka lagstiftningen.  

Visst blir lönekostnaderna enormt stora och allt runt omkring. Många 
företagare är bekymrade över den biten. I undersökningar på Åland, i 
Sverige och i Finland har det också visat sig att det som alltid kommer 
som nummer ett som det största bekymret, när man vänder sig till 
mindre företag, är just byråkratin. Därför har vi valt att fokusera på den 
biten. Bilönekostnaderna, med den behörighet vi har, kan vi tyvärr inte 
göra så mycket åt. Jag tror att det är svårt att få något undantag också. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Herr talman! I sista ändan är ändå resultatet det viktigaste för ett före-
tag. Är kostnaderna alldeles för höga så blir det oerhört svårt och tungt. 
Det är nyansskillnader i det här, men jag tror att vi är rätt ense i varje 
fall. 

Till frågan gällande behörighetsfördelningen i arbetet så är det kanske 
detta som har bekymrat mig mest under senare tid. Jag kommer att 
återkomma till det i ett anförande. Sjöfarten nämndes. Det tycks som 
man ifrån åländskt håll just nu inte för diskussioner överhuvudtaget 
med rikspolitiker om möjliga åtgärder för sjöfarten, och inte på andra 
områden heller, speciellt med tanke på det som vi specifikt diskuterar i 
den här replikväxlingen. Där finns det mycket att önska ännu från land-
skapsregeringen. Med hårt arbete och med goda argument så går det 
faktiskt att påverka rikspolitikerna också. De är människor de också och 
de flesta av dem önskar att det också ska gå bra för det finländska nä-
ringslivet. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag kan omöjligt göra mig till någon tolk för hur regeringen tycker och 
tänker när det gäller detta. Det blir kanske lite enahanda när två oppo-
sitionspolitiker ska debattera det vidare. 

Jag har också fått den uppfattningen att man lite har missat den här 
delen. Man anser att det här inte hör till vår behörighet och alltså läm-
nar vi det, och det tror jag att är en allvarlig missbedömning, speciellt 
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när många av de frågor som vi har debatterat här faktiskt är riksbehörig-
het och riksbehörighet som vi behöver påverka. Det blir mer utspel än 
ett målmedvetet arbete just när de gäller de här frågorna. Så länge själv-
styrelsesystemet ser ut som det ser ut så anser jag att det här är ett väl-
digt viktigt inslag i en aktiv näringspolitik.  

Vtm Viveka Eriksson 

Talman! Norra Ålands liberaler arrangerade för lite mer än en vecka sedan en 
företagskväll. Panelen representerades av norråländska företagare med olika 
inriktning på verksamhet med olika företagsidéer. 

Matklustret, turismsektorn, restaurangbranschen, må - gott industrin – 
servicesektorn, hantverksbranschen, var företrädda i diskussionerna. Det var 
en positiv och framåtsyftande diskussion och jag kan lugnt påstå att paneldel-
tagarna utgjorde goda förebilder för näringslivet på Åland. Deras entrepre-
nörsanda, kreativitet och hårda arbete har lagt grunden för deras framgångs-
rika företag.  

Samarbeten efterlystes på lite olika plan. Mellan företag, mellan företag 
och offentliga Åland och mellan olika delar av det offentliga Åland. Ingen är 
betjänt av gränser som hindrar kontakt, service och affärer. 

Gemensamma problem handlade mest om krångliga regelverk, lagar som 
försvårar och som ibland inte är synkroniserade samt höga avgifter för till-
stånd och kontroller. Och förstås att orka hålla igång verksamheten också när 
lönsamheten sviktar, när säsongen för verksamhet är kort och när det är 
tungt att ständigt vara i arbete därför att det är både krångligt och dyrt att an-
ställa personer till hjälp i företaget. 

Förväntningarna på oss politiker är inte att ha idéerna och blanda oss i 
verksamheter. Förväntningarna är att vi håller igång det allmänna, ser till att 
offentlig service fungerar, att infrastruktur kommer på plats, att vi inte skapar 
nya regelverk som försvårar utan lindrar de regelverk som finns. Vi ska se till 
att förutsättningarna är goda så att möjligheterna finns för den som vill och 
kan satsa på sin affärsidé. 

Enligt ÅSUB:s  statistik 2013 fanns 2 468 företag. Helt fantastiskt många 
på en befolkning på 28 600. Det visar att det finns en anda av företagsamhet i 
landskapet. Det är inte bara Vestanträskandan som lockar till entreprenör-
skap, företag startas och växer på hela Åland. 

Liberalerna har en stark tro på företagsamheten som en drivkraft i det 
åländska maskineriet. Vi vill att näringspolitiken ska vara inriktad på att 
bygga vidare på den plattform från vilket företagen kan utvecklas. Det bety-
der att just det som efterlystes på vår näringslivskväll ska vara viktiga fokus-
områden, underlätta genom mindre krångliga regler, minska utgifterna för 
kontroller och tillstånd, se över lagstiftning och gå in och ändra där det går, 
där inte annat regelverk sätter gränser för vad vi kan göra. Jobba för bättre 
möjligheter att anställa folk till företaget, vilket är ett ofta återkommande 
problem för småföretagare och som har diskuterats här flera gånger idag. 

Det ska finnas kompetent arbetskraft som tillgodoser näringslivets behov. 
Därför är det väldigt viktigt att näringspolitiska åtgärder går hand i hand med 
utbildningspolitiken, att man samverkar.  

Vi liberaler är inga tillskyndare till näringsstöd i regel och som grund för 
företagen, därför att det är sunt att företagen själva satsar i sitt företag och 
håller igång verksamheten så att den bär sig själv. Men vi inser behovet av 
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vissa stödåtgärder under särskilda förutsättningar, särskilt där konkurrenssi-
tuationen sätter åländska företagare i sämre position än omgivande regioners 
företagare. Eller där strukturförändringar eller konjunkturnedgångar skapar 
stora svårigheter av tillfällig natur. Liberalerna håller för att stöd borde om-
formas till att bli mer lånegarantier och vi är mycket tveksamma till att sam-
hället ska vara en aktör när det gäller riskkapital. 

Vi anser att inriktningen av stödåtgärderna alltid måste vara satt under 
lupp, analyseras, omprövas och förändras. 

Av samhällsekonomiska skäl finns det behov att forma stödåtgärderna så 
att Åland och åländska företag är vassa och följer tidens krav på förändring. 

Ur ett samhällsperspektiv är det viktigt att åländska företag kan operera på 
internationell marknad, att fler kvinnor vågar språnget att satsa på företags-
verksamhet och att generationsväxlingar sker så att goda affärsidéer och 
verksamheter kan bedrivas vidare när personer väljer pensionstillvaron. 

Liberalerna anser att näringspolitiken ska sätta fokus på fem viktiga nä-
ringsområden, kluster – om man vill kalla det så. 

Sjöfarten. Som inte är vår behörighet men som har varit och är direkt av-
görande för åländskt välstånd. Kring klustret har stor betydelse för landskap-
ets ekonomi och för människors arbetsplatser. Vi måste genom påverkans-
kanaler arbeta för att landet har en bra sjöfartspolitik. Så har gjorts genom 
åren, Finland har blivit bättre på att sköta sjöfartspolitiken, som ett exempel 
är tonnageskatten som var betydelsefull, vilket ledde till att fler fartyg flag-
gade in istället för ut. 

Men internationella avtal och överenskommelser hämmar sjöfarten och 
sätter hård press på lönsamheten. Vi vet att svaveldirektivet har påverkat 
kostnaderna och minskat ramarna för rederiernas ekonomi. Vi liberaler är 
väldigt osäkra på vad landskapsregeringen gör just nu och om det är några 
aktiviteter på gång gentemot landets sjöfartspolitik. Det kanske vi får mer in-
formation om här idag. Vi är djupt oroade över utvecklingen när vi ser de sig-
nalerna om att ekonomin i sjöfarten minskar och hur människors arbetsplat-
ser försvinner. 

Andra näringsområden är livsmedelsklustret som har en jättestor bety-
delse för sysselsättningen och för vår egen grad av självförsörjning.  

Vi har sista året haft många diskussioner i lagtinget om den sektorn. Det 
har då handlat om EU:s nya stödprogram, avbytarverksamhet och nu sist hur 
den ryska marknadens minskade andel påverkar näringen. Här anser vi libe-
raler att det finns skäl för regeringen att tillsammans med näringslivet se hur 
verkningarna av minskad handel kan mildras och att se till att åländska livs-
medelsklustret står sig i förhållande till konkurrenterna runt omkring. 

Det tredje näringsområdet är tjänste- och servicesektorn som är en jättes-
tor bransch, här finns många av småföretagarna. Sett ur ett hållbarhetsper-
spektiv är också tjänsteföretag en bra långsiktig satsning. 

Kvinnligt företagande måste lyftas fram mer. Det har funnits projekt med 
syfte att sporra kvinnor att satsa på företagande. Ett bra exempel är projektet 
”att välja sin väg” som utmynnade i en samlingsbok om flera kvinnliga företa-
gare. Frågan är: Vilka konkreta åtgärder har landskapsregeringen på gång för 
att främja kvinnligt företagande? 

I budgeten för nästa år sägs att landskapsregeringen ska satsa på service-
sedlar, en fråga som liberalerna lyft fram vid olika tillfällen. Det här skulle ge 
en nisch för företagande inom omsorgsbranschen och särskilt ge kvinnor 
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möjligheter att starta företag eftersom det är en typiskt kvinnodominerad 
bransch. 

Det fjärde näringsområdet som liberalerna vill fokusera är den framväx-
ande miljötekniknäringen. Det finns goda förutsättningar för de näringar som 
jobbar med grön teknologi, Clean Tech, att utvecklas på Åland. Vi vill ge goda 
förutsättningar och uppmuntra fler företag som satsar på miljön och fler pro-
ducenter som arbetar på ekologiska grunder. Vindkraftsutveckling som varit 
på gång länge, elbilar, att ta till vara avfall och återanvända energin och regel-
verk som gynnar gårdsmöllor är några områden som skulle stärka Ålands 
miljöprofil. 

Slutligen det femte näringsområdet som är besöksnäringen. Vi tror på kva-
litetssatsningar inom näringen och på att nya nischer inom besöksnäringen 
kan bidra till ökat antal övernattningar. Vi kan inte göra om våra årstider 
men vi kan förlänga turistsäsongen genom att få till stånd intressanta och 
samlande upplevelser som förläggs till olika delar av året. Inom den här bran-
schen har vi verkligen duktiga företagare som sjösätter nya projekt och som 
bidrar till ökat intresse för Åland som besöksort. När företagarna samverkar 
och drar åt samma håll uppstår ett mervärde och synergier som ökar attrakt-
ionskraften.  

Kultur- och konferensturismen kan utvecklas och genom satsningar på 
olika kulturcentra kan vi också få en spridning över hela Åland. Det är smart 
att satsa på det vi kan och det vi har gratis genom vårt historiska arv, t.ex. en 
samling kring Sjöfartens Åland som ett samlande projekt för att stärka land-
skapets sjöfartsprofil och locka mer besökare.  

Vår historiska profil har lyfts fram, vi har museer, slottet och Eckerö post- 
och tullhus. Demilitariseringen och neutraliseringen har ett särskilt intresse 
internationellt och därför bör man nu komma vidare med att utveckla Bo-
marsunds besökscentrum. Här är det viktigt att de ideella och privata krafter 
som har ett intresse av att genomföra det här får goda förutsättningar att ro 
iland projektet. 

I spörsmålssvaret beskrev ministern ganska ingående en reviderad av ar-
betsmarknadslagstiftning. Liberalerna välkomnar den lagframställningen och 
ser fram emot att få ta tag i den när den når lagtinget. Vi vet att det här är en 
lag som länge varit efterfrågad. Det har funnits en eftersläpning i förhållande 
till rikslagstiftning. AMS har att förhålla sig till två olika behörigheter. Vissa 
delar är också rikets behörighet. Det är viktigt att åtgärderna kan synkronise-
ras. Därför är det av största vikt att vi kommer vidare med den här lagstift-
ningen. 

Vi hoppas förstås på att landskapsregeringen i och med den här lagen inför 
en ungdomsgaranti och att personer som har svårigheter t.ex. på grund av 
funktionshinder ska få en tryggare situation och en säkrare arbetssituation. 

Slutligen två viktiga liberala hjärtefrågor som vi lyfter upp i olika samman-
hang och som berör särskilt näringspolitiken. 

En viktig del i näringspolitiken är att trygga infrastruktur, att det finns om-
råden där industrier kan etableras och att arbetskraften har någonstans att 
bo, alltså bostäder. Ofta står också motstridiga intressen mot varandra när 
näringar etableras och när deras verksamhet påverkar grannar. Därför är det 
av allra största vikt att en övergripande planering kommer till stånd. Med ett 
helhetsgrepp är det lättare att slå fast var t.ex. vindmöllor ska placeras, var 
avfallshantering kan skötas, var människor kan bo och vilka områden som 
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ska vara vikta för naturupplevelser och rekreation. Allt för många gångar blir 
det hårda kamper mellan olika intressen när nysatsningar är på gång. För en 
långsiktigt hållbar utveckling av olika näringar är planering ett hjälpmedel. 

Slutligen en fråga där vi varit ensamma hittills, näringsrätten. Vi är överty-
gade om, och jag noterade att ministern åtminstone är på liberalernas spår, 
att vi går i en riktning där också andra partier så småningom ser möjligheten 
att modernisera systemet med näringsrätt. Näringsrätten ska fortsättningsvis 
vara språkskydd såsom ursprunglig avsikt, men inte ett konkurrenshäm-
mande redskap.  

Vi vill arbeta för ett öppet välkomnande samhälle där det ska vara lätt att 
bosätta sig och lätt att etablera sig. Nya ålänningar behövs och fler företagare 
ryms.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! Vtm Viveka Eriksson talade om servicesedlar och att 
den lagstiftningen har liberalerna väntat länge på. Jag antar att det i li-
beralernas tankevärld finns en modell för hur servicesedlarna ska fun-
gera. När det gäller kvinnor så är det väl frågan om någon sorts om-
sorgsföretag? Hur ska de här sedlarna finansieras? Jag antar att det är 
offentliga pengar. Är det kommunerna som ska bevilja servicesedlarna 
för t.ex. privat hemtjänst eller privat barnomsorg? Hur ska det fungera 
enligt liberalerna? Jag tycker att det är en viktig fråga och här har man 
nu möjlighet att påverka det innan lagen kommer. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det här är ju väldigt intressant. Ltl Sundback är partikollega 
med socialministern och lantrådet som just har lagt en budget i lagtinget 
och socialministern har stått och talat om att man nu ska införa service-
sedlar, och ltl Sundback kräver att liberalerna ska ge svar på hur man 
tänker göra. Vi är väldigt nöjda med att man nu tar det här steget och att 
man har beslutat om att man ska göra det här. Jag tror att det var den 1 
mars som det här skulle presenteras för lagtinget. För övrigt torde det 
redan ligga en motion i lagtinget som liberalerna har skrivit. Ltl Sund-
back kan titta närmare på den. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! Jag tyckte det var ett verkligt grälsjukt inlägg. Jag 
ställde bara en fråga eftersom liberalerna väldigt länge har talat för ser-
vice sedlar. Hur vill ni att det ska fungera i praktiken? Jag har varken 
ställt krav eller någonting annat på ett svar. Jag tyckte att det var en väl-
digt osympatisk replik. Har man någon uppfattning så tar vi gärna emot 
det för att eventuellt också beakta det i så fall. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag antar att landskapsregeringen har gjort vissa beredningar 
som ltl Sundback har tagit del av. Liberalerna ser en möjlighet i t.ex. 
tandvården som socialdemokraterna har drivit så hårt att alla ska ha rätt 
till gratis tandvård. Vi har sett en möjlighet att man genom servicesedlar 
faktiskt skulle ge människor möjlighet att sköta om sina tänder. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag noterade med tillfredsställelse, när vtm Eriksson återgav de diskuss-
ioner som har varit på norra Åland på en företagarträff, att den bild hon 
har fått av vad företagarna vill ha sammanfaller ganska långt men den 
bilden jag har. Man tar upp krånglet och att man behöver göra någon-
ting åt det. Man vill ha lägre avgifter, även den frågan har vi drivit flera 
gånger. Jag vill minnas att bland annat avgifterna för fiskodlingstillstån-
den steg med 600 procent från ett år till ett annat. Det är ju helt orim-
ligt. Det måste ju finnas någon sorts förutsägbarhet också i sådana till-
stånd. 

Vtm Eriksson var lite tveksam till stöd, men att vissa stödåtgärder för 
att hålla konkurrenskraften är bra. Också där är vi eniga, inte har vi hel-
ler i från Ålands Framtids sida pratat om generella driftsstöd eller 
någonting sådant. Det ska vara för investeringar och för att få kalkylen 
att gå ihop för marknadsföring och internationalisering osv. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! När det gäller krångligheter så lyftes särskilt lagstiftningen upp. 
Det finns lagar som inte är tillräckligt bra synkroniserade. Det blir svåra 
tolkningssituationer, livsmedelslagen togs upp som ett exempel. Det är 
ju i lagtinget och i landskapsregeringen som man skriver de här lagarna 
och det är där som man borde gå in och titta på om vi kan göra förenk-
lingar till de delar där vi har egen behörighet och där inte EU kommer 
med sina riktlinjer. Man behöver titta på lagar som människor ska till-
lämpa. När det gäller avgifterna så är de höga. Vi vet att det är sagt att 
det ska gå till självkostnadspris, men det blir orimligt får de här småfö-
retagen. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Ska det vara till självkostnadspris så måste man börja i den ändan att 
det är skäliga avgifter och så får man anpassa personalstyrkan efter det. 
Nu har åtminstone vi fått uppfattningen om att man lite gör tvärtom. 

När det gäller lagstiftningen så har kvaliteten på lagarna kontinuerligt 
blivit lite sämre enligt mitt förmenande. Jag kan inte dra mig till minnes 
att jag har sett ett enda lagförslag under den här mandatperioden där 
regeringen gjort allt de kan för att förenkla. Tvärtom, regeringen har ta-
git blankettlagstiftning rakt av utan att titta på detta. Därför blir alla de 
här utspelen om hur man ska skapa ett fint företagsklimat väldigt verk-
ningslösa när man inte gör någonting där man har möjligheter att på-
verka. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det är ju heller inte så enkelt att bara säga att ÅMHM ska 
minska sin personal därför att de har ju riktlinjerna i lagstiftning. De 
måste se till att de lagar som vi har antagit här i salen efterlevs. Det bety-
der att det finns väldigt många olika lagrum där man måste gå in och 
granska och få olika tillstånd. Det är ett problem. Det är definitivt ett 
stort problem och alldeles särskilt för småföretagare som har väldigt 
små marginaler. Det finns inte extra pengar att ta till. Det här handlar 
ändå om stora utgifter. 
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Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Minister Fredrik Karlström, replik  

Tack, herr talman! Jag kan konstatera att vtm Eriksson och underteck-
nad nog delar ganska mycket. Vi har samma ideologi och samma sätt att 
driva näringspolitik på. Jag tyckte att ltl Eriksson höll ett balanserat och 
konstruktivt anförande. 

Gällande de fem fokusområdena som liberalerna lyfte fram så kom-
mer finansminister Nordlund säkert att prata lite mer om sjöfarten. 

Gällande livsmedelsklustret och effekterna av Rysslandsproblemati-
ken så vill jag nämna att det är en behörighet som de facto är på andra 
sidan Skiftet när det gäller kompenserande åtgärder för lantbrukarnas 
inkomst. Vi har ju ansvaret över strukturutvecklingen medan riket har 
hand om inkomstbortfallet som det kan återkopplas till. 

Gällande de andra fokusområdena så ser jag på min föredragnings-
lista inför morgondagen, med stöd som ska beviljas, att det fyller väl in i 
de fokusområdena som liberalerna lyfte fram.  

Talmannen 
Tiden är ute!    

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Debatterna kring näringslivsfrågorna är intressanta. När det 
kommer spörsmål så blir det väldigt lätt att man står på varsin sida och 
har en massa synpunkter. Om man sitter i opposition så har man en 
massa synpunkter på hur regeringen sköter sig. Jag kommer väl ihåg 
den diskussion vi hade när jag satt i regeringen och minister Karlström 
satt i opposition. Det var ganska hårda ord och ganska kritiska ordalag 
när man granskade näringspolitiken. Men samtidigt är det i grunden 
väldigt mycket återkommande och ganska liknande frågor. Man har lite 
andra projekt men ändå så är det en ganska liknande utveckling vill jag 
påstå. 

Minister Fredrik Karlström, replik  

Herr talman! Jag håller med om det. Det som jag ifrågasatte lite angå-
ende spörsmålet är när man skriver under på att näringspolitiken som 
förs idag är obefintlig. Jag tycker inte att näringspolitiken är obefintlig, 
vilket jag heller inte hörde i vtm Erikssons anförande, att man egentli-
gen stod bakom den åsikten i spörsmålet som man har skrivit under. Jag 
ville bara säga att de fokusområdena som vtm Eriksson tog upp och som 
liberalerna tycker att ska prioriteras så är besöksnäringen, livsmedels-
klustret samt tjänstesektorn fall för stöd imorgon under de enskilda fö-
redragningarna. Så de passar väl in i de områdena som liberalerna vill 
lyfta fram. Det handlar om IT, internationalisering och framförallt hög-
klassig turistsatsning som kommer på agendan under morgondagen. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Ministern nämnde livsmedelsklustret och de problem man får 
med marknaden på grund av ändrad handel med Ryssland. Vi ser att 
även fast den behörigheten ligger på riket så har ju landskapsregeringen 
ändå ett helhetsansvar för att det går bra för näringen här på Åland och 
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att vi ändå har en konkurrensneutralitet. Nu gäller förstås också han-
deln med Ryssland och hela den uppkomna situationen och den påver-
kar ju också annat näringsliv i landskapet. Det är viktigt att landskapsre-
geringen följer den här utvecklingen och bevakar konkurrensneutrali-
teten för våra företagare. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Axel Jonsson 

Tack, fru talman! Vi kan vara glada för en konstruktiv debatt idag. Det behövs 
på det här området. Jag ska försöka ge ett bidrag till denna konstruktiva de-
batt. Jag ska fokusera på en fråga som förmodligen hört till de allra viktigaste 
frågorna för framtiden, om vi ska kunna vända den här recessionen till till-
växt igen inom kort och gå stärkt ur den här krisen. Det handlar om arbets-
kraftsförsörjningen och kompetensförsörjningen. 

Jag kommer att fokusera på de två viktigaste delarna, dels hur vi skapar 
kompetensen själva i vårt utbildningssystem men också hur vi gör för att re-
krytera den kompetens som vi inte själva kan få fram utifrån. 

Våra åländska företag är i stort behov av arbetskraft framöver, vilket man 
har konstaterat i flera rapporter. En av de mest efterfrågade grupper är olika 
specialister. Det är högutbildade människor som är av avgörande betydelse 
om vi tänker på att de kunskapsintensiva branscher som vi har på många 
ställen på Åland också ska kunna växa framöver. 

ÅSUB skriver så här i rapporten om utbildningsbehov och arbetsmarknad 
2025:”Flyttningsrörelsen har sedan länge haft och kommer under den stu-
derande perioden att fortsätta att ha stor betydelse för Åland. Utfallet av 
samtliga scenarier visar sålunda att en väl fungerande arbetsmarknad sär-
skild vad gäller högre utbildad arbetskraft är beroende av fortsatt nettoin-
flyttning.” Det här är vi alla ganska överens om. Därför blir en av de viktiga 
näringspolitiska frågorna hur vi ska få hit arbetskraften. Hur ska vi skapa ar-
betskraften? 

Vi i Ålands Framtid tror att vi behöver ge AMS ett större mandat att satsa 
på rekrytering och hjälpa företagen i sin rekrytering framöver. Det görs redan 
en hel del goda insatser vid AMS men vi tror att det här är ett fokusområde 
som vi borde lägga större vikt på från lagtingets och regeringens sida.  

AMS hanterar i dagsläget ganska många olika uppgifter. De hanterar 
mycket byråkrati alltifrån studiestöd till en hel del annat och samtidigt har 
man uppdraget att matcha dem som söker arbete med de företag som söker 
arbetskraft. I den här djungeln gäller det för oss politiker att fokusera på vad 
vi vill att AMS ska ha fokus på. Ska AMS i första hand vara en resurs för de 
arbetslösa och se till att de kommer in på arbetsmarknaden? Ja, det är en vik-
tig del. Men ser vi i dagsläget på ekonomin ur ett helhetsperspektiv så är det 
kanske att hjälpa våra företag att lyckas i sina rekryteringar framöver också 
en av de absolut viktigaste uppgifter som AMS har. Hur kan vi då utveckla 
det? Vi har för Ålands Framtids sida kommit med några förslag under åren. 
Jag ska presentera dem och också några nya tankar på det här området. Vi 
har bland annat motionerat om att man borde satsa mera på att marknads-
föra praktikplatser hos åländska företag även runt omkring oss. Det här gör 
man till viss del idag. Om man bara tänker på att väster om oss har vi faktiskt 
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en möjlighet att vända oss till studeranden vid högskolor och universitet och 
erbjuda utlandspraktik på deras eget modersmål, på svenska. Den här möjlig-
heten borde man utveckla i större utsträckning. Hur kan man göra det? Ett 
verktyg som vi har idag och som kanske vi begränsar användningen av är ju 
högskolepraktiken. För att få göra högskolepraktik på Åland idag så krävs det 
att man lyfter åländskt studiestöd. Detta är en fråga som vi tycker att man 
kunde diskutera. Ska vi bara erbjuda högskolepraktik för åländska stu-
deranden eller kunde man titta på en möjlighet att också erbjuda någon form 
av praktik för studeranden som kunde ha ett intresse av att komma hit och 
göra sin praktik, till exempel en uppsatspraktik vid ett närliggande universi-
tet. Här kunde vi också hjälpa till. I en diskussion med näringslivet när före-
tag är i behov av rekrytering så kan man redan vara proaktiv och aktivt söka 
praktikanter.  

Man kan också fundera på om upplägget är optimalt när det gäller högsko-
lepraktiken i dagsläget. Samhället finansierar helt och hållet praktiktiden. 
Kunde man tänka sig en samfinansiering, samhället och företaget? Kanske 
man kunde ha en längre praktiktid istället för tio veckor i dagsläget? Ålands 
Framtid anser att man aktivt borde granska de här möjligheterna 

Vi har också motionerat om ett studeranderegister. Man skulle förbättra 
återkoppling både för företagen och för utbildarna. Vart försvinner våra 
åländska studerande när de söker sig till högskolor och universitet? Vi vet att 
många söker och beviljas studiestöd. Vi borde utveckla studiestödsregistret. 
Jag tror inte att alla företag på Åland idag känner till att den här informat-
ionen delvis finns på AMS, vem som studerar var. Det här borde vi bli bättre 
på att sprida. Vi borde uppmana företagen att faktiskt höra av sig till AMS om 
man står inför rekrytering och är intresserad av att locka hem åländska stu-
deranden.  

Jag ska ta upp ett exempel på hur man kunde utveckla det här ytterligare 
och även gentemot andra arbetsgrupper. Jönköping hade en intressant kam-
panj för några år sedan som de kallade ”vi saknar dig”. Man vände sig till all-
mänheten och sökte personer som man ville att skulle flytta till Jönköping. 
Allmänheten lämnade in förslag och man fick ihop ett hundratal förslag på 
personer som man ville att skulle flytta tillbaka till Jönköping. I kampanjen 
”vi saknar dig” skickade man hem brev, man marknadsförde de här perso-
nerna på stan och var de bodde, man hade också direkt radioreklam där man 
refererade till vilka personer man saknade. Vi saknar dig, flytta hem! Man 
hade en god information om vilka arbetsplatser näringslivet har att erbjuda. 
Resultatet av den här kampanjen blev mycket positivt. Hela 22 procent av 
dem man vände sig till flyttade faktiskt till Jönköping efter den här kam-
panjen. Ytterligare 18 procent kunde tänka sig att flytta tillbaka och i den 
gruppen ingick också vara nya personer som inte flyttade tillbaka i det fallet.  

De här kunde vi på Åland ta lite inspiration av. När vi vet att vi har perso-
ner som potentiellt kan vara intresserade av att flytta hem så ska vi åt-
minstone ta kontakt med dem på ett eller annat sätt. Det görs delvis idag men 
vi kan säkert bli bättre på det här området, det är vi inom Ålands Framtid 
övertygade om.  

Ett annat intressant koncept som har prövats på flera håll i Sverige är det 
som kallas för tandemrekrytering. Det är ett sätt att hantera den utmaning 
som många av våra åländska företag upplever i dagsläget. När man gör en re-
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krytering utifrån och lyckas få den kompetens man söker så har den här per-
sonen ofta en familj med sig. Sedan kommer utmaningen att hitta ett jobb åt 
partnern. Det här är inte någon enkel utmaning. Ett sätt är att hantera det 
här är ett koncept som bygger på att man skapar ett nätverk av företag som 
man vet att har behov av att anställa framöver. Om den ena personen i det 
här fallet får anställning hos ett av de här företagen så garanterar de andra 
företagen en anställningsintervju åt partnern. Man kan givetvis inte lova att 
man har ett jobb att erbjuda, men man visar en signal åt familjen som flyttar 
in att även vi är intresserade av arbetskraft framöver, vi är beredda att disku-
tera och höra vilken kompetens som finns att tillgå och hur vi kan få in det 
här i vår verksamhet. Det skulle vara en positiv signal till alla nya familjer 
som kommer till Åland. Det skulle visa att här har vi företag som välkomnar 
inflyttade och företagen är öppna för att diskutera en framtida anställning. 
Jag tror att många företag i dagsläget är öppna, men vi är inte duktiga på att 
sända den signalen, åtminstone kan vi säkert bli bättre även på det området. 

Den näringslivsfrämjande utbildningen, hur lägger vi upp vår utbildning i 
dagsläget så att det matchar de behov som finns på arbetsmarknaden? 

Man kan börja med att ställa sig frågan; hur ser utbildningen ut i förhål-
lande till den här frågeställningen? ÅSUB skriver i samma rapport Utbild-
ningsbehov och arbetsmarknad 2025 så här: ”Samtliga tre scenarier pekar i 
riktning mot en fortsatt, om än i varierande grad, tillväxt i rekryteringsbe-
hov av arbetskraft med utbildningsbakgrund inom vård, service, handel, 
administration. Detta gäller även för efterfrågan på personer med olika ty-
per av IT-utbildning.” 

Om vi tittar på vårt utbildningsupplägg i dagsläget så motsvarar detta i 
ganska stor utsträckning beskrivningen över det förväntade behovet av ar-
betskraft framöver. Det får vi vara nöjda över. Många utbildningsministrar 
ska säkert ha beröm för att vi har det på det här sättet i dagsläget. 

Det finns ju förstås också områden där vi behöver bli ännu bättre. Ett av de 
områden som lyfts upp i den beskrivningen är IT-utbildningen. Vi kan kon-
statera att det faktiskt är ganska få som kommer ut ur IT-utbildningen i dags-
läget. Näringen menar att kvalitén är okej vid IT-utbildningen på högskolan 
idag. Det är en god utbildning, men det räcker i många fall inte till om vi ser 
på den sektorns behov. IT-sektorn är en av de få sektorer som haft en ganska 
god tillväxt det senaste decenniet, så utbildningen är någonting att ta fasta 
på. Frågan är hur vi kan stärka IT-utbildningen? Dels kan vi satsa på att locka 
fler studeranden. Jag har förstått att högskolan har ett intressant projekt på 
gång. Jag tog själv del av informationen häromdagen. Man ska ha allt beröm 
för att man har fokus på detta område.  

Samtidigt har jag fått signaler från flera inom den här sektorn att vi behö-
ver väcka intresset för IT-utbildningen i mycket tidigare åldrar än vad vi gör i 
dagsläget.  

Det är ingen hemlighet att vi från Ålands Framtid motionerade om just 
detta i samband med budgetdebatten. Den motionen ligger i nuläget för be-
handling i finans- och näringsutskottet. Man skulle införa ett större fokus på 
den digitala kompetensen och även på programmering i grundskolan. Vi tror 
att det här är viktigt. Inte minst för, det som man på många håll i näringen 
rent statistiskt kan se, att intresset för IT-utbildningar bland kvinnor är 
ganska lågt. Man kan ställa sig frågan vad det beror på. Helt klart kunde IT-
utbildningen i grundskolan säkert ha en utjämnande effekt om vi fick in den i 
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tidigare år. Vi tror att det är viktigt att man analyserar detta noga och gå vi-
dare med det från regeringens sida. Se på den här möjligheten och se på om-
världen som faktiskt håller på att springa ifrån oss. 

Annat som vi kan göra, för att i större utsträckning hjälpa unga och stu-
deranden att hitta ett jobb och samtidigt stärka kontakterna mellan företa-
garna och de studerande, det är att gå vidare med de tankar som har diskute-
rats många gånger här i salen; ta bort inkomstgränserna för studiestöd. Det 
ska löna sig att arbeta även för de studerande. Det tror jag att många håller 
med om. Det lönar sig faktiskt inte i dagsläget efter en viss nivå. Då blir man 
av med sitt studiestöd om man samtidigt har ett arbete vid sidan om. Studie-
stödet regleras idag, det finns en maxperiod för hur länge man kan lyfta stu-
diestöd. Det är sex studieår, men det finns möjlighet till förlängning. Här ska 
vi reglera samhällets insats i den enskildas utbildning, inte vilken nivå man 
har på sin inkomst eller hur mycket man klarar av och väljer att jobba på si-
dan om. Det här är förstås individuellt. Har vi studeranden som klarar av att 
också arbeta på sidan om så ska de givetvis inte hindras från att göra det. Det 
finns i dagsläget många som drar sig från att arbeta över en viss nivå, för de 
vet att de blir av med sitt studiestöd. Det är fel signal från samhällets sida. 

Vi har också motionerat om att satsa på en mer flexibel undervisning för 
inflyttade. Man ska inte behöva bli arbetslös för att få gå en kurs i svenska 
menar vi från Ålands Framtid. Det här är ett exempel på en felaktig signal 
från samhällets sida. Man ska inte behöva söka sig till AMS som arbetslös för 
att ta del i svenska för inflyttade. Det finns givetvis möjligheter att gå på 
kvällskurser. Frågan är om man faktiskt ska behöva betala för det eller alter-
nativet att leva på arbetslöshetsersättning för att få studera svenska. Här 
måste vi jobba på att skapa ett mer flexibelt system. 

Landskapsregeringen har till viss del gjort det med det nya projektet 
”svenska för inflyttade i arbete”. Men frågan är om det konceptet verkligen 
passar alla arbetsplatser. Det finns många individer som säkert behöver en 
annan modell än att företag erbjuder undervisningen på plats. Det kanske 
fungerar bra på större arbetsplatser, men fungerar det verkligen på mindre 
arbetsplatser? Det kanske utbildningsministern kan svara på och vilka tankar 
man har från regeringens sida när det gäller det här området. 

 Vi hade också ett intressant projekt för några år sedan i kommunal regi, 
Integration. ax. Projektet gick ut på att skapa olika sätt att lära sig svenska 
och att få ett jobb för inflyttade. Det projektet tog slut för ett år sedan, om jag 
inte minns fel. Jag känner inte till om det finns någon fortsättning på det pro-
jektet i dagsläget. Det här var en modell som var synnerligen väl att ta i beak-
tande när det gäller frågorna att kunna göra praktik några dagar i veckan på 
en arbetsplats. Dels fick man den språkliga fackvokabulären och samtidigt en 
praktisk anknytning och referenser och kontakter till det åländska näringsli-
vet. Jag tror att det här är oerhört viktigt, särskilt med tanke på det som kol-
legan, ltl Anders Eriksson, diskuterade om vilken syn på inflyttning och sti-
gande arbetslöshet kan resultera i. Inflyttning är så oerhört viktig för tillväx-
ten i det åländska samhället, vilket vi konstaterade inledningsvis. 

Slutligen ska jag komma med lite beröm till regeringen för arbetet med 
entreprenörskapssatsningar. Sommarlovsentreprenörerna nämndes och ungt 
entreprenörskapet, men även business labb Åland tror vi att kan vara bra 
satsningar i sammanhanget. 
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Man får konstatera att en av de första näringslivspolitiska satsningarna 
som regeringen gjorde var att lägga ner företagsinkubatorn och nu bygger 
man upp den igen på ett annat sätt. Ibland kan det vara bra att riva existe-
rande strukturer för att bygga nya fungerande framgångssagor. Vi får hoppas 
att detta just blir ett sådant fall. Vi önskar regeringen lycka till med det arbe-
tet. 

Sammanfattningsvis vill vi stärka AMS fokus på att hjälpa företagen i sin 
kompetensförsörjning genom ett utvecklat studeranderegister.  

Vi vill titta på möjligheterna att utveckla högskolepraktiken även för icke 
ålänningar. Vi vill också se på möjligheterna att stärka företagens del i det 
hela för att kanske åstadkomma en längre praktikperiod. Vi vill också att man 
marknadsför de här platserna i större utsträckning i dagsläget, lika som ar-
betsplatserna.  

Vi vill att man satsar på tandemrekrytering för att underlätta även för part-
nern att få en anställning när man flyttar till Åland. Här kan vi bli bättre, 
även om vi gör goda saker redan idag. 

Vad gäller IT-utbildningen så vill vi satsa på att tidigare införa den här ut-
bildningen i vårt utbildningssystem. Vi vill också satsa på att få ut flera exa-
minander från IT-programmet vid högskolan.  

Vi vill ta bort inkomstgränserna för studiestöd. Det ska löna sig att arbeta 
även för studenter. 

Vi vill ha en mer flexibel svenskundervisning för inflyttade. 
Sedan ett litet tack till regeringen för de båda insatserna för att skapa fram-

tidens entreprenörer. 
Om det tillåts, fru talman, ska jag avsluta kort med att reflektera lite över 

helheten. I näringsministerns anförande nämndes Ålandsbilden och vilken 
bild som vi själva förmedlar och vilken bild som förmedlades i den här videon 
som tagits fram för att marknadsföra Åland på flygningarna inom British Air-
ways. Värt att konstatera i den videon är att Mariehamn beskrivs som Ålands 
huvudstad. Hur ofta använder vi ålänningar själva den beskrivningen? Åland 
beskrivs som en nation. Hur ofta definierar vi politiker Åland som en nation? 
Det här är också intressant just med tanke på hur vår omvärld kanske uppfat-
tar oss ålänningar. Är vi stolta på samma sätt som andra kan vara impone-
rade av Åland och de åländska framgångssagor som faktiskt finns? Det är in-
tressant att reflektera över. 

Näringsministern sade att oppositionen utmålade en mörk bild kring det 
ekonomiska läget och näringspolitiken på Åland i dagsläget. Självklart finns 
det stora utmaningar om man ser på utvecklingen på Åland de senaste åren 
efter finanskrisen. 

Jag ska avsluta med att hänvisa till en stor entreprenör, Ingvar Kamprad, 
som förra veckan tilldelades Svenska Dagbladets pris för mest framgångsrika 
entreprenör genom tiderna. Han mottog det här priset genom att meddela att 
han hellre ville bli kallad för en ”fjaskopelle” än att motta beröm för sina in-
satser. Med det ville han förmedla sitt tankesätt om att man aldrig får luta sig 
tillbaka i stolen och känna sig nöjd och bekväm. Man måste hela tiden ha fo-
kus på att bli bättre. Slutar man med den utvecklingen så är det mycket annat 
som följer med det. Det är den bilden som vi i Ålands Framtid tycker att är 
viktig att man har med sig. Vi måste kunna analysera den utveckling som har 
skett de senaste åren när vi ser att det samlade resultatet har minskat med 
över 50 procent och vi ser att vi fortfarande befinner oss i en recession. Om vi 
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inte kan ha det här perspektivet och se verkligheten för vad den är så kommer 
vi inte heller att kunna ha fokus på att stärka oss ur den här krisen framöver. 

Jag har presenterat några förslag på hur vi vill gå vidare med företagens 
kompetensförsörjning. Vi har i den här debatten fått höra andra konstruktiva 
förslag. Jag avslutar med de orden. Tack, fru talman. 

Minister Johan Ehn, replik 

Talman! Tack för ett synnerligen framåtsyftande och konstruktivt anfö-
rande med både ris och ros, precis såsom ett anförande bör byggas upp 
när det gäller den här typen av frågor. 

När det gäller utbildningspolitiken och utbudet så delar jag långt ltl 
Axel Jonssons syn. Det gäller att man hela tiden ligger på tå och ser till 
att man försöker förutse framtiden. Det försöker vi göra nu genom att 
jobba med det utbildningspolitiska programmet som ska se framåt, 
2025. 

Inom specifikt IT nämnde ltl Jonsson satsningarna som görs vid hög-
skolan, det är mycket viktiga satsningar. Jag har i tidigare replik nämnt 
att vi på gymnasienivå nu går in för att också förändra och göra det 
bättre tillsammans med näringen.  I det utbildningspolitiska program-
met ska man också lyfta frågorna hur man ytterligare kan stärka detta 
när det gäller grundskolan. 

Jag får återkomma till studiestöd och utbildningen i svenska i föl-
jande replik. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Visst är det viktiga satsningar som görs. Det finns en hel del fina tankar 
redan. Det är viktigt att inte debatten stannar av i den här salen utan att 
man presenterar de tankar som finns i dagsläget och kan diskutera dem. 
Det blir lätt att man skjuter den här typen av diskussioner till olika kom-
mittéer och grupper. Vi får heller inte glömma bort den här diskuss-
ionen i den här salen. 

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Jag uppskattar väldigt mycket att det kommer fram. Det 
finns ingen regering och ingen politiker som själv kan lyfta fram alla de 
åtgärder som kan göras. Alla frön som sås i den här salen kommer att 
växa vidare, vilket vi har många exempel på. 

När det gäller studiestödet och inkomstgränser så delar jag långt att 
det aldrig får finnas ett hinder i det sammanhanget. Nu är gränsen satt 
på en sådan nivå att det är ytterst, ytterst få som faktiskt råkar ut för ett 
hinder. Vi ligger på nästan 1 104 euro per månad som man kan tjäna 
utan att det påverkar studiestödet om man samtidigt klarar av att pre-
stera. Jag tycker ändå att vi har fått studiestödet till en sådan nivå som 
inte borde vara speciellt svår. Jag tror man framåt också måste titta på 
om studiestödet och gränserna behöver förändras. 

Svenska utbildningen för inflyttade är ständigt under utveckling. Som 
ltl Axel Jonsson beskrev så har vi gjort steg framåt, men vi kan inte 
ändra allt på en gång. Vi undersöker vilka effekter den har fått, vad som 
har gått bra och vad som har gått mindre bra för att sedan kunna 
komma med nya förslag längre fram. Det handlar om pengar i slutän-
dan.  
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Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Visst handlar det om pengar. Men det är ett angeläget område när vi här 
i salen fördelar resurser om vi ska ta den situationen som vi befinner oss 
i hela Europa överlag på allvar med växande främlingsfientlighet och 
växande rasism. Det gäller att vi är provokativa och redan i nuläget är 
beredda att tilldela medel till en av de mest grundläggande delarna i en 
god integration; möjligheten att lära sig språk. Det är bra att man analy-
serar men vi behöver också ganska snabbt se till att den här utbild-
ningen stärks med de tankar som vi gemensamt har i salen och på annat 
håll. Det är ett arbete som inte får vänta. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Jörgen Pettersson 

Talman! Ett tag trodde jag att det här var en viktig spörsmålsdebatt men när-
varon i salen tyder på något annorlunda för ögonblicket. 

Jag är glad över att vi håller den här debatten. Den är viktig för hela Åland 
och det är bra att företagande och entreprenörskap lyfts fram. Det är nämli-
gen där framtidens trygghet och jämställdhet och drömmen om ett hållbart 
samhälle finns, givetvis med hjälp av besluten som fattas i denna sal. Obser-
vera, det är ute bland företagen i verkligheten som vinsterna skapas och det 
är där som marknaderna finns.  

I sitt anförande lyfte näringsminister Fredrik Karlström fram vikten av att 
se helheten hellre än särintressen i samhällsbygget. Det är viktigt och det är 
rätt. Åland är en liten del i en stor värld och vi som bor här måste ständigt 
anpassa oss till den verklighet som den övriga världen befinner sig i. Mest av 
allt handlar det om att bygga en grund som företagarna kan stå på. Det gäller 
till exempel barnomsorg, skola, vård, infrastruktur och att skapa förutsätt-
ningar för ett liv som är innehållsrikt. Framgång och tillväxt börjar med en 
inspirerande och trygg vardag. 

Ska man tro spörsmålet pekar just nu samtliga kurvor åt fel håll för Åland. 
De bekymrade ledamöter som undertecknat detta uttryck av ängslan och oro 
har på basen av mediauppgifter, ja, så står det faktiskt, ansett sig nödgade att 
kräva åtgärder för att sätta fart på det åländska näringslivet. De egna idéerna 
är dock väldigt få och, vilket är bra, väldigt lika några av de förslag som rege-
ringen presenterar i sitt svar på spörsmålet. 

Alla kurvor pekar alltså åt fel håll. Jag undrar förstås om det faktiskt kan 
stämma och har i jakten på dessa kurvor försökt analysera några delar av vårt 
samhälle på basen av ÅSUB:s årsbok, för övrigt en skattkammare att gräva i. 

I dag har 14 000 ålänningar arbetsplatser att gå till. Det är fler än någonsin 
tidigare i den åländska historien. Är det en kurva som pekar åt fel håll? Det 
tycker inte jag! 

Ålänningarnas beskattningsbara inkomst har utan undantag stigit och ut-
gjorde år 2012 nästan 30 000 euro per person och år eller sammanlagt 750 
miljoner euro. Tycker oppositionen att det är fel och vad vill man i så fall göra 
åt det? 
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Eller menar man inflyttningen och befolkningstillväxten som de senaste 40 
åren pekat uppåt? Är det dåligt för Åland, enligt oppositionens sätt att se? 
Personligen tycker jag det är fantastiskt att se alla nationaliteter som idag är 
med och skapar tillväxt och värde för våra exportbolag. Åland har i alla tider 
levt på att göra affärer utomlands. Med detta ska vi fortsätta med hjälp av in-
fluenser från bland annat inflyttare. 

Kanske irriterar det oppositionen att medan andelen arbetslösa i våra 
grannländer Finland och Sverige ligger stadigt på åtta procent har vi på Åland 
lyckats hålla den på osannolikt låga fyra procent.  

Idag är knappt 600 personer utan jobb vilket är utmanande och besvärligt 
men också långt från tiden efter EU-inträdet och den efterföljande lågkon-
junkturen som försatte över 1 100 ålänningar utan jobb. Då var vi också nära 
åtta procent. Dessa siffror är dock färskvara och kan mycket snabbt förändras 
varför det är extremt viktigt att de stimulansåtgärder som ministern Karl-
ström räknade upp sköts och genomförs med kraft och entusiasm. Ska man 
göra affärer måste man stå på tårna, helst varenda dag. 

I mitt grävande efter kurvor som pekar åt fel håll ramlade jag faktiskt över 
en utveckling som känns tveksam. År 1990 hade vi i runda slängar 20 000 
fordon på Åland. I dag finns över 30 000. I den mån det gått dåligt för Åland 
har det i vart fall inte drabbat viljan att investera i maskiner. 

Allt fungerar inte perfekt på Åland, det har det aldrig gjort och det kommer 
det aldrig att göra ty vi är blott människor med våra svagheter och brister. 
Men mycket går väldigt bra. Detta syns också i värdet på produkterna som 
säljs. Tillverkningsindustrins bruttoproduktionsvärde var år 2007 163 miljo-
ner euro. År 2012 var det 208 miljoner euro eller 45 miljoner euro mer. Detta 
hände på fem år och ger åtminstone i teorin förutsättningar för bättre affärer 
i framtiden. 

Knappast är det heller antalet övernattningar på hotell som oppositionen 
avser med kurvor som pekar åt fel håll då dessa från och med år 2011 faktiskt 
hoppat upp ett litet steg och år 2013 var snubblande nära 200 000. Där finns 
tillväxt, socialt kapital och exportaffärer – precis de ingredienser som behövs 
för att hålla Åland snurrande. Nästa vår öppnar ett nytt stort hotell i Marie-
hamn. Det är ytterligare en oerhört viktig signal till hela Åland. 

Oppositionen nämner särskilt svaveldirektivet som ett hot mot vår sjöfart 
och vårt Åland. Om man vill kan man se det som en möjlighet i det att det är 
en regel som gäller alla och att ingen kommer undan. Ända sedan det för ett 
antal år sedan stod klart att direktivet skulle tillämpas från och med år 2015 
har politiker och redare ägnat stor kraft åt att skjuta fram reglerna. Men be-
slutet är fattat av hela världens sjöfartsorganisation IMO och syftet är att vi 
ska skapa en renare miljö och följaktligen leva friskare och längre. Detta sker 
först i Östersjön vilket kan och borde ge de rederier som trafikerar här en för-
del gentemot övriga världen då miljökraven skärps även där, förhoppningsvis 
redan år 2020.  

När kraven strängeras öppnas möjligheter som hittills inte funnits. Nu är 
läge att göra åländsk shipping till ett föredöme för inte bara Östersjön utan 
hela världen som snart måste följa efter. När det blåser ska man segla vilket 
några operatörer på Östersjön redan insett. Här kommer kanske vicetalman 
Viveka Erikssons förslag om kraftsamling kring ”Sjöfartens Åland” väl till 
pass. Förbundet Ålands Sjöfart har redan skapat Sjöfartens dag där nyckel-
spelare från i vart fall alla av betydelse i Norden och delar av Europa kommer 
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till Åland för att planera och diskutera framtidens sjöfart. Det står nämligen 
inte stilla. I dagarna har det första rotorsegelsystemet installerats på handels-
fartyg. Går det bra ska det kunna sänka bränslekostnaderna med 20 procent! 
Som kuriosa kan också nämnas att det fallande världsmarknadspriset på olja 
redan tagit hand om den befarade prisökningen på det bränsle som fyller 
svaveldirektivets krav. Det är en vardag som sjöfarten alltid befunnit sig i. 
Bränslepriset är oförutsägbart igår, idag och imorgon. 

Att kräva krafttag från Ålands 29 000 medborgare och dess regering när 
det gäller sjöfarten är naivt. Till och med Finland är i minsta laget när det gäl-
ler sjöfart. Sjöfarten har alltid skett globalt och förändringar har alltid skapat 
effektivare fartyg och sjöfolk. Så fungerar fria marknader. Det är lätt att göra 
som man alltid har gjort men det finns alltid bättre sätt att driva fartyg. 

Här bör man också minnas att efter de stora utflaggningsvågorna på 1980-
talet har den åländska handelsflottan stabilt vuxit från mindre än 200 000 
bruttoton till dagens 500 000 bruttoton. Är det detta som oppositionen ogil-
lar och kallar för kurvor som pekar åt fel håll? 

I spörsmålet lyfts behovet av stöd fram. Med hjälp av skattepengar vill op-
positionen hjälpa vissa branscher på bekostnad av andra. Här borde man 
minnas att det absolut inte saknas investeringsvilja i det åländska näringsli-
vet. År 2007 investerades 6,5 miljoner i framtiden. År 2012 var motsvarande 
siffra 9,5 miljoner euro. Det är inte åt fel håll. 

Det åländska jordbruket är en av de absolut viktigaste och varumärkesbyg-
gande näringsgrenarna vi har. Inte bara för att jordbruk och djurskötsel 
skapar öppna landskap och vackra vyer utan för att åländskt livsmedel hjäl-
per oss att skapa bilden av ett hållbart Åland samtidigt som branschen gene-
rerar många arbetsplatser. Trots det måste vi inse att konkurrensen mot om-
världen är stenhård och att priset än så länge är skillnaden. Marknaden som 
alltid har rätt tvekar att betala vad våra varor, enligt vår uppfattning, är 
värda. Det är besvärligt men antagligen och förhoppningsvis övergående. 
Inom centern hör vi till dem som långsiktigt tror på härproducerad åländsk 
mat inte bara på hemmaplan utan i såväl Sverige som Finland och bortom. 
Det gäller att outtröttligt berätta för konsumenterna varför våra råvaror inte 
bara är godare än deras utan dessutom nyttigare. Det är inte lätt men det är 
nödvändigt. Åland behöver exportinkomster från det åländska jordbruket och 
dess produkter som är unika och åländska. 

När det gäller export är det oerhört viktigt att föra fram Åland som kun-
skapssamhälle. Inom den digitala världen har Åland seglat fram som en för-
hållandevis stor exportör. Vår närhet till Sverige, där bland annat datapro-
grammerare lyfts fram som en bristvara, är viktig. Idag går tre fjärdedelar av 
varuexporten och närmare 60 procent av tjänsteexporten till Finland. Det 
borde vara mer till Sverige, både av marknadsmässiga och språkmässiga skäl. 
Det finns stor efterfrågan på arbetskraft i Stockholm och många av dessa 
kunde säkert med stor framgång skötas från Åland. 

All kurvor pekar åt fel håll hävdar oppositionen och drar fram de siffror 
som bäst passar den egna historien. Ja, tillväxten är inte vad den borde vara 
på Åland men det är den heller inte i den övriga världen som liksom vi på 
Åland har det kämpigt med den ekonomiska verkligheten. Den rår vi inte på 
genom att visa ängslan. När tiderna historiskt sett har varit tuffa har ålän-
ningarna justerat, ändrat, utmanat och exporterat. 
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Det som oppositionen också väljer att bortse från är den ständigt pågående 
strukturomvandlingen i hela världen. Vi lever, enligt min uppfattning, inte i 
en konjunkturbetingad nedgång. Detta är inte en tillfällig svacka. Pappersin-
dustrin som gett jobb till sjöfarten kommer inte tillbaka. Tiderna och jobben 
förändras. Om tjugo år sköts en tredjedel av de jobb som idag utförs av män-
niskor istället av maskiner, enligt forskningen. Digitaliseringen, som vi bara 
sett början av, gör att denna ekonomiska nedgång knappast är tillfällig utan 
för alltid. Våra barn kommer att jobba med yrken som inte ens är uppfunna 
ännu. Vi lever i en ekonomisk omställning som vi måste anpassa oss till och 
försöka dra nytta av. Var dessa affärer finns har jag, lika lite som andra, inte 
några konkreta svar på. Men jag har den största tilltro i ålänningarnas för-
måga att hitta dessa möjligheter någonstans i världen för morgondagens nä-
ringsliv är mer än Åland, Sverige och Finland. Det är jag väldigt övertygad 
om. Vi lever i ett samhälle av högsta klass och har förutsättningar som väldigt 
många andra saknar i form av trygghet och förutsägbarhet. 

Med dessa exempel vill jag visa att det i väldigt hög grad är upp till betrak-
taren att avgöra om glaset är halvtomt eller halvfullt. Att skylla en ekonomisk 
nedgång, som den nu aktuella, på vem som för ögonblicket råkar sitta i rege-
ringen är vilseledande. Det är inte byråkratin eller avgifterna som stoppar fö-
retagandet. Varken lagting eller landskapsregering skapar framgångsrika fö-
retag. Det gör entreprenörerna och människorna. Det är viljan att göra affä-
rer, förmågan att hitta marknaderna, modet att satsa och viljan att arbeta 
som skapar tillväxt och gör det möjligt att göra ett bra Åland ännu bättre. Så 
var det igår, så är det idag och så blir det imorgon. 

Talman! Det känns som det är på sin plats att citera det ordspråk som ett 
åländskt företag, som vi från partiet hälsade på förra veckan, har som motto 
när det gäller att hantera framtida utmaningar. Citatet kommer från den 
djupt humanistiske Tage Danielsson som träffsäkert formulerade sig: ”Om 
man vägrar se bakåt och inte vågar se framåt då får man se upp!” Det är 
tänkvärda tankar för alla som sitter här. Tack för ordet. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Ltl Pettersson inledde sitt anförande med att säga att han trodde att 
detta var en viktig debatt när han tittade ut över de tomma stolarna. Jag 
kan säga att Ålands Framtids bänk har varit fylld hela tiden. Ltl Petters-
son får titta åt annat håll i så fall. 

Sedan fortsätter han att göra lite narr av den formulering som inleder 
det här spörsmålet; att många kurvor pekar åt fel håll. Tittar man på ar-
betslösheten som kanske är det viktigaste så står det så här i 
spörsmålssvaret: ”Den öppna arbetslösheten har nu nått 4 procent - en 
nivå som senast nåddes år 1998 - och ser ut att kunna stiga ytterli-
gare”.  

Jag vill också peka på hur pass mycket resultaten för de åländska fö-
retagen har försämrats. Jag vill inte sprida någon misstro eller någon-
ting sådant. Jag vill att vi ska utgå från verkligheten när vi debatterar de 
här frågorna. Varför får vi läsa om permitteringar nu och då? Det beror 
helt enkelt på att resultatkurvan pekar åt fel håll.  

Med den här debatten har vi försökt uppnå att vara konstruktiva. 
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Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Jag utgick ifrån spörsmålet där de första två orden är; 
”samtliga kurvor”. Mot den bakgrunden tycker jag att det är viktigt att 
visa att det faktiskt inte är riktigt sant. Det finns fantastiskt många kur-
vor som faktiskt visar att vi har byggt ett samhälle som är både bättre, 
mer stabilt och mer kreativt än väldigt många andra runt om oss. Det är 
viktigt, när man ska ha en nyanserad debatt, att båda sidor måste för-
söka hålla sig nyanserade. Det försökte jag visa. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det håller jag med om. Jag tror också att det är väldigt viktigt om man 
ska ha en debatt att man försöker lyssna på vad de andra debattörerna 
säger, så att man inte blir så väldigt, väldigt fokuserad på det som man 
har skrivit ett par dagar tidigare. Man måste faktiskt lyssna på vad som 
sägs. Det säger jag med anledning av att Pettersson sade att vi inte hade 
idéer. Jag presenterade fem idéer och kollegan Jonsson presenterade 
åtta idéer. 

När det gäller ÅMHM så borde finansutskottets ordförande veta att 
det har Ålands Framtid fört fram gång på gång, på gång och nu börjar 
tack och lov regeringen lyssna. 

Om vi ska ha en konstruktiv debatt är det bra om man lyssnar på de 
förslag som läggs och inte bara blir så fast vid sin egen text att man helt 
plötsligt inte hör de förslag som presenteras. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Kanske ltl Eriksson inte hörde det men jag sade nog fak-
tiskt att många av de förslag som hade kommit i samband med spörsmå-
let var sådana som var tangerade i landskapsregeringens svar och att de 
var redan under arbete. Att lyfta fram arbetet med ÅMHM så det är ett 
arbete som har pågått sedan många år tillbaka. Det är ingenting nytt att 
man ser över de avgifterna. Det har finans- och näringsutskottet gjort så 
vitt jag begriper. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Tack, fru talman! Det var ett fantastiskt bra anförande. Jag håller med 
om precis allting. Jag önskar att jag skulle ha sagt det själv. Jag tänker 
printa ut det och sätta det på väggen i mitt rum. Det gäller att se om gla-
set är halvfullt eller halvtomt. Det gäller att måla med sådana färger som 
vi på Åland har och som många andra är avundsjuka på. Vi har ett fan-
tastiskt samhälle där vi har en grundförutsättning att bygga vidare på. 
Jag undrar om det finns något i liknande i världen? 

Ibland kanske det är bra, till skillnad mot vad oppositionen tycker, att 
man åker till Kina och inte blir hemmablind och bara ser problemen. 
Man kanske också måste se att vi har förutsättningar.  

Jag vill bara konstatera att det var ett fantastiskt bra anförande. 
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Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Tack för de orden. Jag hör till dem som tror att det är 
otroligt viktigt att hämta in influenser härifrån, från Australien, från 
Jersey, från Gotland och från Gällivare. Av det skälet att där bor männi-
skor som, i likhet med oss, försöker få dagen att fungera och intäkterna 
att räcka till utgifterna. Vi är faktiskt inte särskilt annorlunda på något 
vis. Men vårt grundsamhälle har många, många fördelar gentemot 
många av dem som jag räknade upp av det skälet att det fungerar. Här 
behöver vi inte vara rädda för liv eller lem, här behöver vi inte gå till 
sängs hungriga på kvällarna och här har vi tak över huvudet. Detta 
skapar utrymme för att man ska kunna vara kreativ också i affärandet. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Tack, fru talman! Tack för den positivism som ltl Pettersson visade. Det 
behöver vi i dessa dagar mer än någonsin.  

Denna positivism gällde också sjöfarten. Tack för det. Ledamoten 
nämnde att vår flotta har ökat till 550 000 bruttoton. Enligt de uppgifter 
som jag inhämtade från ÅSUB häromdagen så är det ännu bättre om vi 
räknar hela Ålands tonnage. Från år 2000 till 2013 har tonnaget ökat 
från drygt 800 000 ton till 980 000 ton, alltså med 20 procent. Antalet 
fartyg har samtidigt ökat från 45 till 54, även där med 20 procent. Vi har 
alltså en expansion i sjöfartsnäringen samtidigt som BNP-siffrorna visar 
någonting annat. Det visar att det är ett trubbigt verktyg att använda för 
att mäta med. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Tack för de orden vtm Jansson. När det handlar om sta-
tistik så tolkar man i siffror väldigt ofta in vad man själv vill läsa ut.  

Även om sjöfarten på Åland har gått ner och även om sjöfarten inte är 
vad den var tidigare så har vi väldigt många otroliga exempel på riktigt 
framgångsrika redare som i varje fall jag hoppas att uppmuntrar andra 
att göra samma sak.   

Idag har vi på Åland en sjöfartsutbildning på högskolan som faktiskt 
kan bli en av världens bästa om vi hanterar den rätt. Vi har idag 
åländska sjömän som specialrekryteras till Nordsjön för att de är duk-
tiga på att köra båt. Svårare än så är inte det här livet. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Att få det rätta perspektivet på sjöfartsnäringen är en mycket viktig dis-
kussion för Åland. Det är inte bara rederinäringen som vi har siffror på 
nu. Det är precis som ltl Pettersson säger, det är kunskapen som är glo-
bal och av hög klass. 

Sjöfartsklustret, företag som har tillkommit på basen av att vi har en 
sjöfart, har expanderat vid sidan och utanför rederinäringen och är idag 
global. Enligt de siffror vi har lyckats plocka fram hittills har sjöfarts-
klustret rimligen expanderat ännu mera än siffrorna på tonnagetillväx-
ten. Sjöfarten har betytt väldigt mycket för Åland och den har goda för-
utsättningar att betyda lika mycket framöver. 
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Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Sjöfarten är till sin betingelse svår i och med att vi kon-
kurrerar på en världsmarknad som egentligen aldrig har backat. Den har 
alltid vuxit, världshandeln har alltid vuxit och tack vare den så har vi 
mera fred i världen än någonsin tidigare. På det stora hela har vi en 
bättre värld än vad vi hade förr och det har skett tack vare handeln som 
till största delen bedrivits av fartyg. 

Medan tillväxten i världen alltid har ökat så har den på Åland tyvärr 
inte riktigt alltid hängt med, mycket kanske för att de finansiella musk-
lerna har saknats. Det kräver sådana investeringar att vår budget inte 
ens förslår till en skorsten. Då gäller det att försöka hitta andra kontak-
ter. Där är till exempel ”Sjöfartens dag” som instrument en fantastisk 
skapelse där man får branschexpertis att komma till Mariehamn och 
spendera några nätter på hotell och lösa sjöfartens problem. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, talman! Kollegan Jörgen Pettersson uttryckte det ungefär som att 
det är naivt att tro att hela Åland kan göra någonting för sjöfartspoliti-
ken. Jag delar inte alls den uppfattningen. Jag har precis motsatt åsikt. 
Jag var naiv och trodde i tidigare värv att storleken inte hade sådan av-
görande betydelse, utan det är insikten, kompetensen, inlevelsen, diplo-
matin och alla andra förutsättningar som styr politiken. Jag ska inte gå 
in på exempel i det här sammanhanget men jag vill nog ändå upprepa 
det kan inte förhålla sig på det sätt som kollegan Pettersson här anför. 
Näringens betydelse på Åland, dess historia, traditioner och framtidsut-
sikter är på den nivån att vi ska fortsätta att driva det här med frejdigt 
mod som vi har gjort under århundraden. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Tack för den frågan ltl Gunnar Jansson. Det är naturligt-
vis riktigt, är man tyst så lyssnar absolut ingen på en, men om man tar 
del så kanske man kan påverka något. 

Jag vill ändå sätta det i sammanhanget kring skrivningarna om 
svaveldirektivet. Jag fick det intrycket av spörsmålet att man krävde nå-
gon form av krafttag för att lindra svaveldirektivets konsekvenser. Jag 
tycker att det är lite naivt av det skälet att det här är någonting som 
drabbar en hel värld förr eller senare. Redarna måste på egen hand för-
söka hantera detta problem, naturligtvis med den hjälp som vi kan er-
bjuda, men den är i ärlighetens namn inte särskilt stor. När IMO har fat-
tat beslut så är det nog så nära fair accompli som man kan komma. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Nu förstår jag bättre. Emellertid innehåller regeringens regeringspro-
gram en skrivning som jag flera gånger har hänvisat till. Skrivningen sä-
ger att det är nödvändigt att lagtinget får större lagstiftningsbehörighet 
och landskapsregeringen större förvaltningsbehörighet inom området 
för sjöfartspolitiken och dess framtid. Om man ska ta de utfästelserna på 
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allvar så måste det betyder att Ålands litenhet inte kan vara ett krite-
rium i något avseende när det gäller att driva den här typen av närings-
politiska frågor som är helt avgörande för Åland. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Jag är väl kanske inte riktigt helt säker på vad som avsågs 
med det senaste. Jag tror nog att det känns som att vi vill göra samma 
sak. Vi vill göra den åländska sjöfarten så gott som det någonsin är möj-
ligt i de organ som vi själva kan vara med. Nordiska rådet är möjligen ett 
sådant organ. Finlands regering är ett annat organ där det har gjorts 
mycket och gott arbete genom tiderna. När det gäller konsekvenserna av 
just svaveldirektivet så tror jag att man måste hissa segel och försöka 
hantera konjunkturerna av egen kraft i stället för att man ska få hjälp 
från t.ex. vårt landskap. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Barbro Sundback 

Tack, fru talman! Det är en trevlig och engagerande debatt på många sätt och 
vis. Många har haft fina anföranden härifrån talarstolen. I stort sett tycker jag 
att ministerns svar var ganska fullödigt. Jag har inget behov av att ytterligare 
försvara regeringen. På den här punkten har vi sett en osedvanligt hög aktivi-
tet och det har säkert att göra med minister Fredrik Karlströms entreprenör-
sanda, den smittar av sig. Det är bra för hela Åland. 

Lite i samma anda som ltl Jörgen Pettersson så vill jag se lite längre fram i 
tiden. Jag vill tala om den långvariga lågkonjunkturen eller den internation-
ella krisen och sedan något om tillväxt begreppet och den framtida arbets-
marknaden. 

Emellanåt görs det försök att bedöma den nuvarande krisen och dess lång-
varighet. Vad beror det på? Varför ser vi inte snabbare förändringar och en 
snabbare uppgång av konjunkturen? Rent intuitivt börjar säkert många tycka 
att det här kanske är den ekonomiska aktivitetsnivå som vi ska befinna oss 
på. Många anpassar sina företag och sina ambitioner enligt den nuvarande 
nivån. Jag har inte svar på de frågorna.  

Det grundar sig på att den privata efterfrågan är för låg för att få igång en 
högkonjunktur. Krig och politiska hinder bidrar att det inte är någon frihan-
del precis över hela världen. I många länder, där köpkraften i och för sig finns 
och där man kunde utveckla företag, så är det inte möjligt att få till stånd till-
växt med nuvarande internationella system.   

Ekonomin och vår välfärd hänger fortfarande väldigt mycket på vår egen 
tillväxt, på tillväxten i EU-området och i USA. 

De åländska företagen har normalt försökt övervintra en lågkonjunktur. I 
den rytmik som vi har haft i ekonomin så har de åländska företagen gått ned 
senare än de finländska företagen. När de finländska företagen har börjat gå 
uppåt så då följer de åländska med. Lågkonjunkturen har hittills för Ålands 
del varit ganska smärtfri. Ekonomin har hämtat sig ganska snabbt. 

Nu är det här så långvarigt att det börjar märkas i ökade arbetslöshetssiff-
ror och i dålig lönsamhet. Något annat måste ske än att man bara väntar och 
sedan kanske man fortsätter i gamla banor eller man gör vissa förnyelser och 
förändringar och så går det igen en tid.  
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Om ekonomin stannar på den här nivån länge till så måste våra företag 
göra strukturomvandlingar av olika slag och innovationer. Det går inte att 
fortsätta på samma sätt om man ska vara kvar. Det gäller att kunna sälja va-
ror och tjänster som någon vill köpa och också någon utanför Åland. Det gäl-
ler att vara innovativ. Det finns säkert vissa möjligheter inom de rådande fö-
retagen, men det måste också komma nya företag. 

Den bristande efterfrågan är lite intressant. Alla har inte fått sämre eko-
nomi under de här dåliga åren. Tvärtom, de flesta har fortfarande ganska 
hygglig ekonomi. Man skjuter upp större investeringar och köp för att det 
känns osäkert. Många har dessutom stora lån och tar säkert inte ytterligare 
risker. Man är osäker på om man får ha jobbet kvar om detta fortsätter. 

Sedan har vi en intressant faktor; många konsumerar second hand. Allt 
flera köper varor som man kan återanvända. Det här är faktiskt en ekonomisk 
faktor i handeln idag. Det är ju inte något dåligt i och för sig. Det kanske 
handlar om någonting annat också än bara pengar. Om man talar om tillväxt 
idag så kan man inte automatiskt tänka sig att den tillväxten ska åstadkom-
mas på samma ”slit och släng sätt” som hittills. 

Det var en kort artikel i Huvudstadsbladet här i lördags om så kallad cirku-
lär ekonomi. Jubileumsfonden Sitra har gjort en utredning om ett sätt att 
producera varor och tjänster som inte leder till så mycket avfall, helst inget 
avfall alls. Det måste vara sådana maskiner där man redan i byggnadsskedet 
bygger in möjligheter att ersätta delar som går att återanvända. Så borde det 
vara med alla produkter och tjänster.  Cirkulär ekonomin skyddar de här 
materialförlusterna och tar vara på råvaror på ett annat sätt. Jag tror att det 
här är väldigt centralt för allt fler konsumenter. Vi är ju medvetna om att vi 
inte kan skapa tillväxt på ”slit och släng sättet” hur länge som helst med den 
ökande världsbefolkningen och med allt mindre tillgångar i världen. 

Det är väl redan en månad sedan vi har passerat den dag det här året när vi 
har använt vår andel av råvaruresurserna i världen. Varje dag sedan dess nu 
tar vi av kommande generationer. 

Med hänsyn till det plus klimatförändringen plus energiproblematiken så 
måste vi nog tänka långsiktigt och innovativt. Jag tror att Åland har alla för-
utsättningar att göra det. Men då kan vi inte tänka bara i kvartal, år eller i 
mandatperioder. Vi måste tänka betydligt längre. 

Begreppet tillväxt måste läggas i den kontext som hållbar utveckling utgör. 
På andra ställen finns det många människor som funderar på de här frå-
gorna.  

Det är bra att vi inte har någon stor tung industri som vi är så beroende av. 
Vi har på något vis ett gammalt traditionellt samhälle som livnär sig på pri-
märnäringar där vi har sett en modernisering och där det är fullt möjligt att 
exportera exklusiva matvaror, helst ekologiska. 

Sedan har vi ett servicesamhälle som kan utvecklas med hänsyn till hållbar 
utveckling. 

Fru talman! Var ska de framtida arbetsplatserna finnas? Det är väldigt 
nedslående att man så ofta får höra att många unga människor saknar fram-
tidshopp och tro. I Europa, där arbetslösheten är hög, finns det miljoner ung-
domar som inte räknar med att de har någon framtid, ett självständigt liv el-
ler någonting att se fram emot. Det är ju väldigt stor grogrund för alla typer 
av missbruk och andra tråkigheter som samhället sedan på ett eller annat sätt 
får betala. Framtiden kan inte vara ett managementproblem eller ett problem 
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med budget i balans. Det handlar om att vi bygger samhällen där människor 
kan tro att de ska kunna få ett arbete och försörja sig och sin familj och vara 
med och bygga vidare i det samhälle de lever i. 

Vi vet redan nu att utbildning är A och O. Jag är nu så pass gammal att jag 
har ett visst perspektiv på utbildning. När jag började i skolan så var fyra-
fem, kanske sex år obligatoriska. Nu är det nio år. Det verkar ändå som att 
det tar ganska länge att utbilda och fostra ungdomar och barn idag. Livet är 
hårt och komplicerat. Det krävs mycket innan man kan stå på egna ben. De 
ungdomar som har det väl förspänt kommer alltid att klara sig och deras för-
äldrar kommer att måna om att de får den utbildning de behöver för att klara 
sig. Men majoriteten av åländska ungdomar går inte till akademiska studier, 
utan de flesta söker sig andra utbildningar. Jag undrar om det inte är dags att 
börja fundera på om gymnasiestadiet skulle vara en obligatorisk skolgång. Att 
alla ungdomar skulle gå i skolan så pass länge att de får de examina som 
krävs på den nivån. Utbildningens innehåll kan man sedan alltid diskutera. 
Ungdomarna är betydligt äldre när de går ut gymnasieskolan än när de kom-
mer ut ur grundskolan och kanske inte har bra betyg och ingenting. De riske-
rar då att inte klara sig.  

Det är också en familjepolitisk fråga. Föräldrarna har på det viset stöd i sin 
uppgift att fostra sina barn om de går längre i en obligatorisk skola.  

Det löser inte alla problem. Jag tycker att det verkar som om många ung-
domar som inte fortsätter skolan, de lever med många risker som kan för-
störa deras liv. Lyckligtvis är de ganska lätt rehabiliterade om de får vuxna 
människor som de litar på och tror på och får självkänsla så att de kan fort-
sätta på egen hand. Jag tror att den här frågan är väldigt viktigt om vi vill ha 
ett socialt hållbart samhälle.  

Det här är mera en intuition men när det gäller arbetsmarknadsstöd så 
tycker jag att de är väldigt byråkratiska att administrera. Varför inte ha 
pengar lättare så att man kan ge unga människor och inflyttade stadigare och 
mer långvariga anställningar? Jag tror att här skulle Åland kunna vara en fö-
regångare. Jag förespråkar inte medborgarlön för att jag tycker att man ska 
arbeta. Men kommuner och andra kunde lättare få pengar att ta emot arbets-
kraft så att människor kommer in i arbetslivet och inte hamnar utanför. 

Sedan finns det några frågor som vi borde diskutera mera. Jag var redan 
inne på det; energiförsörjningen. Vi borde ha ett långsiktigt program för 
Ålands del. Det är väldigt intressant att oljepriset rasar. Samtidigt frågar man 
sig om man ska hålla på att subventionera andra energiformer. Det är ingen 
lätt fråga. 

Sedan har vi Finlandskabel som kommer att betyda att Åland är ett transit-
land. Vi kan sälja el åt olika håll. Hur vi kan utnyttja den här elkabeln är nå-
got som ännu inte har diskuterats långsiktigt.  

Det finns många viktiga frågor att diskutera. Det är bra att Ålands Framtid 
har tagit upp det här spörsmålet. Jag hade förväntat mig lite mera långsiktiga 
tankegångar. Här tackar jag för mig, fru talman. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Jag tyckte att ltl Barbro Sundback hade ett intressant anfö-
rande. Precis de här frågorna har jag grunnat på; cirkulär ekonomi, lin-
jär ekonomi och hur vi ska hitta arbetsplatser till alla när vi effektiverar 
och när vi har problem med ungdomsarbetslöshet.  
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Detta med cirkulär ekonomi är ytterst intressant. Vi har konstaterat 
att linjär ekonomi, det som vi har hållit på med i all evighet, inte håller 
längre; producera, förbruka och kasta bort!   

I en cirkulär ekonomi tror man att det skulle kunna finnas arbetsplat-
ser i förarbete av material, sortering, inhämtning och återproduktion. 
Det finns nog hopp om man går vidare på det här spåret. 

Jag tyckte att det var ett intressant anförande. Jag delar mycket av 
Sundbacks uppfattningar. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack för det. Det är väl inte första gången som våra tankar går i lite 
samma banor. 

I nyliberalismen, som vi har levt i sedan tiden med Thatcher och 
Bush, så var offentlig sektor ett skällsord. Det måste hela tiden bantats 
och tas bort. Det ska inte vara så många som jobbar i offentlig sektor. 
Det har setts mest som kostnader. Det har gjort att det har varit nästan 
omöjligt att prata arbeten som finansieras av offentlig sektor. Nu har 
den politiken misslyckats ganska gruvligt. Arbetslöshetssiffrorna stiger 
och företagen går inte så bra så nu ropar man på stimulansåtgärder. Jag 
är inte heller säker på att det lyckas, men det är det som har varit de 
senaste slagorden. Man måste räkna med att offentlig sektor ska ha en 
aktiv roll på arbetsmarknaden. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Det kommer säkert offentlig sektor att ha. Det finns även ut-
rymme för företagande också i en cirkulär ekonomi. Det handlar om ett 
helt nytt sätt att tänka och nya arbetsplatser. Man går från någon form 
av fossil ekonomi till bioekonomi. Om man läser i det materialet som 
finns så tror man att det finns en annan framtid för Finlands skogsindu-
stri som inte har att göra med papperstillverkning. Man pratar om helt 
andra saker. Det pågår en hel del intressanta saker. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag tror att vi missförstod varandra lite. Jag talade om de människor 
som på grund av en allt ökad effektivisering och digitalisering inte kom-
mer in på arbetsmarknaden trots att de har kapacitet att göra saker och 
där det finns arbeten men som ingen vill finansiera. Här tror jag att man 
måste vara beredd på att sätta in offentliga medel istället för arbetslös-
hetsersättning. Man borde med alla medel försöka få in folk på arbets-
marknaden och att de stannar där på något sätt. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Tack, fru talman! Jag vet inte om ltl Sundback föreslog eller bara reflek-
terar kring att göra gymnasieutbildningen obligatorisk, förlänga läro-
plikten, om jag förstod det rätt. Hon menade att kanske många av dessa 
elever som inte går gymnasieutbildning orsakar någon form av sociala 
problem. Det kan de säkert göra i vissa fall. Menar ltl Sundback att ge-
nom att göra utbildningen obligatorisk per automatik så skapar det en 
större studiemotivation hos de här eleverna? Kanske det finns andra sätt 
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att tackla den här problematiken än att göra gymnasieutbildningen obli-
gatorisk? 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag tycker att vi ska inleda en sådan diskussion. Den diskussionen förs 
på båda sidor om oss, öst och väst, dels diskussionen om ett tionde 
grundskoleår eller obligatorisk gymnasieutbildning. Båda diskussioner 
utgår ifrån att det är för många unga människor som lämnar skolan utan 
examina eller möjligheter att gå vidare. De ungdomarna kommer heller 
inte in på arbetsmarknaden. Detta är inte någon nyhet. 

Jag tycker att obligatorisk gymnasieutbildning kunde vara någonting 
att satsa på. Däremot handlar det inte om utbildningens innehåll för jag 
sade uttryckligen att det måste man säkert fortsätta att diskutera. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Det är klart att det är en enkel slutsats som man kan dra. Om alla går 
genom gymnasieskolan så kommer de lättare in på arbetsmarknaden. 
Med det finns faktiskt elever som idag går igenom grundskolan och 
börja jobba efter grundskoleutbildningen. På något sätt kan man tycka 
att det vore synd att förta elever och unga människor den möjligheten av 
det de själv prioriterar och vill med sina liv och framtid. Det är nog en 
ganska viktig principiell fråga att göra gymnasieutbildningen obligato-
risk. Min uppfattning är att de allra flesta ungdomar i dagsläget väljer 
att gå i gymnasiet. Frågan är hur stor del av den här problematiken som 
vi faktiskt löser genom att göra gymnasieutbildningen obligatorisk. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det är ostridigt att om man inte går i gymnasieutbildning utan bara 
grundskola så har man alltid svårare att klara sig på arbetsmarknaden. 
Det är klart att det säkert finns undantag, speciellt om man jobbar inom 
något familjeföretag. 

Min problematik var lite vidare än bara utbildning. Jag uppfattar att 
livet är komplext och svårt nuförtiden. Vi lever i en globaliserad värld. 
Det är en kamp om identitet, hur man ska se ut och det är svårt att hitta 
sin plats. Jag tror att det är bra om man lever familjeliv ganska länge in-
nan man ska gå i världen och klara sig på egen hand. Ungarna behöver 
tränas längre tid nu än tidigare när man kunde gå ut och jobba efter 
konfirmationen eller när jag blev student så fick man jobb efter stu-
dentexamen. 

Talmannen 
Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat. 

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Det var till många delar ett intressant anförande. Det var 
också tankeväckande med många idéer. Jag fastnade på obligatorisk 
gymnasieskola. För egen del tror vi måste fundera på hur vi ska göra 
med gymnasieskolan i framtiden. Jag tror inte att det är ett obligatorium 
som kommer att lösa de problemen som ltl Sundback tar upp. Jag tror 
mera det handlar om hur vi kan skapa en större flexibilitet i vår gymna-
sieskola. Kanske vissa av de här utbildningarna bara ska vara två år och 
andra utbildningar kan få hålla på en längre tid? Vi ska skapa ett system 
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som i mycket större utsträckning än idag tar tillvara de individuella 
skillnader som finns. 

Om man skapar ett obligatorium så tror jag att det finns en risk att 
man mera skapar en förvaringsplats och kanske får lite snyggare sta-
tistik istället för att nå framåt. Alla de här frågorna behöver vridas och 
vändas på. Jag är tacksam för att ltl Sundback tog upp den här frågan i 
sitt anförande.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det är klart att vi ska diskutera det. Jag kan tänka mig att minister Ehn 
och jag har vissa ideologiska skillnader. Jag tror mycket på en enhets-
skola, att det är bra att alla går tillsammans i samma skolor och sedan 
finns det olika inriktningar. Jag tror att det mera är en fråga om sociali-
sering och mognad och att det tar lång tid. I en ännu mer komplicerad 
värld kommer det att ta ännu längre tid innan de här ungdomarna är 
flygfärdiga och klarar sig på egen hand. 

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Det handlar säkert om skillnader i ideologi. Jag är rätt över-
tygad om det. Man kanske inte bara ska stirra sig blind på de sista åren 
under den här tiden. Vi behöver också fundera kring hur vår grundskola 
fungerar idag. Behöver vi göra förändringar i grundskolan? Det är inte 
alltid tiden som är det viktiga när det handlar om att göra en utbildning 
på ett bra sätt. Det handlar om hur upplägget ser ut. Det handlar om hur 
vi förbereder genom det uppdrag som vi ger till skolan, eleverna, ungdo-
marna och barnen för den verklighet som ska komma. Jag tror inte att 
det finns en automatik i att saker blir komplicerade och att man behöver 
göra det under en längre tid. Det handlar om att fundera på vilket sätt vi 
gör de här bitarna.  

Jag ser framför mig att vi i utbildningspolitiken kommer att behöva 
diskutera om såväl grundskolan som gymnasiet för att se till att få ett 
system som förbereder ungdomarna på bästa möjliga sätt för det liv som 
komma skall. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det sista kan jag hålla med om. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Ltl Sundback tog upp en intressant fråga. Frågan om 
hur mycket man ska subventionera andra energiformer och var gränsen 
går. Hon hänvisade också till våra hållbarhetsmål som vi har tagit.  

EU:s miljömål är att år 2020 ska 30 procent av all energi som produ-
ceras vara miljövänlig. Vad ska man satsa på? Vindkraften här på Åland 
är ju en naturlig förutsättning som vi har skapat. Båtskären är egentli-
gen skapade av kapital utan bidrag. Tyvärr har prisen gått ner och idag 
brottas hela vindkraftsparken med ekonomiska bekymmer. För att 
uppnå de här målen så måste politikerna också vara beredda att gå in 
med stöd om man ska uppnå målen. 
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Talmannen 
Tiden är ute!    

Ltl Barbro Sundback, replik 

Jag håller med om problemanalysen. Det är så som det är. Det är olyck-
ligt att vi nu igen gör en näring så bidragsberoende. Långsiktigt ser jag 
det som komplicerat.  

Oljan är ganska oförutsägbar. De oljeresurser som finns uppe vid 
norra Ishavet kommer inte att kunna utnyttjas för det är så dyrt numera. 
Det ligger så dåligt till så att det är svårt att se vad som kommer att ske. 
Jag tycker ändå att vi på Åland borde ha ett långsiktigt helhetsgrepp. Att 
ha stabilitet är viktigt för företagen oberoende av vad det än gäller. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Vi från Ålands Framtid har frågat efter långsiktigheten 
tidigare. Hur mycket ska vi satsa på vindkraften och vad det får kosta? 
Som det är uppbyggt idag så subventionerar staten också med inmat-
ningstariffsystemet. I sakta mak kommer väl staten att backa undan och 
sänka garantin på ersättningen, då kanske det kommer i en annan dager 
och då får vindenergiparkerna också problem.  

När man lägger långsiktiga hållbarhetsmål så måste man också veta 
att det kan innebära att subventionera en viss verksamhet för att uppnå 
EU-målen. Med dagens elpriser så blir det på det viset i och med att ol-
jan är billig och all energi som produceras är för billig för att vindkrafts-
parkerna ska gå runt.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Det är risk att det blir upprepning. Jag vill också säga några 
ord om energipolitiken. Jag tyckte att det var ett gott initiativ när det 
gäller tanken om en långsiktig strategi på elområdet och de subvent-
ioner som också kan följa med. Det var helt riktigt det som ltl Sundback 
sade om att när Finlandskabel så småningom kopplas in till nätet ös-
terut, och vi kan ha transittrafik, så måste man helst veta så gott det är 
möjligt vad det kan leda till och vilka effekter det får. Man kan till och 
med möjligen tjäna lite pengar med Finlandskabeln och det skulle gynna 
våra konsumenter. 

Det känns som om det låga oljepriset vi har idag, och oljepriset är 
sjunkande, så även om det är positivt på många sätt så har jag svårt att 
se att det kommer att kvarstå på det sättet. Inte kan jag förutspå hur 
verkligheten kommer att bli. Jag tror att vi inte kan göra vår långsiktiga 
energipolitik och miljöpolitik utifrån tillfälligt dipp i oljepriset, för då 
vågar vi inte göra någonting alls. 

Talmannen 
Tiden är ute!    
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Ltl Barbro Sundback, replik 

Vart oljepriset tar vägen är en väldigt svår bedömning. Med den här då-
liga ekonomiska utvecklingen i världen och när tillväxten och exportin-
dustrin inte ökar så kommer oljepriset att hållas nere och kanske till och 
med sjunka ytterligare. Samtidigt måste man ha i minnet att de flesta 
länder som är oljeberoende försöker skapa andra system för att inte vara 
så beroende, speciellt Ryssland med tanke på den politiska situation 
som råder.  

Jag tror nog för min del att man ska räkna med att oljan inte någon-
sin kommer att ha samma betydelse som den har haft. Oljan har ju varit 
en fantastisk energiform. Vi är fortfarande extremt beroende av oljan så 
det är klart att den kommer att ha betydelse, det är sant. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Dagens låga oljepris är ju ett resultat av ett politiskt beslut, 
delvis också i de oljeproducerande länderna OPEC. Man bestämde sig 
för att kvarstå vid produktionsnivåerna fast priset är så här lågt. Men 
med ett annat beslut kan oljepriset stiga igen. 

Det som ltl Sundback sade nu i sin replik här tycker jag att är viktigt. 
Vi vet inte exakt om oljepriset kommer att stiga eller inte, men länderna 
jobbar för att skapa ersättande energiformer hela tiden. Det tror jag att 
också vi måste göra för det är det enda sättet som vi kan motverka att 
oljepriset sedan stiger väldigt kraftigt. Har vi ingenting som ersätter ol-
jan så kommer oljepriset till slut att stiga väldigt kraftigt. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Där är vi överens. Åland är ju så pass litet och har förutsättningar att 
skapa en egen ganska så betydande energiförsörjning. Jag tror att det 
nog råder stor enighet. Vi borde kunna fatta långsiktiga strategiska be-
slut utgående ifrån modellen med hållbar tillväxt. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Diskussionen avbryts här och återupptas vid plenum onsdagen den 3 december.  

För kännedom 

7 Godkännande av konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö 
Landskapsregeringens yttrande (RP 4/2014-2015-s) 
Republikens presidents framställning (RP 4/2014-2015) 
Ärendet upptas till behandling vid plenum 03.12.2014. 

8 Produktionsstöd för el åren 2013-2015 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 3/2014-2015) 
Ärendet upptas till behandling vid plenum 08.12.2014. 

9 Produktionsstöd för el enligt inmatningstariffsystem 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 4/2014-2015) 
Ärendet upptas till behandling vid plenum 08.12.2014. 

Plenum slutar 
Nästa plenum hålls 03.12.2014 klockan 13.00. Plenum är avslutat. 
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Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 08.12.2014. Godkänt. 

Remiss 

2 Godkännande av konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö 
Landskapsregeringens yttrande (RP 4/2014-2015-s) 
Republikens presidents framställning (RP 4/2014-2015) 
Talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. 

Diskussion. 

Ltl Torsten Sundblom 

Tack talman! Det är ett välkommet protokoll, bilaga 7 i Helcom konvent-
ionen, som liberalerna ser positivt på. Det är viktigt att beredskapen vid för-
oreningsolyckor fungerar, likaså samarbetet vid insatsen när olyckan är 
framme samt rapporteringsskyldigheten och övervakningen. Det är viktigt att 
avtalet berör stränderna, vi har 6 000 namngivna öar och skär, en olycka med 
ett utsläpp i vattnet skulle drabba stränderna hårt och nu åläggs alla fördrags-
beslutande stater att bistå om man begär hjälp, det är en viktig fråga som vi 
ser mycket positivt på. 

Ltl Sara Kemetter 

Tack, fru talman! Jag hade förväntat mig att vi skulle ha hört ministerns re-
dogörelse kring det här, det känns konstigt att gå in och diskuterar utan att 
ha fått den genomgången, jag antar att ministern är på annat håll. 

Ärendet gäller att sätta ikraft ändringar i konventionen om skydd mot Ös-
tersjöområdets maritima miljö, en mycket viktig framställning för det påver-
kar den åländska skärgården alarmerande om det sker någon form av olycka 
på internationella vatten, där vi vet att Åland och Kökars skärgård fungerar 
som en kratta. Det är ett viktigt ärende, socialdemokraterna stöder framställ-
ningen och att vi arbetar åt det här hållet. 

Men precis som liberalerna vill vi diskutera beredskapen ytterligare. Vilken 
nivå ska vi ha på Åland, hur ska den se ut? Hur mycket pengar ska vi satsa på 
att ha en beredskap? I utskottet kommer vi att fråga hur situationen är på 
Åland, vad vi har för samarbeten inom Åland och hur vi ska jobba. Vi har 
även diskuterat samarbete mellan länderna. Hur ska vi se på det när Åland är 
demilitariserat och neutraliserat? Hur mycket ska vi acceptera att militären 
kommer in och hjälper vid en katastrofsituation, framför allt om vi begär 
hjälp från Finland? Händer det vet vi alla att vi man ur husen behöver rycka 
ut för att rädda den natur och fauna som vi har på Åland. 

Minister Carina Aaltonen, replik 

Jag kom in sent och den ansvarige minister Thörnroos är på väg efter 
sina handlingar i ärendet. Det handlar främst om oljeskyddet, att säkra 
den biten och det är bra att man från utskottets kommer att fördjupa sig 
den här frågeställningen. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Vad jag förstått när det gäller oljeskydd är vi eftersatta på Åland, vi har 
inte satt ner så mycket pengar på det trots att vi vet att det finns risker, 
vi har tankerfartyg som inte är dubbelbottnade och åker på internation-
ella vatten, det kan leda till vissa risker om de är i dåligt skick. Med de 

638 



  

strömmar vi har Östersjön fungerar Ålands skärgård som en kratta, det 
har vi också sett när det gäller algblomningen. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl John Hilander, replik 

Tack talman! Ltl Kemetter tar upp en viktig fråga om hur organisationen 
ser ut vid en större oljekatastrof och frågan om understöd från grann-
länder som har militära delar som man kan lyfta in. På Åland bygger vid 
det på frivilligt arbete och som vi har sett under de små oljeutsläppen vi 
har haft att efter 2 - 3 dagar finns inte så många frivilliga händer då 
stannar övriga samhället, jag ser fram emot att fortsätta diskutera det i 
utskottet. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Det är i första hand tillgång till båtar som har möjlighet att samla upp 
om det är stora läckage. Jag har förstått att vi på Åland inte har sådan 
utrustning direkt att tillhandahålla utan här är det verkligen samarbete 
som gäller. Det är bra att det tagits upp på ministermötet vid Helcom 
den 6 oktober för ett år sedan så man är nog välinformerad. Det ska bli 
intressant att höra vad ministern har att säga. 

Ltl John Hilander, replik 

Tack talman! Båtar och kapacitet är en ytterst viktig resurs för att ta 
hand om utsläppen ute på vattnet, det är betydligt enklare än att ta hand 
om det i våra inre vikar och steniga stränder där det är ett enormt hand-
arbete för att fånga upp utsläppen. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Här har ltl John Hilander, med sin yrkeserfarenhet, 
bra kunskap och det ska bli intressant att i utskottet få diskutera vidare 
med honom. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Minister Veronica Thörnroos 

Talman! Bästa ledamöter jag vill be om ursäkt för att jag inte fanns på plats 
när mitt ärende skulle presenteras, det får sättas på kontot tidsoptimist. 

Jag inleder med diskussionen kring oljeskyddet, hur vi har det organiserat 
här på Åland. De flesta känner till att oljeskyddet är en delad behörighet mel-
lan självstyrelse Åland och riket. Riket handhar djurskyddet utanför åländskt 
territorialvatten och Ålands självstyrelse, med hjälp av sjöräddningen i första 
hand och frivilliga brandkåren, sköter det innanför vårt eget område, strän-
derna är vårt område. 

Problemet som har utkristalliserat sig den senaste tiden är att man från 
rikshåll har satsat ganska mycket resurser på oljeskyddet, de farledsavgifter 
som tas upp, har under några års tid haft en högre procentsats, de pengarna 
har gått till att intensifiera skyddsmekanismen i Östersjön, främst oljeskyd-
det. Nackdelen, från åländsk sida, är att fartygen är bemannade med personal 
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som kommer från militären, gränsbevakningen vilket i sin tur gör, i ett teore-
tiskt scenario att de egentligen inte har rätt att beträda åländskt vatten. Pro-
blemet med miljökatastrofer, med oljesanering är att det känner inga gränser, 
det betyder att en oljekatastrof på finska sidan kan oljebältet mycket väl driva 
över till den åländska sidan och i teorin borde i så fall inte gränsbevakningen, 
som har militär personal ombord, gå in på åländskt vatten utan specialtill-
stånd från Ålands landskapsregering. 

Ni hör själva hur komplicerat det här blir praktiskt. För att möta upp den 
problematiken har landskapsregeringen bjudit in representanter från finska 
sidan. Inkommande vecka kommer vi att träffa folk från trafiksäkerhetsver-
ket, som i första hand jobbar med oljeskyddsplanen på finska sidan. Jag vill 
inte förstora upp problemet men jag vill medvetandegöra landskapsrege-
ringen på det, vi har i resonemanget i landskapsregeringen övervägt att föra 
det som en fråga till självstyrelsepolitiska nämnden för att få synpunkter där-
ifrån. 

Vad gäller det aktuella yttrandet som har kommit er till kännedom, har 
man i praktiken naturligtvis redan samordnat och koordinerat saneringen 
efter miljökatastrofer både till land och till sjöss, i praktiken har man redan 
genomfört det. Det ger en bekräftelse, ett stöd via lagstiftning genom att lägga 
till den här paragrafen har rätt att göra det samtidigt. 

Det är ett litet steg på vägen. I dagsläget har vi eftersatt oljeskydd, rent 
praktiskt och därför har landskapsregeringen i budgeten för 2015 äskade om 
medel på 700 000 för att i första hand kunna börja intensifiera de materialre-
surser som behöver ställas till förfogande så att det finns den dagen vi har en 
katastrof på plats. 

Ltl John Hilander, replik 

Tack talman! Tack minister Thörnroos, som är väldigt insatt i oljeskyd-
det. Du lyfte några viktiga saker med gränsdragningen mellan var det bli 
kommunalt ansvar och var det är ute på allmänt vatten, vi har erfaren-
heterna från när fartyget Janra gick omkull och bogserades in till en 
kommun, det kan drabba vilken åländsk kommun som helst var farty-
gen, utsläppen kommer i land. Det ska bli väldigt intressant att titta på i 
utskottet och se att alla de här på pusselbitarna finns på plats. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack talman! Tack för det inlägget ltl Helander. Landskapsregeringens 
målsättning har varit att skapa en gemensam räddningsmyndighet för 
hela landskapet Åland, min bestämda uppfattning är att de som rör olje-
skyddet och saneringsarbetet kring det även borde överföras till den 
räddningsledningen. Det känns inte speciellt effektivt eller rationellt att 
vi i dagsläget har en avdelningschef vid landskapsregeringen som ska 
vara den s.k. experten på oljeskydd och vara oljeskyddschef när vi de 
facto har utbildat folk, visserligen i kommunal tjänst, som mycket väl 
kunde axla det här ansvaret och i så fall betala en summa från land-
skapsregeringen. Vi måste bli effektivare och smartare och använda de 
resurser vi har. 

Ltl John Hilander, replik 

Tack talman! Det är helt rätt linje, de som är specialiserade ska handha 
det. Det är helt orimligt att de som sysslar med ett mycket bredare fält 
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ska hålla på med detta också. Ministern var inne på oljeskyddsplanen är 
eftersatt och det vet vi, de resurser vi har i form av fartyg är inga bra bå-
tar. När vi i fortsättningen ska tänka på hur det ska fungera måste vi ha 
båtar där vi kan samarbeta brett, Åland är en del i Östersjön och vi ska 
kunna hjälpa varandra då måste vi se vad vi ska komplettera jämfört 
med våra grannländer, vi måste ingå i ett större samarbete. Som mi-
nistern sade, om det händer en olycka far föroreningarna runt ganska 
snabbt. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack talman! Landskapsregeringen har arbetat fram en ny oljeskydds-
plan som sträcker sig tio år framåt i tiden, vi har ännu inte fattat det for-
mella beslutet av två anledningar, vi vill höra trafiksäkerhetsverket här i 
Mariehamn och vi vill eventuellt ha en dialog med självstyrelsepolitiska 
nämnden eftersom gränsdragningen kring det här politikområdet är 
komplicerat. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Om statens pojkar går med mursleven och öser upp 
olja som har kommit i stränderna, jag skulle hellre se att det lämnar 
puffran hemma och kommer hit och tar på sig en överhalare och öser 
olja i stället för att fåglarna får oljan på sig, det skulle vara ändamålsen-
ligt och man behöver inte betrakta dem som militären. Det finns även 
t.ex. möjlighet att begära bistånd enligt åttonde regeln, det gäller alla 
fördragsslutande länder. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack för det inlägget ltl Torsten Sundblom. Det känns nedlåtande att 
prata om statens pojkar, vi pratade i alla fall om en myndighet i Finland, 
om gränsbevakningssystemet och kring sjöbevakningen, var sak ska ha 
sitt rätta namn. Det är klart att det finns ett utarbetat system i dagsläget 
vad gäller sanering, men det kan förbättras både hos oss lokalt genom 
bättre samordning inom landskapet Ålands tjänster men också genom 
att vi förbereder nya rutiner i samband med en eventuell oljekatastrof. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Inte var det någon som tänkte vara nedlåtande, men 
tänker vi på våra 6 000 skär är det mycket som ska saneras och det blir 
inte så många på varje holme om vi bara ska anlita egna krafter. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Tack, fru talman! Den svåra frågan om militär handräckning kan utvid-
gas i och med konventionen så att även baltiska och svenska militärer 
kan bli aktuella i de här sammanhangen. Det har vi nyligen behandlat i 
lagtinget i samband med demilitariserings- och neutraliseringspolicyn i 

  641 



  

kap. 4.2, hanteringen av civila hot samt handräckning, där är utgångs-
punkten för nämnden detsamma som landskapsregeringen att alla för-
utsägbara händelser på Åland ska kunna hanteras utan militär inbland-
ning med beaktande av konventionerna. Den här texten öppnar möjlig-
heten till att ha en plan för hur det ska hanteras även med militär 
handräckning vid den här typen av fall. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack talman! Vtm Roger Jansson sammanfattade det väldigt väl och 
även den analys som finns i det nämnda dokumentet. Det är också vik-
tigt att vi ser självstyrelsens möjligheter, vågar stå på oss men samtidigt 
är realistiska. Vi måste vara så realistiska att får vi en svår oljekatastrof, 
oberoende vilken sida av Åland det är kommer det att krävas alla insat-
ser både från Åland, Finland men även från kringliggande regioner för 
att skydda och värna om den miljö vi har. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Alldeles riktigt. Det gemensamma arbete vi har gjort i sam-
band med demilitarisering- och neutraliseringspolicyn visar på nödvän-
digheten att vara proaktiv här, vi kan inte begära att lilla Åland ska ha all 
oljeskyddsutrustning som skulle erfordras vid en större olycka, utan 
samarbetet som måste byggas upp. Det finns ett kapitel till i vårt betän-
kande 4.4 en civil krisplan för Åland, där nämnden delar landskapsrege-
ringens uppfattning om att planen för räddningsaktioner lämpligen bör 
koordineras med den plan för handräckning för landskapsregerings-
myndigheter som omtalas under punkten 4.2, det som jag just nämnde i 
meddelande. Här gäller det för landskapsregeringen att jobba utgående 
från det här och vara proaktiv. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! Det är exakt det landskapsregeringen försöker göra. Jag vill i 
ärlighetens namn också säga att det är ett väldigt svårt ämne. Det är inte 
svårt att sanera olja, det finns det experter runt om i världen, men det är 
svårt att få samarbetet att funktionera fullt ut och samtidigt värna själv-
styrelsen. Jag har sagt till min avdelningschef att den dagen vi står inför 
en kris ska hon ringa och begära hjälp före hon ringer till mig, vi måste 
värna vår miljö det får inte gå någon tid för spill för att vi inte har fär-
diga rutiner, men det är just det vi försöker arbeta upp nu. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Fru talman! Det är ett angenämt ämne vi behandlar och oljeskyddet är 
en av de katastrofer som kan drabba Åland. Infrastrukturminister Vero-
nica Thörnroos nämnde 700 000 som äskat om från lagtinget i budge-
ten, men det finns även en andel som är nationella medlen, är det säker-
ställt dem eller finns det något förhandsbesked? 700 000 kanske inte 
räcker till alla de åtgärder som skulle behöva vidtas, ett klargörande gäl-
lande den internationella biten skulle jag vilja höra. 
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Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! Vad gäller 700 000 måste jag tyvärr upplysa er om att det bara 
är början i ett långt arbete som behöver göras med investeringar om vi 
vill ha ett fullgott skydd för olja. Vi kommer aldrig att klara av det på 
egen hand, men till den del som det kan finnas lämpligt att Åland själv 
kan hantera så är 700 000 en början. Planeringen framåt kommer att 
finnas i oljeskyddsplanen hur det är tänkt att det skall ligga, vi har en 
anhållan som ligger hos oljeskyddsfonden men har inte fått ett för-
handsbesked därifrån. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Diskussionen är avslutad. 

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

Första behandling 

3 Godkännande av ramavtalet om partnerskap mellan EU och Socialistiska republiken 
Vietnam 
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 3/2014-2015) 
Landskapsregeringens svar (RP 11/2013-2014-s) 
Republikens presidents framställning (RP 11/2013-2014) 
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. 

Diskussion.  

Ltl Katrin Sjögren  

Talman! LKU har behandlat en presidentframställning som berör ett godkän-
nande av ett ramavtal om partnerskap och samarbete mellan EU och Social-
istiska republiken Vietnam. Landskapet ska för sin del ge sitt godkännande 
till de bestämmelser i avtalet och den lagstiftning som faller inom landskap-
ets behörighet. 

I juni 2012 ingicks ramavtalet mellan EU och Vietnam om partnerskap och 
samarbete. Det är ett vidsträckt samarbetsavtal med bestämmelser om for-
merna för politiskt, ekonomiskt och sektorbaserat samarbete samt dialog. Av-
talet, som är det första med Vietnam, omfattar samarbete bl.a. inom miljö 
och klimatförändringar, energi, vetenskap och teknologi samt sjö- och flyg-
trafik. Avtalet innehåller rättsligt bindande åtaganden som är centrala för 
EU:s utrikespolitik, bl.a. bestämmelser om mänskliga rättigheter, icke-sprid-
ning av vapen, bekämpning av terrorism, internationella brottmålsdomsto-
len, migration och beskattning. 

Den föreslagna lagen avses träda i kraft samtidigt som avtalet träder i 
kraft, vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet. 

Landskapsregeringen har i sitt yttrande till lagtinget konstaterat att avtalet 
inte innehåller bestämmelser som står i strid med självstyrelselagen eller an-
nan landskapslagstiftning. 

Utskottet, som inget har att anföra i ärendet, föreslår att lagtinget ger det 
begärda bifallet. 

Talmannen 
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.  
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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 

4 Godkännande av ramavtalet om partnerskap mellan EU och Republiken Filippinerna 
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 4/2014-2015) 
Landskapsregeringens svar (RP 8/2013-2014-s) 
Republikens presidents framställning (RP 8/2013-2014) 
Även i detta ärende tillåts först mik av upp med diskussion och efter det börjar detalj-
behandlingen. 

Diskussion. 

Ltl Katrin Sjögren  

Talman! Ytterligare en presidentframställning, denna gång ett godkännande 
av ett ramavtal samt därpå följande lagstiftning om partnerskap och samar-
bete mellan EU och Filippinerna. Landskapsregeringen konstaterar i sitt ytt-
rande till lagtinget att avtalet inte innehåller bestämmelser som står i strid 
med självstyrelselagen eller annan landskapslagstiftning. 

Genomförandet av avtalet i landskapet kommer inte att föranleda lagänd-
ringar. Utskottet konstaterar att ramavtalet om partnerskap och samarbete 
mellan EU och Filippinerna motsvarar ramavtalet med Vietnam. Utskottet 
har inget att anföra i ärendet och föreslår att lagtinget ger det begärda bifal-
let. 

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 

5 Förslag till lag om ändring av 30 § självstyrelselagen för Åland 
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 5/2014-2015) 
Republikens presidents framställning (RP 5/2014-2015) 
Först tillåts allmän diskussion. Talmannen påminner om att beslut om antagande av 
lagförslaget förutsätter att lagtingets beslut fattas enligt 35 § lagtingsordningen, vilket 
betyder att det vid andra behandlingen ska omfattas av minst 2/3 av de avgivna rös-
terna.  

Diskussion. 

Ltl Katrin Sjögren  

Lag- och kulturutskottet har behandlat presidentframställningen som berör 
förändring av självstyrelselagen, att de uppgifter som enligt lagstiftningen om 
bekämpande av smittsamma sjukdomar hos människor och husdjur ska skö-
tas av kommunerna, på Åland ska skötas av landskapsregeringen eller av nå-
gon annan myndighet som anges i landskapslag. 

Enligt gällande självstyrelselag hör hälso- och sjukvården samt veterinär-
väsendet med några undantag till vår lagstiftningsbehörighet medan smitt-
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samma sjukdomar hos människor och husdjur däremot hör till rikets lagstift-
ningsbehörighet. Enligt självstyrelselagens 30 § 8 punkt ska de uppgifter som 
enligt lagstiftningen om bekämpande av smittsamma sjukdomar hos männi-
skor och husdjur hos oss skötas av landskapsregeringen eller av någon annan 
i landskapslag bestämd myndighet. 

Vi stiftade en ny landskapslag där ÅMHM övertog uppgiften från land-
skapsregeringen, men i samband med gängse lagstiftningskontroll ansåg 
både Ålandsdelegationen och högsta domstolen att det inte med stöd av 30 § 
8 punkten i självstyrelselagen är möjligt att inom de områden som hör till ri-
kets lagstiftningsbehörighet överföra uppgifter som enligt rikslagstiftningen 
ankommer på kommunerna. Eftersom uppgiften föreslogs överföras till en 
landskapsmyndighet, ÅMHM, beslöt presidenten att 1 a § i landskapslagen 
skulle förfalla.  

Mot denna bakgrund föreslås att 30 § 8 punkten i självstyrelselagen ändras 
och att en ny 9 punkt fogas till paragrafen. Genom ändringen kommer land-
skapsregeringen eller en myndighet som lyder under denna att kunna sköta 
också sådana smittskyddsuppgifter enligt rikslagstiftningen ankommer på 
kommunerna. 

Den föreslagna lagen ska behandlas i grundlagsordning i riksdagen och 
godkännas med kvalificerad majoritet av Ålands lagting. Lagen avses träda i 
kraft så snart som möjligt efter att den slutgiltigt har antagits efter det riks-
dagsval som hålls 2015. 

Utskottet konstaterar att den föreslagna ändringen av självstyrelselagen, 
som är den åttonde i ordningen sedan lagen trädde ikraft 1993, möjliggör att 
uppgiften att handha bekämpandet av smittosamma sjukdomar hos männi-
skor och husdjur överförs till ÅMHM på det sätt som lagtinget beslöt i land-
skapslagen om ändring av landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskydds-
myndighet. Utskottet välkomnar därför framställningen och föreslår att lag-
tinget för sin del ska godkänna förslaget till lag om ändring av självstyrelsela-
gen för Åland. 

Talmannen 
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. 

Ärendets första behandling är avslutad. 

Fortsatt enda behandling 

6 Närings- och arbetsmarknadspolitik 
Ltl Anders Erikssons m.fl. spörsmål (S 3/2013-2014) 
Först tillåts fortsatt diskussion.  

Ltl Göte Winé 

Tack, fru talman! Jag får äran att inleda dagens spörsmålsdebatt. Det var en 
bra debatt i måndags med fina diskussioner, ser fram emot att denna efter-
middag blir lika intressant. Vi socialdemokrater ser en så hög sysselsättnings-
grad som möjligt och då krävs en politik som främjar det. I svaret till denna 
spörsmålsdebatt ser jag en sådan politik, men det återkommer jag till senare 
när jag pratar om arbetsmarknadspolitiken. Vi vill också se ett blomstrande 
näringsliv som ser möjligheter och vill utvecklas. Det anser jag att minister 
Karlström har skapat och fortsättningsvis kommer att skapa. 
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Att beskylla regeringen på en obefintlig näringspolitik då vill man bara 
fälla krokben för regeringen till vilket pris som helst. Sen är den eviga frågan 
hur mycket och var skall vi politiker gå in och styra näringslivet. Hur är vår 
näringspolitik just nu? Frågar man oppositionen är den obefintlig, men jag 
håller inte med. Jag är inte heller så förtjust i landskapsregeringens närings-
politik, det är en politik som är mycket styrd av minister Karlström och han 
gör det på sitt sätt med bravur. Så sann entreprenör som ministern är så är 
det mer riskkapital, mer produktion och mindre rena ekonomiska stöd. 

Ålands framtid brukar prata om denna regerings vänsterpolitik och all po-
litik bara går vänsterut, anser man också i det här att det är så. Ser vi t.ex. på 
skärgårdstrafiken är det något som går vänsterut eller är det något som gyn-
nar privata företag men också görs för att bibehålla en tätare trafik. Gentemot 
oppositionens spörsmål kommer den här regeringen med stimulansinsatser, 
än med direkta stöd till enskilda näringar. 

Anser oppositionen att direkta ekonomiska stöd till branscher är en lång-
siktig hållbar näringspolitik? I landskapsregeringens svar, under rubrikerna 
investeringar och företagsklimat finns det olika satsningar som möjliggör för 
företagen att se förutsättningar för ett företags utveckling än direkta ekono-
miska stöd. Stimulanspaketet för 2015, som möjliggör satsningar finns både i 
budget för 2015 och i regeringens svar på spörsmålet. 

Lite kort om entreprenörskap, jag kan aldrig glömma när jag satt på en fö-
reläsning och lyssnade på Fryshusets grundare Anders Carlberg som sade, ”ta 
vara på de unga som inte passar in i skolsystemet, de är morgondagens ent-
reprenörer, de vill se action det har inte tid att sitta i grundskolan”. Är det 
något vi borde ta mer vara på i grundskolan?  

Strandnäs skola startade nyligen ett projekt för unga, vissa som inte kla-
rade av att gå i skolan hela tiden utan man behöver hitta något annat, hälften 
i skola, hälften på arbetsplats. Kanske man där borde lära dem om entrepre-
nörskap och dess möjligheter, för de riktigt duktiga praktikerna kan bli riktigt 
duktiga företagare, men de behöver få hjälp. 
När vi pratar om mer företagande behöver vi få in att man skall se möjlig-
heter redan i grundskolan, men då måste vi prata om möjligheterna med fö-
retagande när vi står här i stolen, inte hur svårt allting är och att det inte finns 
någon näringspolitik.  

Småföretagarnas vardagshjältar sa minister Karlström i debatten i mån-
dags, det håller jag med om. Man borde se på vilket sätt att hjälpa de mindre 
familjeföretagen att anställa någon och kunna utöka. Inte i direkta stöd men 
kan man minska på kostnader om man anställer någon? Vi behöver se hur vi 
kan skapa fler arbetsplatser. 

Fru talman, lite om arbetsmarknadspolitiken. Vi behöver ha en politik som 
bygger på att alla får vara med, mer än att man hamnar i ett tidigt utanför-
skap. Jag har under en tid stått här med mina domedagsord ord om framti-
den och en oro för ungdomsarbetslösheten, det känns som landskapsrege-
ringen lyssnat på dem och kommer med åtgärder. Jag förstår att det tar tid 
att vända på det, inget man vänder på en dag. Nu gör landskapsregeringen 
någonting, nämligen en politik som ämnar förbättra möjligheterna för de som 
idag inte får någon sysselsättning. Borde det ha kommit tidigare? Samtidigt 
måste man förstå processen, ett uppdrag sändes till avdelningarna som kom-
mer med underlag till ett beslut. 
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Vi här i lagtinget, ministrarna kan inte skapa jobb eller sysselsättningstill-
fällen, men vi kan skapa förutsättningar för det som denna regering gör. Dels 
genom lagstiftningen, där ser jag fram emot den reformerade arbetsmark-
nadslagstiftningen som är lovad i början av 2015. Där hoppas jag på fler flex-
ibla lösningar som ger möjligheter för den enskilde individen. Arbetsmark-
nadslagstiftningen är inte till den enskilde individens fördel, det finns ofta 
tidsbegränsningar i t.ex. arbetspraktiken där den arbetslöse måste sluta sin 
praktik och gå tillbaka till arbetslöshet om man inte har någon annan lösning. 
Vi skulle gärna se möjligheter för den enskilde individen, det är alltför strama 
regelverk. 

Arbetsmarknadspolitiken går åt rätt håll. Det som jag ser fram emot är det 
som nämns i både budget och landskapsregeringens svar; Ålands ungdoms-
avtal. Där det blir en dialog mellan ungdomen och i det här fallet den hand-
läggande myndigheten, det är både ungdomen och myndighet som har ansva-
ret om jag förstår det rätt. Jag nämnde i en replik med minister Karlström i 
budgetdebatten att ungdomsfrågor är en framgångsfaktor att jobba med tvär-
sektoriellt. Det görs just nu och med Ålands ungdomsavtal där vi har sociala-, 
utbildnings- och näringsavdelningen som jobbar gemensamt för att förbättra 
för våra unga. 

Vi kan ha mycket åsikter om minister Karlström och hans politik, men jag 
tycker ändå inom samtliga områden har ministern en konsekvent politik. Tar 
vi t.ex. LBU-programmet är det en politik som främjar stordrift och produkt-
ion och mindre direkta stöd. Personligen hade jag andra åsikter om LBU-pro-
grammet inom vissa av områdena. Jag hoppas att rådgivningen kan hjälpa till 
med eventuell omstruktureringen där det behövs. 

Vi måste i framtiden lättare kunna stöda möjligheten att skola om sig och 
möjliggöra det dels genom utbildningsalternativ, dels de ekonomiska möjlig-
heterna. Jag har förstått att minister Ehn ska se över studiestödsmöjlighet-
erna och hoppas att även vuxenstudier finns med. 

En annan framtida utmaning är att se vilka arbeten det finns på Åland om 
10 – 15 år. Vi pratar ofta om att få folk att flytta tillbaka och ge dem jobb. Hur 
är det med de som snabbt vill få en utbildning och sedan ett yrke? Hur ser 
deras arbetsmöjligheter ut i framtiden? De som inte passar in i dagens skolsy-
stem, var finns deras arbeten? Vi har inte så många industrier där det går lätt 
går att få arbete idag. 

Även de funktionsnedsattas framtida arbetsmarknad, hur är deras möjlig-
heter på lilla Åland? Jag var på ett seminarium i Helsingfors med rubriken 
”unga och arbete i Norden” där lyftes de hörselnedsattas möjlighet till jobb i 
Finland. När man pratar om ungdomsgarantin, hur är det med oss? Det kom 
fram att det är otroligt svårt för de hörselnedsatta att få ett arbete. Här är nå-
got vi borde titta på, alla med funktionsnedsättning, vad kan vi hjälpa till med 
för att skapa arbetsplatser? När vi pratar om tillväxt behöver vi se till allas 
möjlighet till en egen förtjänad inkomst. 

Sammanfattningsvis fru talman, ser man tillbaka finns inte mycket förslag 
från oppositionen om vad som skulle bidra till en hållbar tillväxt. Man kritise-
rar regeringen för en obefintlig näringspolitik, är allt som minister Karlström 
räknade upp i måndags obefintligt? Det tycker inte jag. Man vill åstadkomma 
olika saker från denna stol, vissa vill ge framtidshopp och vissa inte. 

2015 kommer att vara ett år som skapar en politik som ger fler invånare 
förutsättningar till sysselsättning där företag, om man ser från det politiska 
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hållet, skapat förutsättningar på sikt där företag får möjligheter. För att 
vända på detta måste vi ha tålamod och jobba tillsammans mer än att försöka 
springa och fälla krokben för varandra. Av den politiken är det tyvärr bara 
ålänningar, vare sig de är företagare, arbetstagare eller arbetslösa som förlo-
rar på. Att ge ekonomiska bidrag direkt till näringar är ingen hållbar långsik-
tig näringspolitik.  

Nu när vi ser möjligheter och de åtgärder som vidtagits ser vi framåt om 
vad som mer behövs, det gör vi bäst tillsammans eftersom vi ändå har ett ge-
mensamt mål, nämligen en ökad tillväxt. 

Jag ser fram emot bl.a. fler möjligheter till utbildningsinsatser för arbets-
lösa, åtgärder som bättre tillvaratar möjligheter för personer med nedsatt ar-
betsförmåga, ger AMS ett större utbud med insatser för en aktiv arbetslöshet. 
Förslag på att arbetslösa ska få pröva en utbildning före en ansökan till sko-
lan. Yrkesinriktad sysselsättningsutbildning anordnas för grupper av Ålands 
gymnasium och för enskilda av Ams. Att arbetslösa ska få avsluta eller ge-
nomföra en utbildning med bibehållen arbetslöshetsförmån då det bedöms 
väsentligt underlätta återgången till ett arbete på den öppna arbetsmark-
naden. Arbetsgivare som anställer personer med nedsatt arbetsförmåga ska 
ha möjlighet till ett förlängt högre stöd och det ska räcka med halvtidsarbete i 
samband med t.ex. en deltidssjukskrivning. Jag hoppas på en fortsatt dialog 
mellan Ålands landskapsregering och Ålands Näringsliv samt att vi snart får 
en konjunkturvändning uppåt att vi kan ge alla en större framtidstro. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Kollegan Winé sade att vissa i den här debatten ville ingjuta framtids-
hopp och andra inte, det blev lite oklart vilka som hade de olika rollerna. 
Ltl Winé sa också att han tidvis, stundtals har varit kritisk till Karl-
ströms näringspolitik och att ni såg väldigt olika på den. Av de åtgärder 
som finns under arbetsmarknadspolitik är inte ltl Winé ganska nöjd 
med dem? 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Under arbetsmarknadspolitik är jag riktigt nöjd. Vi 
haft olika åsikter om näringspolitiken, men det ska inte falla någon 
skugga över minister Karlström för det är hans politik och det har jag 
full respekt för. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag är inte så akademisk att det här är näringspolitik, det här är arbets-
marknadspolitik och det här är regionalpolitik, vi är verksamma på lilla 
Åland och här flyter allt in i varandra. Därför pekar jag på att de stycken 
som finns under arbetsmarknadspolitik förstår jag att ltl Winé är väldigt 
nöjd med och jag har ingenting emot dem de är också viktiga. Men den 
andra delen, av en modern arbetsmarknadspolitik, entreprenörsanda, 
digitalisering osv. det finns inte här och det var jag kritisk till i mitt anfö-
rande men jag förstår att ltl Winé var nöjd och det ville jag få bekräftat. 

Ltl Göte Winé, replik  

Jag minns också att i debatten kritiserade ltl Eriksson Karlströms resa 
till Kina. Vad kan det ge för förutsättningar för turism Åland? Vi måste 
våga se utanför boxen hur mycket man kan driva framåt, vad team 
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Åland kommer att bidra med till Åland, de sakerna ville inte ltl Eriksson 
se nu. Försökt titta lite mer brett ibland och se vad det kan skapa för för-
utsättningar, se möjligheter våga visionera. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Katrin Sjögren  

Talman! En spörsmålsdebatt ska man inte ta personligt eller angripa med så-
rad fåfänga. Jag kan hålla med om att vissa formuleringar i spörsmålet 
kanske var onödigt spetsiga. Det är tillfälle att diskutera angelägna och vik-
tiga ärenden och med det sagt vill jag göra några allmänna reflexioner. 

Vi lever i en spännande och utmanande tid. Den korta stund i historien när 
vi har byggt upp ett globalt välstånd i ett furiöst tempo både på en fossil och 
på en linjär ekonomi närmar sig obevekligt sitt slut. Det globala kapitalet si-
nar i form av naturtillgångar som är på upphällningen och jordens bokslut 
visar röda siffror genom klimatförändringar, minskad biologisk mångfald, 
vattenbrist och cocktaileffekter. Svaret på omställningen heter bioekonomi 
och cirkulärekonomi. Här hade jag samma reflektioner som ltl Sundback 
hade i måndags. 

En beskrivning av cirkulärekonomi och därmed framtiden får man lättast 
om man beskriver dess mindre fullkomliga syskon, den linjära ekonomin. 
Linjär ekonomi är norm i näringslivet, man producerar en produkt säljer den 
till brukaren som sedan slänger den enligt systemet producera, förbruka, 
kasta bort, vi är vid vägs ände. 

Den cirkulära ekonomin uppstår i glappet som måste överbryggas, vi behö-
ver förnya och utveckla våra produkter så att minsta möjliga eller inget går till 
spillo när produkten är uttjänt. Det som kastas går tillbaka till producenten 
eller naturen utan att naturen tar skada. Det här är ingenting nytt utan det 
handlar om att gå tillbaka till rötterna 2.0 utan att klä sig i säck och aska.  

Bioekonomin utnyttjar förnybara naturresurser för att skapa näring, ener-
giprodukter och tjänster. Bioekonomin strävar efter att minska beroendet av 
fossila naturresurser, förhindra utarmningen av ekosystemet samt främja 
ekonomisk utveckling och skapa nya arbetsplatser enligt principen för hållbar 
utveckling. Det handlar om att göra affärer, driva samhället på ett smartare 
och effektivare sätt. Ekonomi betyder att hushålla med resurser. 

Det finns uppenbarligen en framtid för bl.a. den finska skogsindustrin. An-
vändningen av bioråvaror och bioteknologi ökar, nya produkter tas fram t.ex. 
talloljebaserade kemikalier, xylitol, förnybar diesel och bioetanol, nygamla 
produkter som tillverkas av växtbaserade råvaror som t.ex. målfärg, lim, kos-
metika och gummiprodukter.  

Vad har det för åländskt perspektiv? Det är tyvärr så att det behövs mindre 
fartyg för att frakta läppstift än det behövs för att frakta stora pappersbalar, 
det har definitivt en påföljd på åländskt näringsliv och ekonomi, det ser vi re-
dan idag. 

Här har också Åland möjligheter, där en del av vårt grundfundament inom 
näringslivet utgörs av mat- och energiproduktion, äpplen, potatis, mjölk, 
lammkött och vindkraft. Det ligger något genuint sunt i att bygga delar av nä-
ringslivet kring näringar där behovet är bestående. 
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Det handlar också om att modernisera andra rådande system. Jag kan kon-
statera att vid liberalernas näringsdebatt för två veckor sedan i Sund hade 
man delvis samma diskussioner som Anders Borg och Johanna Vartiainen 
hade i sin paneldebatt på Hanken i Helsingfors. Man diskuterade bl.a. våra 
avtal och kollektivavtal som inte längre är tidsenliga t.ex. söndagsersättning, 
det var en sak vi också diskuterade med småföretagarna i Sund. Vi lever på 
ett helt annat sätt i dag, vi handlar, reser, vilodagen är inte helgad på samma 
sätt är det då rimligt att man får hundra procent i söndagsersättning? De är 
frågeställningar som är provocerande men otroligt intressanta. 

Vårt lönesättningssystem gynnar inte heller individuell prestation, tar man 
på sig mera ansvar eller vidareutbildar sig har man svårt att se det i löneku-
vertet, något Johanna Vartiainen påpekade i näringslivsdebatten. Anders 
Borg sa att vi hade alldeles för höga löner och det har visat sig när det gäller 
Finlands konkurrenskraft som också slår tillbaka på Åland. 

Ett annat mynt av den sidan och kring lönesättningen handlar om hur man 
lönesätter traditionellt kvinnliga och traditionellt manliga yrken. Gudrun 
Schyman brukar prata om pappa metall och mamma kommunal. Där måste 
samhället gå in, de som vi har debatterat tidigare och ge stöd i andra ändan 
ensamförsörjartillägg, tillägg för ekonomiskt utsatta pensionärer. Det finns 
moderniseringsbehov inom flera områden. 

Ett välmående samhälle har ett framgångsrikt näringsliv, entreprenörskap 
och småföretagsamhet är en överlevnadsfaktor för det åländska välfärdssam-
hället. Att ha ett näringsperspektiv är lika naturligt som att ha ett jämställd-
hets- och miljöperspektiv. Det fungerar som ett raster som man kan sätta 
över olika politikområden utbildning, miljö, infrastruktur, planering, bostä-
der, barnomsorg och integration. 

Vtm Viveka Eriksson höll liberalernas gruppanförande med ett brett per-
spektiv, jag vill lyfta fram tre specifika områden. Kvinnligt företagande, de 
kulturella och kreativa näringarna och lagstiftning som underlättar och tyd-
liggör för näringslivet. 

Kvinnligt företagande som man är en av mina käpphästar. En väg för 
Europa ur krisen med lågkonjunktur och finansieringsgap är att utnyttja den 
potential som finns i världens bäst utbildade hemmafruar. En väg för Åland 
ur krisen och att få hjulen att rulla är att stimulera kvinnor att bli företagare. 
Andelen kvinnliga företagare utgörs hos oss av 30 procent, något bättre än 
Sverige. Dessvärre om man ser på nyföretagande per kön märks inte motsva-
rande tillväxt av andelen kvinnliga företagare under de senaste åren som i 
våra närregioner. Vår historiska bakgrund påverkar våra traditioner och atti-
tyder, påverkar också samhällsstrukturen samt den manliga prägel som före-
tagandet har idag. Där har jag kritiserat att näringspolitiken tenderar att ha 
grabbiga uttryckssätt. 

Den största delen av befintlig dokumentation inom entreprenörskap byg-
ger på forskning med mannen som förebild. Många kvinnliga entreprenörer 
har sin verksamhet inom handel, tjänstesektor och hotell- och restaurang-
bransch det handlar om framtidsbranscher med stor tillväxtpotential och 
även om både regional och hållbar utveckling. Landskapsregeringen behöver 
på ett tydligare och strukturerat sätt lyfta fram detta. 

Jag önskar att landskapsregeringen tog ett samlat grepp om de kreativa 
och kulturella näringarna. Vi går från ett informationssamhälle till ett kun-
skapssamhälle och det gör att upplevelsebaserade näringar ökar i betydelse. 
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En av mina förebilder Pontus Schultz, som var chefredaktör på Veckans Affä-
rer, hade en otrolig näsa för jämställdhet, kvinnligt företagande, idéer om 
miljöteknik, grönt företagandet. Han sa också att kreativitet är det nya stålet, 
han refererade till kreativa och kulturella näringar. Han förolyckades tyvärr i 
en cykelolycka för två år sedan, sedan dess har inte Veckans Affärer varit sig 
likt. 

När det gäller kulturella och kreativa näringar växer det fram nya bransch-
områden t.ex. dataspel, vad får det för konsekvenser när Supercell omsätter 
mer än hela finska skogsindustrin. Skogsindustrin sysselsätter tusentals män-
niskor och Supercell är 20 stycken, det får också återverkningar på hela nä-
ringslivet och ekonomin. 

Det sker en naturlig och kontinuerlig utveckling av den kulturella och krea-
tiva näringen, den producerar hela tiden nya tjänster och produkter och nya 
branscher uppstår. Typiskt för det kulturella och kreativa näringarna är de-
sign, formgivning, film, foto, konst, mode, musik, måltider, slöjd, hantverk 
och upplevelsebaserat lärande. Där har man också sagt att kulturarvet har 
fått en renässans inom det kulturella och kreativa näringarna. Försöker man 
ta ett samlat grepp vad som händer på Åland så är det faktiskt flera saker som 
är på gång. Vi har Bomarsund, Rockoff, Skördemarknaden, i somras Magnus 
Maria, det finns också en rörelse på Åland. Där skulle man önska ett samlat 
grepp från landskapsregeringens sida. 

När det gäller att modernisera och utveckla utan att det kostar pengar gäl-
ler det att ha lagstiftningen i schack, det har liberalerna tidigare fört fram. En 
sak är upphandlingslagstiftningen, de nya direktiven som kommer som ut-
tryckligen kommer att stimulera och underlätta för småföretagare det blir en-
klare, effektivare och mera tillgängligt. En annan sak vi väntar på är service-
sedlar, där det kan uppstå nya företag. 

En tredje sak som också kom upp när Ålands framtid hade sitt näringslivs-
seminarium som ett direkt önskemål, får vi utomeuropeisk arbetskraft, man 
etablerar sig, har jobb, bosätter sig här och kanske får barn då blir skolan 
otroligt viktig. Där blir hemspråksundervisning viktig, har jag spanska som 
modersmål vill man gärna att barnen ska ha kontakt till hemlandet och sina 
släktingar. 

Det finns saker att göra när det gäller landskapsregeringens- och lagtingets 
egen butik att hjälpa till att modernisera och underlätta för näringslivet ge-
nom att ha lagstiftningen i schack. 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Tack, fru talman! Ltl Sjögren tog upp Anders Borg och hans kritik mot 
våra löner. Borg sa att vi har cirka 20 procent för höga löner i Finland 
och jämförde oss mot Tyskland. Tyskland är mest känt för sina många 
låglönejobb och en mängd visstidsanställningar. Är det den här sortens 
arbetsmarknad som liberalerna förespråkar? 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Inte alls ltl Holmberg, den jag citerade mest var Johanna Varti-
ainen som är socialdemokrat. Borg konstaterade att vi har ett väldigt 
oflexibelt system som inte gagnar näringslivet och tillväxten. 

  651 



  

Ltl Igge Holmberg, replik  

Tack, fru talman! Om man sänker människors löner slår det mot köp-
kraften i samhället? Människor som redan nu har svårt att få ekonomin 
att gå ihop med två heltidslöner, hur skulle det gå bättre om familjer får 
40 procent mindre? Om man tror på småföretagande måste man också 
låta människor tjäna pengar som man kan spendera på småföretagen. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Ltl Holmberg har haft selektiv hörsel när han lyssnade på mitt 
anförande. Det jag sa var att t.ex. våra kollektivavtal inte gynnar indivi-
duell lönesättning om man utbildar sig eller tar utökat ansvar, vi ser 
också en kraftig snedfördelning när det gäller mansdominerade och 
kvinnodominerade yrken. Skulle vi kunna sätta lite krut på de kvinnodo-
minerande yrkena är jag alldeles säker på att den köpkraften skulle gå 
till nya galonbyxor och mat. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Tack, fru talman! Ltl Sjögren berör ett intressant ämne vad gäller avtals-
förhandlingar och löneutvecklingen de senaste åren, speciellt med an-
ledning av den kris som vi fortsättningsvis befinner oss i både på Åland 
och i Finland. Det är klart ett problem om man ser till den löneutveckl-
ing som har skett mellan 2002 och 2012 har lönenivåerna stigit mellan 
35 och 45 procent, samtidigt som vi haft en BNP-utveckling under 
samma period som i princip är noll. Främst tack vare ett stort efterfråge-
bortfall både inom finländska och åländska branscher och företag, det är 
klart att vi har svårt att vara konkurrenskraftiga med de lönenivåer vi 
har i dagsläget. Ska man se det här uttalandet och efterfrågan på en mer 
flexibel arbetsrätt som ett stöd för de tankar vi har i Ålands framtid och 
bland andra partier, att faktisk gå till handling och överta arbetsavtals-
rätten som idag finns på B-listan. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Även ltl Jonsson hör selektivt och gör sina egna tolkningar. Jag 
är liberal, jag har ett öppet sinne, jag läste vad som skrivs på högerkan-
ten och vänsterkanten och tyckte att det var intressant och skulle gärna 
ha varit där lyssnat. Vi har instrumentet i vår egen hand att modernisera 
lönesättning och där har man konstaterat att landskapsförvaltningen 
ligger efter den kommunala förvaltningen, både när det gällde arbets-
värdering och lönesättning. Om vi skulle börja där det är lättare. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Det är säkert ett bra steg, men eftersom vi diskuterar näringspolitik i 
dag så är det ändå lönesättningen och lönebildningen i den privata sek-
torn som är avgörande för om vi ska kunna skapa tillväxt framöver. Det 
instrument som reglerar den lönebildningen idag är den privata arbets-
avtalsrätten, den ligger på B-listan i självstyrelselagen och vi kan överta 

652 



  

den med en enkel rikslag och använda de möjligheter som det ger till en 
mer flexiblare arbetsavtalsrätt, som liberalerna efterfråga. Det vore in-
tressant att titta på den möjligheten också för att kunna bedriva en aktiv 
näringspolitik, utöver de förslag som liberalerna för fram vad gäller 
tjänstekollektivavtalen som vi i dagsläget har behörighet över. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! När det gäller att överta behörighet, vilket alltid har varit en 
liberal ståndpunkt, där måste man först se vad det kostar, merarbete, 
det kanske inte blir en politisk högsta dröm utan man kanske också 
måste ha en dialog med näringslivet. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Tack, fru talman! Det var ett innehållsrikt och intressant anförande le-
damot Sjögren höll, jag delar mycket av det hon sa. Kvinnligt företa-
gande har vi replikera att ett antal gånger där jag har lyft upp de insatser 
som görs som har visat sig vara väldigt attraktiva för kvinnor att bli ent-
reprenörer och ta steget till att börja tänka starta eget företag, med 
starta eget rådgivning, företagarskolan och nu senast Business Lab där 
merparten kvinnor än män är med. Jag vill ge ett bifall till tanken kring 
den kreativa näringen, det är ett väldigt bra fokusområde för Åland att 
jobba mer på. Vi har ett väldigt aktivt föreningsliv som skapar livskvali-
tet på Åland som gör att man vill leva och bo här. Kopplar vi ihop det 
med näringslivet, som det exempelvis gjordes i somras med körslaget på 
torget, så visar det sig vara en bild som sprids av Åland som är väldigt 
positiv. Där kan vi göra mycket mer. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Vi har också projekt när det gäller närproducerad mat och mål-
tid, ursprunget ur det är hela Smakbyn. Jag vill ändå lyfta fram det, det 
man glömmer bort är kulturen och kulturarvet där finns en hel del att 
göra. 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Det finns väldigt mycket att göra tillsammans. Därför har utbildnings- 
och kulturministerns och jag kontinuerliga diskussioner med både nä-
ringsliv och kulturutövare, att man kan börja tänka lite mera kommersi-
ellt också i det kulturella utövandet. Framför allt tror vi på filmsats-
ningar, som man kan börja använda på ett annat sätt än vad man kanske 
gjort tidigare, där vi bara har beviljat ett bidrag till olika filminspel-
ningar till att tänka att vi är med och delfinansierar en viss del, förutsatt 
att filmproduktionen sen också återinvesterar en del av filminspelnings-
kostnaderna och använder de pengarna att arbeta på Åland. Det finns 
väldigt mycket att göra inom de här områdena. Jag återkommer i mitt 
huvudanförande om den flexibla arbetsrätten, det är en viktig fråga att 
diskutera vidare, se om vi kan hitta en väg tillsammans på Åland att 
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jobba runt, det är skillnad att vara en småföretagare på Åland eller en 
medelföretagare i Finland. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Jag vill understryka det jag sa tidigare i en annan replikväxling 
det ska inte får vara en våt politisk dröm utan det handlar om att ta med 
även andra aktörer om man ska diskutera avtalen. Det är orealistiskt ef-
tersom det kräver väldigt mycket resurser. Det finns andra aktörer, det 
är inte bara politiker det är näringslivet, småföretagare och fackföre-
ningarna som har sitt att säga i frågan. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, fru talman! Det var många saker man gärna vill diskutera till ltl 
Katrin Sjögrens anförande, men replikskiftet ska begränsas till frågor 
och klargörande. Servicesedlar, som liberalerna pratar varmt för, nu 
kopplas det till nya företag men det blir offentligt finansierad verksam-
het. Vad är den ekonomiska faktorn i detta, vad är så bra med service-
sedlar och företag som liberalerna framhåller? Vad är det som blir bättre 
jämfört med dagens situation, det skulle jag gärna höra mera om? 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Servicesedlar är inte lösningen på allt men kan vara ett komple-
ment, det finns en bättre och tydligare lagstiftning på rikssidan. Libera-
lerna har diskuterat servicesedlar när det gäller t.ex. tandvården, då 
handlade det om att man kan köpa tjänster av befintliga företag, tandlä-
kare som har egna mottagningar som har investerat i instrument. Det 
betyder att kan man t.ex. köpa den tjänsten från det offentliga behöver 
man inte själv göra stora investeringar, behöver inte anställa fler, inget 
pensionsansvar. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, fru talman! Jag förstod inte riktigt den ekonomiska kalkylen. Soci-
aldemokraterna är inne för att införa servicesedlar för tandvården men 
det är för att förverkliga allmän tandvård, nu används servicesedlar i ett 
näringspolitiskt syfte. Det går väl ut på att skapa mera arbetsplatser, att 
öka tillväxten i samhället, helst privata arbetsplatser, där får jag inte 
klart för mig hur man resonerar från liberalt håll. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Fortsätter vi på spåret med tandvården är det primära att utöka 
servicen, göra en bättre tandvård. Det som blir väsentligt i samman-
hanget är hur man gör det. Liberalernas spår har hela tiden varit, också 
under förra mandatperioden, skulle det ha funnits pengar kunde man ha 
utveckla det ännu mer. Vi trodde också på spåret med servicesedlar när 
det gällde tandvården. Det gläder mig om socialdemokraterna har änd-
rat sig att man kan tänka sig servicesedlar för tandvården. 
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Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Ltl Sjögren diskuterade hemspråksundervisning, vil-
ket liberalerna lyft fram tidigare som ett viktigt politiskt område. Det är 
sant, kan man sitt modersmål lär man sig andra språk mycket snabbare, 
modersmålsundervisning är viktig. Hur har liberalerna tänkt förverkliga 
hemspråksundervisningen när vi har 90 olika nationaliteter 
kringspridda på Åland? Det är en stor kostnad att hitta ämneslärare i 
alla språken när det in de facto finns att erbjuda hemspråksundervisning 
till en rimlig kostnad via nätet. Kanske det är upp till hemmet att ordna 
det, eller hur mycket anser liberalerna att samhället ska betala? 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! När det gäller hemspråksundervisningen har vi konstaterat ti-
digare att det har varit väldigt svårt att låta sig göras om man måste an-
ställa ämneslärare. Det finns fantastiska redskap när det gäller nätbase-
rad undervisning. Uppsala har nätbaserad undervisning på 70 eller 80 
olika språk, det finns även i Seinäjoki, nätbaserad undervisning skulle 
vara spåret. Det är rimligt att samhället kunde ta ett visst ansvar för de 
barnen som har annat modersmål än svenska. Man kan aldrig ta ansva-
ret från familjen, det är inget hokus pokus, både Sverige och Finland har 
fungerande hemspråksundervisning. Nätbaserad undervisning skulle 
också vara Ålands svar. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Ett klargörande som socialdemokraterna varit inne på, 
det måste skötas via nätbaserad undervisning, det är det enda rimliga. 
Var skulle kostnaden ligga, föreslår liberalerna att man skulle se över 
lagstiftningen för att garantera att alla på Åland får hemspråksundervis-
ning bekostad via sina kommuner? 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Liberalerna sitter inte i landskapsregeringen. Det skulle vara en 
väsentlig del när man tittar på landskapsandelarna för grundskolan, 
skulle liberalerna få bestämma skulle det här vara en faktor att man tar 
med hemspråksundervisningen i sammanhanget, stärka barn och ungas 
rättigheter till sitt modersmål.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack talman! Tack för ett intressant anförande, det fanns mycket saker 
jag kunde hålla med om. Det nämndes bl.a. moderniseringen av löne-
sättningen, det tror jag på. Söndagstimmar är ett ok för företagare i dag, 
det är väldigt tungt. En annan sak som jag ser som en möjlighet är att 
kunna jobba extra utan att straffas med 40 till 50 procent i skatt, det 
stänger många dörrar när man vill pröva på något nytt man är intresse-
rad av. Som i sin tur gör att man kanske inte startar det egna företaget 
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för att du aldrig får chansen att pröva på något nytt, vidga sina vyer. Vad 
tror ltl Sjögren om det? 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Det är ett intressant resonemang. När det rör sig om söndagsersättning, 
även inom offentlig sektor t.ex. inom hela vården 100 procent ersättning 
för söndag, kanske man borde se det rimliga att se över grundlönerna. 
Det skulle vara ett vettigt system eftersom våra vanor har ändrat helt. Vi 
gör ingen skillnad varken på dag eller på kväll, lördag, söndag, det finns 
väldigt mycket intressant att diskutera kring detta. Jag vill igen under-
stryka att det inte är något politiskt projekt att ta hand, det handlar om 
att diskutera med fackföreningar, småföretagare, arbetsgivare och ar-
betstagare. Det var så intressant, det kom upp på vårt näringslivssemi-
narium och det diskuterades även i Helsingfors. 

Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack talman! I servicesedlar ser jag enorma möjligheter, speciellt när 
det gäller kvinnligt företagande. Det öppnar till att vara de små företa-
gen som hjälper inom sociala, äldreomsorgen, kan hitta alternativ när 
det gäller närståendevård, avlastningsvård, det finns enorma möjlig-
heter med servicesedlar och främst för kvinnor för det är inom den 
branschen som kvinnor ofta finns. När det gäller nätverk för kvinnliga 
företagare, United Minds är en som finns för kvinnor. Det behöver 
kanske finnas fler kvinnliga nätverk, där kan man bolla och diskutera, 
där man våga fråga de dumma frågorna som man kanske inte frågar där 
männen finns. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Gällande servicesedlar kan jag inte svara i detalj på, jag har inte 
den kunskapen varken när socialdemokraterna eller moderaterna frå-
gar. När det gäller servicesedlar vet vi att närståendevårdare har rätt till 
avlastning. Enligt barnskyddslagen ska vi ha familjearbetare, kanske det 
skulle kunna vara sådana saker, att man inte måste ha alla anställda 
inom offentlig förvaltning utan man kan ha småföretagande. Det är 
svårt att få lönsamhet i hela vård- och omsorgssektorn, det är tuffa ban-
dage. Som i replikväxling med ltl Sundback, det är ändå samhället som 
ska stå för kostnaderna. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Mats Perämaa 

Fru talman! Det var ett intressant anförande. Vtm Viveka Eriksson höll i 
måndags ett anförande om den långsiktiga liberala näringspolitiken som var 
väldigt framåtsyftande. Vi har fört fram många konkreta saker om hur vi vill 
bedriva näringspolitik. 

Det var uppenbarligen känsligt med begreppet obefintlig i näringspolitik, 
det som står noterat i spörsmålet. Det kan hända att den benämningen är nå-
got felaktig, visst får jag erkänna att den näringspolitik som minister Karl-
ström bedriver är ofta synlig t.o.m. yvig ibland. Under dygnets alla timmar 
kan vi notera på nätet att ministern gör inlägg om näringspolitiken, ofta goda 
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och intressanta sådana. Benämningen är som den är men blir det inte värre 
än så här, bästa minister är det inte så farligt. 

Det finns ändå något i andra ändan av en näringspolitik, om resultaten 
uppnås, uppnådde det man eftersträvar. Tyvärr ser vi att många företag på 
Åland tvingas varsla personal. Vi kunde se i veckan att ÅSUB i sin november-
rapportering noterar att långtidsarbetslösheten ökar kraftigt t.o.m. på ett 
markant sätt från 97 till 166, jämfört med året tidigare. Saker och ting går 
inte bara rätt väg, även om vi kanske erkänner att näringspolitiken till vissa 
delar är synlig. 

När det gäller arbetslösheten skulle det vara skäl för lagtinget, det har förts 
fram tidigare i debatter, att vi tillsammans skulle sluta säga att arbetslösheten 
fortfarande är så låg att det inte är ett bekymmer. Någon gång kommer ändå 
situationen när vi måste anse att det börjar vara ett bekymmer, utifrån det 
fundamentet ta avstamp i en arbetsmarknadspolitik, näringspolitik som bry-
ter denna trend. 

Långtidsarbetslösa, har av ministern själv hävdat, att arbetslösheten om 
fyra procent inte är ett stort problem eftersom vi har så få långtidsarbetslösa. 
Nu håller trenden på att svänga också där. Det här kommer inte att utskotts-
behandlas, men det skulle vara bra om vi i samband med budgetbehandling 
eller något annat skulle enas om att vi bör ta tag i de här frågorna på allvar, 
diskussionen är meningslös om det är ett problem eller inte. 

Jag tänker kort upprepade det jag sa i en tidigare replikväxling i måndags, 
som en replik till de Ålands framtid förde fram nu. Arbetsrätten är riksbehö-
righet till de väsentliga delarna, det kan vara en intressant tanke och måste 
ha det med som en tanke eftersom vi strävar till en utvecklad självstyrelse där 
lagtinget ska få välja själv vilka behörighetsområde man tar över hit. I bästa 
fall, om detta sker kommer det att ta väldigt länge innan vi har de verktygen 
på plats, det känner vi alla till eftersom alla partier har representation i 
Ålandskommittén som behandlar frågan.  

Därför borde vi under tiden ägna denna fråga en stor betydelse och göra 
det på samma sätt som landskapspolitiker tidigare har gjort vid sjöfartsfrå-
gor. På områden där vi inte har behörighet, hitta likasinnade politiker på riks-
håll, bedriva ett aktivt lobbyarbete för att förmå riksdagen att fatta de beslut 
som skulle vara gynnsamma för oss. Kostnaderna för småföretagare när man 
ska anställas sin första person eller första personer, det steget är oerhört stort 
att ta. 

Det är inte ett lätt politiskt arbete att härifrån förmå riksdagen att vidta de 
åtgärderna. Jag är säker på att man på rikshåll diskuterar just samma saker. 
Utgångspunkten bör vara att det finns en möjlighet att hitta samarbetspart-
ner för att driva på, också för åländsk del att man kunde nå resultat. Det här 
är näringspolitik om någonting, men det kräver resurser, arbete och engage-
mang. Om jag nu sade vad jag sade om att inte näringspolitiken som repre-
senteras av minister Karlström inte är obefintlig och så nämnde jag några 
andra varianter på hur den kunde betraktas och ses. 

Beträffande sjöfarten är jag dessvärre, tyvärr tvungen att konstatera att där 
är näringspolitiken obefintlig, de delar som vi ur oppositionsrollen kan skåda 
och se resultaten. Inte till den delen vi har behörighet på utbildningssidan, 
enligt vår uppfattning händer det saker på högskolan. Där har man gått in för 
att målmedvetet profilera sjöfartsutbildningen och koncentrera den så att den 
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uppfattas som en enhet, vad gäller behörigheten är det helt klart att det bed-
rivs en politik. Gällande sjöfartspolitiken utanför behörigheten, d.v.s. det som 
är riksbehörighet där kan åtminstone inte vi se att landskapsregeringen be-
driver en synlig näringspolitik. 

Genom åren har många landskapspolitiker drivit många stora sjöfartspro-
jekt som har gynnat den åländska sjöfarten, likväl som den finska. Ingen av 
dessa herrar är här i salen just nu, ledamöterna Harry Jansson, Gunnar Jans-
son och vtm Roger Jansson har varit involverade i sådana projekt som har 
lett till en skattefri försäljning för passagerarsjöfarten, helt avgörande för 
åländsk passagerarsjöfart.  

Några av dessa herrar har jobbat med frågan om bemanningsstöd för pas-
sagerarsjöfarten på ett framgångsrikt sätt, vilket har varit helt avgörande för 
åländsk passagerarsjöfart.  

Även under den förra mandatperioden, om jag allra ödmjukas dristar mig 
att säga det, drevs frågor om tonnageskatt för fraktrederier, snusfrågan som 
kan låta som en parentes i sammanhanget men som har betydelse för flaggan 
som hängde bak på fartyget. Snusfrågan drevs både i förhållande mot riksdag 
och regering och också mot kommissionen i Bryssel. Det gjordes klusterut-
redningar för att bedöma sjöfartens betydelse och peka ut de utmaningar som 
finns. Tyvärr och dessvärre kan vi inte på ett tydligt sätt se att landskapsrege-
ringen nu har något sjöfartsprojekt utanför behörigheten som man driver 
mot andra parlament, regeringar och myndigheter. 

Det finns massor av projekt man kunde välja att driva. Vi har något som 
heter barlastkonventionen, träder den i kraft kan den utgöra ett bekymmer 
för sjöfarten. Det betyder att fartygets tankar för barlasthantering ska vara på 
ett visst sätt om man ska kunna leverera barlasten i hamnarna på ett bra sätt. 
Det är förstås inte åländsk behörighet men via den finländska regeringen kan 
man förmå nationen Finland att driva frågorna till vår fördel.  

Vad gäller svaveldirektivet har landskapsregeringen mer eller mindre kon-
staterat att det inte finns så mycket att göra. Svaveldirektivet kommer att 
träda ikraft, men i förlängningen kan man t.ex. se till att Finland trycker på 
att det leder till att hela Europa omfattas av svaveldirektivet, att vi når en 
konkurrensneutralitet så fort som möjligt. 

Man kan driva sådana saker som flampunkter på bränsle, vi behöver inte 
gå in på tekniska saker, vilket kunde medföra att sjöfarten kunde köra sina 
fartyg på samma dieselbränsle som biltrafiken, vilket kunde hålla ner kostna-
derna. 

Den fråga man borde visa aktivitet på nu inom sjöfarten är att man har 
kontakt med de stora partierna på rikshåll, för att säkerställa sig om att då 
det skriver ett nytt regeringsprogram, nästa vår, kommer att se till att beman-
ningsstödet för passagerarsjöfarten kvarstår. När den nuvarande mandatperi-
oden inleddes fanns det ett faktiskt hot om att Finland, i besparingssyfte av-
såg att ta bort detta stöd. 

Vi vet inte vilket parti som kommer att bli störst, vilka partier som kommer 
att ingå i regeringen på rikshåll. Centerpartiet i Finland ser ut att ligga bra till 
opinionsmässigt, jag utgår ifrån att man tar kontakt med dem och med andra, 
för att så tidigt som möjligt säkerställa sig om ett gynnsamt regeringspro-
gram. 
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Om man önskar läsa på om vilka sjöfartsfrågor som är aktuella för fin-
ländsk sjöfart just nu kan man med fördel läsa verksamhetsberättelserna ef-
ter det arbete som organisationerna och rederierna i Finland gör. Där finns 
en mängd sjöfartsfrågor som kontinuerligt ligger för behandling. Det finns 
hur många saker som helst för en landskapsregering och för politiker att för-
djupa sig i om man önskar delta i ett konstruktivt arbete för den åländska sjö-
farten. 

Jag säger det igen, det kan hända att det bedrivs en aktiv sjöfartspolitiken 
men vi kan inte se den. Det budgetförslag som landskapsregeringen har lagt 
och som behandlas i lagtinget just nu ger inte heller någon bild av vad land-
skapsregeringen avser att bedriva för sjöfartspolitik. Det ger inte en bild av i 
vilka projekt man fördjupar sig, det ger en liten beskrivning av de problem 
som finns men tyvärr kan inte politiken skönjas. 

Det maritima Åland och sjöfarten skulle må bra av att vi skulle återgå till 
de tidigare traditionerna, bedriva en aktiv sjöfartspolitik också utanför behö-
righeten. Tack. 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Fru talman! Det har varit diskussioner några år gällande arbetslösheten 
och procenten om den är katastrofal eller inte, jag kan hålla med om att 
det är en viktig fråga. Nationalekonomiskt är runt fyra procent en opti-
mal gräns, att det finns både tillgång och efterfrågan på arbetsplatser 
och arbetskraft för företagen här i att också rekrytera. Det är förstås 
ingen tröst för varje individ som är långtidsarbetslös. För varje individ 
behöver vi se till den individens egenskaper, göra allt vi kan från sam-
hällets sida att hjälpa personen in på arbetsmarknaden igen. Tyvärr är 
det inte lagstiftare eller politiker som skapar riktiga arbetsplatser, det är 
näringslivet som gör det. Här behöver vi i stor utsträckning vara med 
och hjälpa till i förändringsprocessen som vi lever i nu, i den globali-
serade värld och den snabba utveckling som sker. Tanken med Team 
Åland är något som vi aktivt kan jobba tillsammans med de kommande 
månaderna för att verkligen lyfta Åland. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Om fyra procent arbetslöshet är optimalt, enligt minister 
Karlström, idag har vi en arbetslöshet på 4,1 procent och passerat det 
optimala och då bör vi ha det som grund för att försöka åtgärda saker. 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Fru talman! Jag sa inte att det var optimalt enligt Karlström, enligt nat-
ionalekonomin ligger gränsen vid fyra procent när det är optimalt. För 
Ålands del har vi varit vana att ha den lite lägre. Vi vet också att vi har 
haft en arbetslöshet för 20 år sedan med uppemot nio, tio procent. Det 
var ett bekymmer för några år sedan, ur företagarnas perspektiv, när ar-
betslösheten var två procent man fick inte den kompetens till de arbets-
platser man behövde och det kan också bli hämmande ur ett tillväxtper-
spektiv om det inte finns tillräckligt med arbetskraft tillgänglig. Det vik-
tiga nu är att vi får de personer som är långtidsarbetslösa att hitta vägar 
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tillbaka till arbetsmarknaden. I ÅSUB:s utredning såg vi att ungdomsar-
betslösheten, den trenden har ändrat och är nu nedåtgående, där har vi 
de facto gjort vissa insatser. Vi får sätta mera fokus och större insatser 
på de långtidsarbetslösa än vad vi gjort tidigare, det kommer den nya 
arbetsmarknadslagstiftningen i början av året att kunna bidra till. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Om vi skulle kunna enas om, det kan jag för min del göra 
men förstås inte för minister Karlström, vi skulle lämna diskussionen 
om vad som är optimalt och var gränsen går för vad som är lagom ar-
betslöshet och istället fokusera på vad vi gör. Kunde vi ha det som ut-
gångspunkt för kommande debatter tror jag att det bli intressantare för 
alla. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Talman! Jag vill påminna ltl Perämaa om att jag varit med i den 
åländska politiken i ledande ställning sedan början av nittiotalet och va-
rit med och infört skatteundantaget som lägger grunden för den 
åländska ekonomin. Jag har sida vid sida vid dåvarande lantrådet Roger 
Jansson räddat skatteundantaget när det liberala partiet gjorde allt för 
att dra undan mattan utan att ta hänsyn till de konsekvenser det skulle 
ha fått för den åländska ekonomin. Det är lätt för ltl Perämaa att stå här 
och vara självgod, han borde kanske titta sig själv i spegeln och det parti 
han representerar. Politiker jobbar på olika sätt. Jag jobbar lite tystare 
än andra gör. När vi senast besökte statsminister på aftonskolan frågade 
jag Widén, som är VD för redarna i Finland, vad vi skulle framföra, vi 
ska framföra att Finland bedriver i dag Europas bästa sjöfartspolitik. Det 
är inte politiken det är fel på i dag i Finland, det är marknaden som det 
är fel på, det tycker jag att ltl Perämaa kunde tillstå i det här läget. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Känsligt, uppenbarligen. Jag håller med om att den fin-
ländska politiken, med det arbete som har gjorts tidigare, att den fin-
ländska flaggan är en rätt bra flagga därmed den åländska också för att 
bedriva sjöfart. Men ändå finns det väldigt många saker att göra. Konse-
kvenserna av svaveldirektivet kommer på ett eller annat sätt och konse-
kvenserna går att lindra via flampunkten på bränsle, via det att konkur-
rensneutraliteten så fort det bara är möjligt återställs så att hela Europa 
blir under samma område. Vicelantrådet har mer eller mindre målat 
upp svaveldirektivet som en möjlighet för den åländska sjöfarten. Stats-
minister Katainen tillsatte redan 2012 en krisgrupp för att utröna och se 
på vilka åtgärder man kan vidta för att begränsa effekterna av svaveldi-
rektivet. Möjligen pågår det politik i det tysta, jag frågade om det också, 
berätta då vilka projekt inom sjöfarten man driver nu? 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Undertecknad och den här regeringen har haft ett gott sam-
arbete med Finlands regering när det gäller att försöka mildra effekterna 
av svaveldirektivet. Vi har också sett till att det finns pengar i Finlands 
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budget för att kunna göra miljöinvesteringar ombord på fartygen. Det är 
ett gemensamt projekt vi har bidragit till. Farledsavgifterna har vi varit 
aktiva i för att det inte ska bli en försämrad situation, när det gäller bar-
lastpolitiken är vi även där aktivt med och arbetar. Det gäller att se till 
att vi har en bra miljö för sjöfarten på Åland, där utbildningen kanske är 
det absolut viktigaste instrumentet vi kan behärska här på Åland. Där 
har jag sett till att vi har tillräckliga ekonomiska resurser för att man ska 
kunna utveckla sjöfartsutbildningen på Åland, att vi ska kunna vara så 
konkurrenskraftiga och ha en så hög kvalitet som möjligt. Det finns olika 
former att föra politik på man kan skramla mycket och det syns lite, eller 
föra en mera tystlåten politik och se till att det blir resultatet. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Det är förstås lätt att säga att man kan bedriva politik på 
olika sätt. Det har under de 25 åren sedan taxfree infördes bedrivits frå-
gor, av många personer säkert också nuvarande vicelantrådet i någon 
roll, om taxfree, bemanningsstöd till sjöfarten och jag sa att det var 
framgångsrikt. Det har även blivit synliga resultat i frågor som tonnage-
skatten, bemanningsstöd också till fartyg som bedriver verksamhet i ö-
cabotageform, trafik mellan öar inom ett land, klusterutredningar. Det 
vore väl om den sjöfartspolitik som förs skulle få mer synlighet, också 
det som är utanför behörigheten. Det känns som den frågan har fått för 
lite utrymme, den får inte särdeles mycket utrymme i budgetförslaget, 
för det är ändå den viktigaste näringsgrenen än så länge. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Brage Eklund 

Tack, fru talman! Det är inte lätt i dessa tider som råder, inom hela livsme-
delssektorn att komma med några patentlösningar för framtiden. Den oro 
som råder bland jordbrukare för framtiden är befogad. Inte nog med att det 
kommande LBU-programmet har försämrat jordbrukets verksamhetsförut-
sättningar, konkurrenskraften mot våra närregioner försvagas och det för-
sämrade avbytarsystemet lägger ytterligare last på bördan. 

Ett avbytarsystem som övergår i privat regi, vilket inte är fel i sig, men 
landskapsregeringen har fråntagit sig ansvaret att garantera avbytare vid 
akuta sjukdomsfall, en lösning som borde varit klarlagd samtidigt som avby-
tarsystemet blir privatiserat. 

Som ett sista ok på axlarna får jordbrukarna läsa i tidningen Landsbygdens 
Folk att landsbygdsverket Mavis tänker senarelägga utbetalningarna av stö-
den nästa år. Vilken annan yrkesgrupp kan man behandla på detta sätt? Det 
är ungefär som att landskapsregeringen skulle säga åt alla offentligt anställda 
att vi har likviditetskris, vi kommer inte att betala ut lön för december och 
januari månad, vad skulle reaktionen bli? 

För att blicka framåt måste jag först göra en tillbakablick om vad den nuva-
rande landskapsregeringen har gjort för att skapa verksamhetsförutsätt-
ningar för att hela livsmedelsklustret ska leva.  
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När landskapsregeringen startade upp arbetet med det nya LBU-program-
met borde det redan då har funnits en livsmedelsstrategi om hur helheten av 
det åländska livsmedelsklustret ska fungera. Att man nu har tänkt, enligt 
2015 års budget, starta upp en styrgrupp för att utarbeta en livsmedelsstra-
tegi för Åland är bra, men alldeles försent. Men som ordspråket säger, bättre 
sent än aldrig. 

Vad skulle ha hänt om ministerns dröm om tusen kor hade slagit in? Där i 
huvudsak allt investeringsstöd under de närmaste åren bakåt i tiden har gått 
till satsningar på mjölkproduktion, som inte är fel i sig men visar ändå att det 
är farligt när man riktar stöd till bara en viss inriktning av en hel livsmedels-
kedja. Detta har resulterat i att andra inriktningar har fått stå tillbaka på sina 
investeringar, vilket resulterar i slutändan i en obalans i utvecklingen av de 
olika verksamheterna. 

Jag vill påstå att den nu sittande landskapsregeringen inte har haft ett vid-
vinkel perspektiv över helheten. Detta kan givetvis bero på okunskap men till 
det finns det hjälp. Det har påpekats otaliga gånger från Ålands Producent-
förbundet att den nu förda politiken kommer att påverka lönsamheten för 
jordbruket i framtiden. Ålands framtid har i otaliga motioner framfört förslag 
på alternativ till lösningar men i vanlig ordning sätter denna landskapsrege-
ring prestigen före kloka förslag. 

Vi har företag idag som står på framkant vad gäller förädling av våra od-
lade råvaror Chips, ÅCA, ÅTH och Dahlmans, en förutsättning för att vi ska 
ha dessa kvar är att det finns förutsättningar för jordbrukarkåren att existera. 
Företag är beroende av att vi har ett levande jordbruk kvar på Åland. Bästa 
ledamöter, sluta gnälla över det stöd som jordbruket och företag beviljas i 
dag. Många av er har röstat för att vi ska gå med i EU, detta är konsekvensen. 

Stöd som gjort det möjligt för en levande landsbygd, som har gjort att före-
tag har vågat satsa på en förädlingsindustri. Hade samma satsningar gjorts 
om dessa möjligheter till stöd inte hade funnits? Åtminstone inte i samma 
omfattning. Tänkt vad många arbetsplatser som har skapats. 

Skogsbruket på Åland har i många år varit en verksamhet som inte har 
väckt något större intresse från landskapsregeringen. Det visar tydligt ansla-
get i budgeten. Därför anser Ålands framtid att nu när landskapet ska göra en 
översyn av lagstiftningen, om skogsvårdsföreningar, bör det tas ett helhets-
grepp om hur den framtida organisationsmodellen ska se ut för det åländska 
skogsbruket. Viktigt är att alla berörda skogsägare, skogsbolag och skogs-
vårdsföreningen samt Ålands Producentförbundet får komma till tal hur lag-
förslaget bör utformas. Vi kan inte i framtiden ha fackkunnigt folk att sitta på 
minst tre olika ställen för att behandla en avvecklingsplan.  

Byråkratin inom all verksamhet har en förmåga att bara öka. Här finns en 
konkret möjlighet att förbättra den för alla berörda parter. Det borde också 
innebära inbesparingar om det hanteras rätt. 

Vad gäller Åland och utvecklingen av turismen har vi haft ett problem som 
ser ut att kunna få en lösning. Då tänker jag närmast på gemensam boknings-
plattform. En lösning som har stötts och blötts i många år. Jag tror att ltl Ro-
ger Jansson var en av de första som lyfte frågan. Visit Åland har gjort ett bra 
arbete tillsammans med sina samarbetspartner som kommer att synliggöra 
Åland på ett helt annat sätt. Samtidigt som Krutbyn tänker satsa på en famil-
jepark i Eckerö. Även golfbanan har fått en lösning i samma kommun för 
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fortsatt verksamhet. Utbudet av aktiviteter till turister och Ålands befolkning 
har stigit mångdubbelt.  

Vad finns då att göra i framtiden för turisterna? Framtiden borde vara att 
göra Åland tillgängligt på ett lättare sätt när kunden sitter och planerar sin 
resa. Via nätet borde det finnas möjlighet att boka, inte bara resa och boende 
på Åland, utan också kunna boka plats på t.ex. skärgårdsfärjorna samtidigt, 
samt de aktiviteter du önskar göra. Detta ökar möjligheten för kunden att 
kunna boka sin resa på ett helt annat sätt via nätet. 

Hade vi skattebehörigheten kunde vi utveckla turistnäringen på ett helt 
annat sätt, som tidigare när staten tillät kvittning mellan förvärvskälla vilket 
ledde till att många företag satsade på sidinkomster bl.a. utbyggnad av uthyr-
ningsstugor. Denna möjlighet finns inte idag, samma gäller avskrivningspro-
centen för nybyggnation. 1992 bygger jag själv upp min stugby då var avskriv-
ningsprocenten tio procent för uthyrningsstugor, i dag är den avskrivningen 
fyra procent för ett företag som satsar inom branschen. Det säger sig självt att 
intresset för att satsa skulle vara mycket intressantare om man hade dylika 
möjligheter, att vara beroende av investeringsstöd skulle inte vara lika viktigt. 

Ålands Framtid har lyft dessa frågor tidigare men alltid fått till svar att det 
inte är vår behörighet, det är sant. Man ska aldrig ge upp, för ofta har land-
skapsregeringen lyft denna fråga med berörda finska myndigheter. För turist-
näringen skulle det vara viktigt att öka intresset för att satsa inom branschen. 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Fru talman! Det är mycket jag tänker kommentera, det är bra att jag har 
anförandet efter ltl Eklund. Där är flera osanningar som förs fram och 
flera ganska grova anklagelser som kommer på landskapsregeringen, 
vad man gjort och inte gjort. Det handlar om allt från investeringsstöd, 
men jag återkommer till det. Satsningarna som nu görs i Eckerö är ett 
aktivt val som sittande näringsminister gjorde för ett drygt år sedan när 
ltl Eklund hade en enkel fråga i lagtinget vad landskapsregeringen tän-
ker göra vad gäller Eckerö Golf. De aktiva beslutet att inte lägga sig i har 
nu sett till att det blir en golfbana förverkligad och en smartpark place-
rad på det området. Det var ett aktivt beslut att låta marknaden ha sin 
gång, det var också ett aktivt val och en aktiv näringspolitik. Jag åter-
kommer till de andra punkterna i mitt huvudanförande. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Den utveckling som Eckerö golfbana fick ska vi vara 
glada att blev. När jag nämnde frågan var jag orolig för att det inte skulle 
hända någonting. Landskapsregeringen har inte satt en cent i den sats-
ning som har gjorts av entreprenören, det är helt och hållet självfinansi-
erad satsning från entreprenörens sida. Minister Karlström ska inte ta 
så mycket åt sig av den äran att den utvecklingen skedde. Det var ett ini-
tiativ som entreprenör tog själv för att köp banan. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl John Hilander, replik 

Tack talman! Ltl Brage Eklund är kritisk till punktinsatserna och mjölk-
produktion, jag ser det inte på det sättet som en punkt. När man gjort 
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satsningarna på större enheter måste man se hela kringeffekterna, jag 
ser det som en möjlighet och en motor inom jordbruket. Inte bara en-
heten i sig, utan alla små producenter runt omkring som kanske vågar 
satsa och ser en marknad att sälja sina produkter, vågar satsa på sina 
små enheter och kan leverera någonting till det större företaget. Olika 
restprodukter kan användas till foder, använda grödor på flera olika sätt 
och utnyttja mark och område och växla grödföljd. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Om ltl John Helander skulle ha lyssnat sa jag att sats-
ningarna på mjölkproduktionen inte är fel i sig. Jag menade att man rik-
tade in alla investeringsstöd de här åren på i huvudsak mjölkproduktion, 
vilket har resulterat i en eftersläpning av andra investeringar inom jord-
bruket. Om dessa 1000 kor skulle ha slagit igenom kommer det åt-
minstone tusen kalvar ifrån dem. 500 av dem är tjurkalvar, vem skulle 
ha tagit vara på dem om det inte finns motsvarande satsningar på kött-
produktionssidan? Man måste ha ett helhetsperspektiv, titta på helheten 
när man går in för investeringsstöd och stöd överhuvudtaget. 

Ltl John Hilander, replik 

Tack talman! Vi ser att entreprenörerna tar eget ansvar och hittar på 
egna lösningar, där är det just nu i vissa fall olyckliga omständigheter. 
Från de större enheterna har man tagit det och sett det på nya sätt. Jag 
får tacka ledamoten för det positiva om Eckerö kommun där nya entre-
prenörer ser en framtidstro och vågar satsa i kommunen och återuppta 
golfbanan och bilda familjeparken. Det hade varit helt otroligt ekono-
miskt missbruk av medel om man låtit den förfalla. Nu hade vi tur och 
hittade en entreprenör som såg möjligheten och potentialen. 

Ltl Brage Eklund, replik 

När det gäller satsningar i Eckerö kommun, golfbanan och Krutbyn är 
det driftiga entreprenör som sett möjligheter. Eckerö kommun har varit 
positiva till utvecklingen inom alla politiska organ och politiker, ingen 
har dragit bakåt det är viktigt om man ska gå framåt med dylika investe-
ringar. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Minister Fredrik Karlström 

Fru talman! Jag tänkte komma med några klargöranden. 1000 kor var inte 
tanken att på något sätt hindra att andra grenar inom lantbruket att kunna 
investera. 1000 kor tanken har också varit ett projekt som ska vara till 2020. 
Målet är att 2020 ska det finnas 1000 kor till, alltså 2850 kor på Åland vilket 
skulle vara behovet som ÅCA hade som mål när vi drog igång projektet. Just 
då hade man 15 miljoner liter mjölk per år och hade haft det de senaste 10 - 
15 åren, men har en kapacitet på att ta emot 25 miljoner liter mjölk. Sålunda 
var projektet 1000 kor en tanke som visade en väg åt vilket håll landskapsre-
geringen gärna såg att man skulle gå inom det produktiva jordbruket. 

Det är på inget sätt någon annan som har blivit drabbad, inte kunnat göra 
de investeringar det har velat göra inom lantbruket, det att har funnits medel 
vart enda år för andra investeringar inom andra områden också. Det här året 
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fanns det pengar kvar, vi har budgeterat nationella medel efter att medlen tog 
slut från förra EU-programmet. Det har vi gjort vart enda år och det har fun-
nits mer pengar än vad det funnits ansökningar de senaste åren. Det är helt 
klart en felaktig uppfattning som ltl Eklund har gällande de 1000 korna. 

Det är inte fel att man sätter igång jobbet med att förfina och anpassa den 
åländska livsmedelsstrategin efter LBU-programmet, det är ett enormt arbete 
nedlagt i den processen från alla som berörs. Allt från producenter, organisat-
ioner, odlare, miljöintresserade personer och organ som varit med i jobbet 
där man utgått ifrån vad behovet är på Åland och sedan kopplat det arbetet 
mot det målet. I LBU-programmet har huvudmålet och utgångspunkten varit 
fokus på råvaror till livsmedelsindustrin och till producenterna. Nu handlar 
det om hur vi kan ta det ett steg till och få ut ännu mer mervärde ur de pro-
dukter som produceras ur den åländska myllan. 

 Ingen har ifrågasatt investeringsstöd vad jag vet. Jag har aldrig någonsin i 
den har talarstolen ifrågasatt investeringsstöd, ibland har jag ifrågasatt stöd-
nivåerna. Ibland när det gått över 50 procent i investeringsstöd, där det har 
funnits en stor efterfrågan i tidigare år på mycket investeringar som är väldigt 
brett så har väldigt mycket pengar gått till några investeringar. Där har en 
linje varit att dra ner investeringsnivån en aning så att fler investeringar kan 
göras med de pengar som vi har. 

Tittar vi på det livsmedelsindustrier som nämndes i huvudanförandet ÅCA, 
Trädgårdshallen, Chipsen på Dahlmans osv. har de fått investeringsstöd un-
der alla år. Senast idag beviljades ett investeringsstöd till Orkla Confectionery 
& Snacks, ett bolag som gör 10 miljoner euro vinst, beviljades 20 procent i 
stöd för en ny chipsfriteringsmaskin. Jag tycker det är rätt, de gör att det 
skapar arbetsplatser, skapar ytterligare tillväxt för det bolaget och vi vet att 
de har ökade kostnader med att vara på Åland till skillnad från att vara någon 
annanstans i Norden.  

Det finns en bra dialog mellan bolagen och landskapsregeringen och vi ser 
synergierna hur vi tillsammans kan skapa mera arbetsplatser och mera till-
växt på Åland. Jag försvarar en investering till Orkla på 20 procent, 90 000 
euro i en chipsfriteringsmaskin. Ingen har ifrågasatt det någonstans från re-
geringspartierna, det är fel av ltl Eklund att stå i talarstolen och säga så. 

Till Eckerö Golf var det ett aktivt val att inte blanda sig i. Det var en katastrof som 
inträffade då, men sedan har marknaden haft sin gång som resulterade i att det är 
driftiga entreprenörer på gång, en stor satsning som landskapet är med och finansie-
rar till stor del. Smartparken, som blir i Eckerö istället för i Jomala och kopplar ihop 
det tillsammans med artonhåls golfbanan finns det förutsättningar för ytterligare ex-
pansion inom området boendet och i turistisk verksamhet i den kommunen som jag 
tror kommer att bli framgångskommun inom turism igen. 

Det var tur att inte landskapsregeringen började vidta åtgärder och började driva 
turistisk verksamhet via något av våra utvecklingsbolag, som vi faktisk tittade på och 
började fundera kring. Det var bra att vi inte lät göra det, utan låta marknaden ha sin 
gång, låta entreprenörerna som kom in driva det vidare. 

Det var de saker jag tänkte ta gällande ltl Eklunds huvudanförande, jag ska hålla 
lika långt anförande som förra gången så jag avslutar här. 
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Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru tal man! Min oro när det gällde golfbanan var att det inte 
skulle bli någonting alls av den. Det kunde ha blivit så, det hade helt hål-
let att göra med vilken investeringsvilja entreprenören hade, vi får vara 
glad att han satsade. Minister Karlström kan absolut inte ta äran åt sig i 
den satsningen. Det hade precis lika bra kunna gått åt andra hållet. Nu 
har vi den här utvecklingen och det ska vara glada för. Minister Karl-
ström säger när det gäller stöden, att han aldrig har kritiserat dem. Bi-
drag brukar minister Karlström kritisera och stöden är bidrag. Hela 
åländska näringslivet är uppbyggt med bidrag, t.o.m. färjetrafiken har 
fått bidrag. Bidrag och stöd ser jag som nästan samma sak och det har 
minister Karlström kritiserat många gånger. 

Minister Fredrik Karlström, replik 

För det första är inte hela åländska näringslivet uppbyggt på bidrag och 
stöd. Största delen av det åländska näringslivet, med 2500 företag, har 
aldrig fått en euro i stöd, bidrag eller hjälp från landskapsregeringens 
eller finska statens sida utan de har utvecklat sina produkter, sålt sina 
tjänster och vidareutvecklat den verksamhet de har kämpat med i sina 
generationer och nystartade företag. Det finns vissa områden som får 
bidrag och stöd, jordbruket är ett, turismen en annan och sjöfarten en 
tredje. Landskapsregeringen har haft en ganska klar linje genom årtion-
den, att om det är stöd och bidrag inkopplat i det åländska näringslivet 
ska de kopplas till export. Det är det första viktiga kriteriet. Om du syss-
lar med export kan du få hjälp med ekonomisk finansiering till investe-
ringar. Vi vet att det är dyrare att bygga här än vad det är på andra sidan 
skiftet och andra sidan Ålands hav. Sålunda har det funnits en rak linje 
och det har jag försvarat. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Det var kanske för mycket sagt att alla har fått stöd, de 
kan jag ta tillbaka. Branscherna som jag räknade upp i mitt anförande, 
jordbruket och de företag som förädlat inom primärnäringarna har fått 
sina stöd. Det är väl unnade pengar för det har sysselsatt, som jag sa i 
mitt anförande, inte sats i fickor för företagen eller jordbruket. Det är väl 
använda pengar, man måste komma ifrån kritiken att jordbruket lever 
på stöd och vi gör bara illa. Titta runt och se vad det har skapat i stället 
och vad det skulle vara om det inte har funnits. De flesta har varit med 
och rösta in oss i det här, det är inte vi som har ropat på det. 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Fru talman! Politiken kommer in när det handlar om bidrag och stöd.  
Frågan är hur man prioriterar. Ska alla få stöd till allting som man vill 
göra, eller ska man rikta stöden till där de får mest nytta? Vi har ökat 
investeringsnivån i det kommande LBU-programmet jämfört med det 
förra, förutsatt att man kopplar det till råvaran som går till konsumen-
ten och till industrin. Får vi ihop hela den linjen med att producera den 
råvara som förädlas i industrin har du också möjlighet att få stöd, där får 
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vi mest ut tillbaka till det åländska samhället. Det finns ingen anledning 
att dela ut bidrag och stöd om det inte är produktivt, det kommer inte på 
sikt att vara hållbart. Vi måste leverera produkter och råvaror som män-
niskor efterfrågar och som industrin behöver. Det är politiken i LBU-
programmet, tänka mera produktivt, mera råvaror och tänka också för-
ädlingsledet, då kopplar sedan in livsmedelsstrategin som kommer in 
med varumärkesbyggande. 

Talmannen 
Tiden är ute! Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Sara Kemetter 

Tack, fru talman! Det har varit en intressant och viktig debatt, ett ärende som 
lagtinget vill diskutera, därför är spörsmålet bra som lagts av bl.a. ltl Anders 
Eriksson. 

Historiskt ser vi en intressant strukturförändring i vårt samhälle. Vi har 
gått från ett industrisamhälle där sjöfarten på Åland har varit otroligt viktig. 
Som ung pojke 14,15, 16 år när han avslutat sin skolgång har man kunnat fara 
till sjöss och på det sättet kunnat arbeta sig upp och t.o.m. bli kapten. Nu har 
vi en helt annan processnivå på din utbildning som på ett helt annat sätt är 
avgörande om du ska få ett jobb. 

Vi har inte ett industrisamhälle, vart ska man ta vägen om man går ut 
grundskolan? Här har närings- och marknadspolitiken en stark koppling till 
utbildningspolitiken, den sammankopplingen ser vi att går hand i hand i bud-
get 2015. Det har funnits en diskussion i vårt parti om att den avgiftsfria 
grundläggande utbildningen borde expanderas även till gymnasienivå. Att 
även i det stadiet erbjuda avgiftsfri utbildning eftersom det blivit mer krä-
vande att ha någon form av examen för att kunna få ett jobb. Annars är du 
den som först får gå eller har svårt att få en fast tjänst. Det är något vi borde 
diskutera mera i lagtinget hur vi ska se på det framöver, det diskuteras även 
på rikets sida. 

Förutom strukturförändringen runt arbetsplatser ser vi även en kraftig di-
gitalisering och internationalisering. Ska du som företag klarar dig behöver 
du vara framme inom dessa två områden. Att som tidigare bara lita sig på den 
tanken att all business is local, har vi insett att de företag som verkligen vågar 
sig ut på den internationella marknaden är de som har lyckats och det är 
kanske där pengarna finns att hämta. Ex. på det är Crosskey och PAF med 
internationaliseringen att det går framåt. 

Den andra punkten jag vill diskutera är den grupp individer, oberoende av 
vilken situation eller vilken struktur Åland befinner sig i, har mycket svårt att 
komma in på arbetsmarknaden och ännu svårare nu när vi har ett ekono-
miskt tufft läge. Det är framför allt de handikappade, de som ltl Göte Winé 
nämnde, de synskadade och de som vi helt enkelt inte anpassar arbetsmark-
naden för, utan man tror att samhället på något sätt ska ta hand om det. ICA i 
Sverige har gjort ett fantastiskt projekt där man anställde personer med down 
syndrom. Man gjorde sedan en TV reklam som vi alla känner igen, den 
största stjärnan var en av de skådespelarna som hade down syndrom. 

Man har gett lätta arbetsuppgifter och det har lett till att kunder väljer det 
här butiken för att man stöder en grupp som faktiskt vill förtjäna pengar och 
försörja sig själv och inte leva på statens bidrag. Det är något att tänka på och 
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jag tror att det också kan finnas ekonomiska fördelar också för företag att ut-
nyttja den här arbetskraften som egentligen bara väntar att få börja jobba. 

En viktig del som har diskuterats, sjöfarten och sjöfartens betydelse. Jag 
sitter med i en sjöfartspolitisk kommitté där ordförande är Roger Jansson. Vi 
har i flera år diskuterat sjöfartens betydelse för Åland och för Mariehamn och 
den koppling det har till utbildning. Ålands BNP har varit som högst 40 pro-
cent av sjöfarten och nu är vi nere i 20 procent. Enligt våra analyser stämmer 
inte det. Den klustereffekt som sjöfarten egentligen ger upphov till, den redo-
visas inte som den borde göras. Tar man den i beaktande kan man konstatera 
att det inte går så dåligt för hela sjöfarten, de ringeffekter som sjöfarten ger 
på det åländska näringslivet. Vi hoppas att ÅSUB kan göra en djupare analys 
kring det. 

En rimlig bedömning blir att varken rederinäringens eller sjöfartsklustrets 
del av det totala produktionsvärdet på Åland egentligen har minskat. På 
2000-talet hade den åländska handelsflottan ökat från 830 000 till över 980 
000 bruttoton och åländska handelsfartyg från 44 till 52 stycken, statistik 
från ÅSUB. Det sker mycket arbete inom verksamheten och här är Åland fort-
farande en stark konkurrenskraft. Sjöfarten, rederinäringen är vår främsta 
ekonomiska motor men det maritima klustret har lika stor ekonomisk bety-
delse för att hämta in pengar och arbetsplatser till Åland. 

Den åländska sjöfartsutbildningen har varit central och det är glädjande att 
höra att vi utvecklar den ännu mera. Det finns mycket kunskap att hämta i 
det åländska sjöfartskunnandet, det är mycket efterfrågat och erkänt och vi 
borde kanske specialisera oss på ett annat sätt kring området istället för att 
tänka negativt. Det som kom fram när jag träffade Ålands Högskola var möj-
ligheten att utveckla gröna alternativ, green shipping, är något de tror att 
Åland skulle kunna vara en föregångare i. Man har möjlighet att utveckla om-
rådet i samarbete med utbildningssektorn och rederinäringen och på det sät-
tet skapa nya arbetsplatser och nya innovationstankar som leder till småföre-
tagande och annat i klusternäringen. 

Ltl Anders Eriksson 

Tack, fru talman! Ltl Göte Winé inledde med att det var en bra debatt i mån-
dags, det håller jag med om men det var också en lite konstig debatt. Det var 
många bra inlägg, vtm Eriksson hade ett väldigt bra anförande. Ltl Barbro 
Sundback hade också ett bra anförande och kunde också medge att det var ett 
bra spörsmål som vi har lagt. Klart att jag är lite jävig det erkänner jag, men 
det är ett bra och nödvändigt spörsmål. 

I november var den öppna arbetslöshetsgraden i genomsnitt 4,1 procent, 
det är de högsta talen vi har haft på länge. Antalet långtidsarbetslösa har 
ökade till 166 st. på ett är från 97 st., en ökning med 100 personer som riske-
rar att stå utanför arbetsmarknaden. Det går inte att luta sig tillbaks och peka 
på hur mycket bättre det är i Finland och Sverige. Det här måste vi ta på all-
var och vi behöver gå vidare. Nu har vi debatterar frågorna och vi behöver gå 
från ord till handling. 

Visst är det som Sundback sa att efterfrågan är för låg och tillväxten för 
svag. Men kostnadstrycket för företagarna är för högt och byråkratin är allt 
för stor. Vi är helt enkelt inte konkurrenskraftiga, för att använda förre social-
demokratiske finansministern Erkki Liikanens ord. Det var modigt det som 
Katrin Sjögren tog upp när det gäller dessa frågor. Däremot tycker jag att ltl 
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Pettersson hade ett märkligt anförande och det förefaller som han ofta skriver 
och eldar upp sig på sin egen kammare, inte lyssnar på vad någon annan sä-
ger och de förslag som läggs fram. 

Jag försökte finna någon sorts röd tråd i anförandet och den enda tråd-
stump som jag hittade var att man med alla möjliga kurvor ville såga spörs-
målet. Det tycker jag inte är så konstruktivt.  

Med mina 20 minuter och näringsministern med 40 minuter får vi ta åt 
oss att de långa anförandena tog musten ur både lyssnare och meddebattörer. 
Det här visar hur viktig det är med tidsbegränsningar om vi ska få en bra de-
batt. 

Debatten var främst konstig för att det var två totalt skilda världar som 
möttes. Om det inte finns olika världar så finns det åtminstone olika sidor av 
vårt näringsliv. IT, digitalisering, internationalisering är absolut viktigt. Men 
också traditionella näringarna som jordschaktning, byggande, rörmokeri, 
jordbruk m.m. är fortfarande viktiga näringar och kommer att så förbli, det 
här måste också tas på allvar. 

Jag var inte medveten om att debatten gick ut i radion i måndags, det är 
länge sedan jag fått så mycket respons av en debatt. Det var exemplet om tim-
rapporteringssystemet inom byggsektorn som gjorde att så många reagerade, 
jag vill visa på ett typexempel på vettlös byråkrati där man vill motverka 
svartjobb, men effekterna p.g.a. att renoveringar är undantagna kan bli det 
rakt motsatta. 

Arbetsskyddsinspektören sa i ett sammanhang att man definitivt har trott 
att i byggnadsbranschen där finns alla fuskare när man stiftat de nya bestäm-
melserna, men så är det naturligtvis inte. Nödvändigheten av de förekom-
mande bestämmelserna är ett problem från södra Finland som spiller över på 
hela Finland, med utstationerade arbetstagare, utländska arbetstagare som 
utnyttjas o.s.v. På Åland kunde vi lätt hantera det annorlunda eller vi har helt 
enkelt inte det behovet, enligt arbetsskyddsinspektören. Därför ville jag un-
derstryka i måndags, att det inte duger att bara vifta bort sådana saker med 
att det är rikets behörighet. Här bör vi ligga på i Helsingfors för att få till 
stånd förändringar och undantag för Åland. 

Jag nämnde att jag fått mycket respons, sju samtal och 12 - 13 mail, i små 
åländska förhållanden är det nästan en folkstorm. Det sades, när det gäller 
arbetstidsrapporteringen, att ingen förstod vad du pratade om, det vågar jag 
inte uttala mig om men det blev inte så mycket mera. Det användes kraftfulla 
ord om att, ursäkta uttrycket det paller som näringsminstern håller på med, 
alla kan inte hålla på med IT, någon sorts kreativa företag, näringsavdel-
ningen är helt hopplös det går inte och få några svar osv.  För min del tycker 
jag inte att det är paller som näringsministern håller på med, IT-sektorn är 
enormt viktig det ska jag återkomma till. 

Jag vill skicka en vädjan till regeringsblocket, avfärda inte de etablerade 
företagarna inom de traditionella näringarna med att det inte förstår, försök 
få dem att förstå. Försök få de som jobbar inom de traditionella näringarna 
att känna att de också behövs och är viktiga. Försök ta de etablerade företa-
garnas kritik mot näringsavdelningen på allvar, åtgärda bristerna. Ta det inte 
som en förolämpning. 

Fru talman. Näringsministern hade flera goda idéer i sitt anförande, men 
det måste komma från ord till handling. Det är viktigt att det finns en sam-
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manhållen strategi. En strategi som alla goda krafter kan bidra till. Vi kom-
mer i en åtgärdsuppmaning uppmana landskapsregeringen att så fort som 
möjligt komma med ett meddelande där bl.a. åtgärder för förbättrad syssel-
sättning, utveckling av de olika näringsgrenarna m.m. ingår. 

Klämmen skulle lyda så här ”att lagtinget uppmanar landskapsrege-
ringen att återkomma med en samlad strategi över de kommande närings-
politiska åtgärderna i form av ett meddelande med syfte att trygga arbets-
platser och skapa bästa möjliga förutsättningar för näringslivet och dess 
utveckling”. Vi har redan hört om många goda idéer, det måste gå att sam-
manställas, lägga till en strategi att vi har ett bra och sammanhållet underlag, 
att vi kan få en debatt med ännu mera djup än vad vi fått hittills det vill vi 
gärna medverka till. 

Jag vill kort ta upp två sektorer. IT-sektorn debatterade vi ganska mycket 
med utbildningsministern och där har tillväxten skett, egentligen all tillväxt 
inom näringslivet de senaste 10 åren. 

Grunden, tekniken, där förefaller det som vi skulle vara relativt väl posit-
ionerade tack vare de satsningar som näringslivet har gjort. Däremot får man 
höra att företag är tvungna att etablera filialer i både Sverige och Finland för 
att det inte finns tillräcklig kompetens Åland. Den saken behöver vi har stort 
fokus på. 

Jag vill hänvisa till den motion som kollegan Axel Jonsson har lagt, som 
första undertecknare om stärkt digital kompetens redan i grundskolan. Det 
förefaller som den utbildning som finns på grundskolan är ganska bra, jag 
har pratat med IT-företagare, nivån är god men de kommer ut för lite folk 
därifrån. Det behöver man ha fokus på, är resurserna för små, eller är det för 
få som är intresserade av det?  

Avslutningsvis vill jag beröra sjöfarten. Ltl Perämaa sa att sjöfartspolitiken 
var obefintlig, åtminstone är det den uppfattningen man får. Det kommer all-
deles för lite information om vad som händer och sker. Där skriver land-
skapsregeringen i sitt svar; ”läget för sjöfartsnäringen är fortsatt mycket ut-
manande med kostnadsdrivande reformer och överetablering av tonnage”. 
Man pekar på svaveldirektivet och på hård konkurrens. 

När det gäller svaveldirektivet råkar jag av förekommen anledning veta att 
inom Nordiska rådet gjordes ett enormt arbete för att försöka få till stånd en 
strategi hur man skulle implementera svaveldirektivet på bästa sätt. Inom 
Norden var det endast Finland som tog frågorna på allvar och ville försöka 
göra någonting åt det. En tjänsteman som jobbar med frågorna på finska si-
dan sa att inte ens från Åland har det kommit påstöt när tjänstemannen i 
fråga pekade på hur svagt intresset var främst i Danmark och i Sverige. Det 
här säger också något. 

Man nämner att IMO:s barlastkonvention innebär ytterligare kostnadsök-
ningar. Man försöker också här hitta något positivt. Man skriver att det ändå 
finns positiva tecken inom den åländska sjöfarten, nybeställningen av fyra 
stora tankfartyg är ett sådant. 

Det här skapar egentligen ingen ny sysselsättning på Åland, inte ens befälet 
är åländsk på de här fartygen. Det är inte kritik mot företaget, så ser verklig-
heten ut. Ltl Barbro Sundback sa att vi inte har några stora industrier på 
Åland därför har vi klarat oss ganska bra. Det ligger förstås mycket i det. Sjö-
farten har de facto varit vår stora industri. 
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Tittar man på det som står i allmänna motiveringen i budgeten, d.v.s. att 
BNP nästa år ska minska med ca 3 procent, då pekar man på att det beror på 
sjöfarten. Sjöfartens andel av BNP har halverats på 10 år och ligger nu på ca 
20 procent av BNP. Jag erkänner helt öppet att jag inte ha någon patentlös-
ning, kanske ingen annan heller. Jag tror det kan finnas kloka tankar både 
här och där. 

Det är enormt viktigt att man sätter sig tillsammans och försöker utarbeta 
en strategi, det är hög tid medan vi överhuvudtaget har några sjöarbetsplatser 
kvar. Det kommer mail till lagtingsledamöterna att man t.o.m. anser att skär-
gårdsfärjorna är utflaggade. 

Som ltl Sara Kemetter sa, man behöver titta på hela klustereffekten finns 
det inget behov av sjöarbetskraft då faller skolor, försäkring, banker som är 
beroende av sjöfarten. Jag är jävig när det gäller den sjöfartsdelegation som 
dåvarande lantrådet Roger Jansson ledde och jag som näringsminister satt 
med i, vi hade våra topptjänstemän med i arbetet, alla ledande personer inom 
sjöfartsnäringen Nils-Erik Eklund, Ben Lundqvist, Jarl Danielsson för att 
nämna några som var med. Jag är tveksam om man lyckats få tillstånd en så-
dan uppslutning hos näringen i dag, men man behöver i varje fall försöka. Vi 
måste få till stånd en strategi med sjöfartsnäringens där både arbetsgivare 
och arbetstagare är med. Jag hoppas det kunde ligga på plats i de med-
delande som vi efterlyser i klämmen.  

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Jag vill göra ett förtydligande. Ltl Anders Eriksson 
pratade om att jag hade nämnt arbetslöshetsstatistiken, jag pratade om 
att titta framåt vad som komma skall, de åtgärder som kommer under 
2015. Spörsmålssvaret är framåtsyftande om vad som kommer. Där 
finns flera möjligheter för att få ner arbetslöshetssiffran som i dag för 
åländska mått är för hög. Arbetsmarknadspolitiken och sysselsättnings-
åtgärderna ser bra ut, det var vad jag hade i anförandet. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag sa inledningsvis när jag hänvisade till Winé att han började dagens 
debatt, att det var en bra debatt i måndags. Jag vill peka på att det var en 
märklig debatt med tanke på hur två skilda världar det var som möttes. 
Jag tror att det här båda världarna behöver sammanföras på något sätt. 
Det är trots allt sysselsättning, utveckling och Ålands näringsliv vi pratar 
om, fast kanske från olika roller. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Tack, fru talman! Kollegan Eriksson vet mycket väl att man alltid får 
mycket respons om man skäller på myndigheter, landskapsregeringen, 
kommunstyrelsen eller vad det vara månde. Man måste ta sådant med 
en nypa salt i alla fall och tänka själv. Klämmen, den samlade strategin 
som ska skapa bästa möjliga förutsättningar för näringslivet och dess 
utveckling, vad utöver det som näringsminister Fredrik Karlström i 
måndags, i sin redogörelse mycket ingående angav att finns som samlad 
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strategi. Det som redogörs för i de årliga budgeterna, vad ett sådant do-
kument genom sin byråkratiska ansträngning då skulle resultera i skulle 
ge för mervärde jämfört med det vi fått höra av minister Karlström och 
det vi kan läsa i budgetarna vad det skulle ge. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det var tråkigt om vtm Jansson uppfattade mitt anförande som att jag 
bara skällde. De som har lyssnat och berördes uppfattade det inte på det 
sättet utan uppfattade det som ett viktigt inlägg och så hoppas jag att 
fler ska uppfatta det. Gällande det meddelande vi vill ha, det är finurligt 
att säga att vi inte ska ha mera byråkrati, om man tar avstamp i budge-
ten inte hittar man så väldigt mycket konkreta åtgärder att på det här 
sättet ska vi främja sjöfarten, på det här sättet ska vi se till att t.ex. IT-
branschen kan utvecklas. Det förefaller som landskapsregeringen inte 
har en samlad strategi, det gäller att gå från ord till handling. Land-
skapsregeringen behöver ha ett sammanhållet dokument där man job-
bar näring för näring. Har man ingen sådan sammanställning är det ett 
stort bekymmer. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Jag förstår alla som efterlyser sådana digra program och 
sedan ligger de på hyllan. För turismen har vi haft vart sjunde år och vad 
ger det för resultat, egentligen ingenting. Det är det dagliga arbetet med 
politiken som ger resultat, det får vi beskrivet i budgeten och när vi frå-
gar landskapsregeringen. Vad jag menade med negativism läste jag i 
spörsmålet, ”vi anser att landskapsregeringens näringspolitik är obe-
fintlig m.m.” överdrifter, jag säger att det är oresonliga. Det är klart att 
man fått positiv respons då. Sjöfartsarbetsplatserna är fortfarande 1000 
st. på Åland och arbetsplatser i det intima klustret är ytterligare ca 1000 
st. Det är en väldigt stor näring fortsättningsvis och den har expanderat 
tonnagemässigt. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Att prata om negativism det kan man säkert göra men i min vokabulär 
är det något helt annat att man skäller i varje fall. Det är möjligt att mitt 
anförande kunde uppfattas som negativ men jag ville lyfta upp de här 
frågorna för att öppna ögonen på kollegorna, jag ansåg det som viktigt 
inte menat som något skäll eller negativt. När det gäller sjöfarten är det 
riktigt vi har fortfarande arbetsplatser kvar men nog har sjöfarten, om vi 
jämför på ett traditionellt sätt, minskat oerhört om vi tittar på BNP. När 
jag började var det 50 procent av Ålands BNP och när vtm Roger Jans-
son började med politik var det säkert ännu högre. Vi har haft en med-
veten strategi att vi ska bredda det åländska näringslivet, den har vi sla-
git fast tillsammans många gånger, men sjöfarten kräver faktiskt speci-
ella åtgärder vi måste sätta oss ner och göra någonting åt det, när inte 
ens befälet är åländskt mer. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack talman! Tack för uppmärksamheten ltl Anders Eriksson som har 
satt till en ära att recensera tidigare anföranden från andra ledamöter. 
Jag sätter själv en ära i att förbereda min anförande noga och basera 
dem på faktauppgifter. Möjligen skulle jag föreslå att ledamoten Eriks-
son skulle pröva samma teknik någon gång. Då skulle vi inte behöva 
lyssna till låga utlägg som inte bara är svåra att begripa, utan också ba-
serade på hörsägen och rykten hellre än de fakta som faktiskt finns och 
som har byggt ett samhälle, som har väldigt stora förutsättningar för att 
också klara sig mot framtiden. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det finns olika debattekniker och det får man ha respekt för och även ha 
respekt för att man får kommentera de olika debatteknikerna. Det är ab-
solut bra att förbereda sina anföranden, det brukar jag också göra. Det 
som skiljer ltl Petterson och mig är att jag också försöker lyssna samti-
digt vad som händer och sker. Det jag tänkte på när jag sa det jag sa om 
Petterssons anförande var att han nämnde att det inte kom några förslag 
överhuvudtaget från oppositionen. Jag har levererat fem stycken, kolle-
gan Jonsson åtta stycken, vi pekade på det som man skriver, att man vill 
stärka köpkraften, minska byråkratin inom ÅMHM. Det var precis det 
förslagen som vi redan har lagt under flera års tid. Det kan inte ha und-
gått ltl Pettersson, som ordförande i finans- och näringsutskottet för där 
har de facto förslagen behandlats. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, fru talman! Om ltl Eriksson hade föregått med gott exempel och 
lyssnat själv och möjligen ägnat någon minut åt att läsa svaret från 
Ålands landskapsregering på spörsmålet hade han nog sett att de försla-
gen som möjligen Eriksson själv hade kommit med redan fanns där. 
Man hade återanvänt de förslag som landskapsregeringen redan hade 
genomfört. Det är rätt kontraproduktivt enligt min uppfattning. Hade 
verkligen Eriksson lyssnat skulle detta klämförslag egentligen vara onö-
digt för där står ”återkomma med en samlad strategi”. Den samlade 
strategin är våningar ovanför de få förslagen, som eventuellt har kommit 
ifrån ltl Eriksson enligt mitt alldeles enkla förmenande. Jag skulle inte 
drömma om att recenserade 20 minuter långt anförande det förbjuder 
min uppfostran mig. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Om vi i stället försöker hålla en saklig ton. Om landskapsregeringen har 
så många förslag som är våningar ovanför det som oppositionen har 
lagt, då kan det verkligen inte vara något större bekymmer att samman-
ställa det till ett dokument. Ltl Pettersson är ganska på vils när det gäller 
tidsaxeln. Vi har lagt förslag enligt tre års tid, det är Pettersson mycket 
väl medveten om, de förslag som landskapsregeringen lyfter fram i 
spörsmålet är just sådana vi lagt förut. Jag kan försäkra att jag har ana-
lyserat landskapsregeringens svar det väldigt noga för att hitta något in-
tressant och framåtsyftande. 
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Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, herr talman! Oppositionen har säkert den bästa avsikten med sitt 
spörsmål. Debatten har varit sansad och tidvis riktigt god. Det är ingen 
lätt fråga och ingen har förväntat sig heller att någon skulle komma med 
några fantastiska lösningar. Det som jag uppfattar som centralt i ltl An-
ders Erikssons diskussion är att sjöfarten behöver stöd, mera IT-perso-
nal och att arbetslösheten är för hög. Det sista kan jag hålla med om. 
Klämmen svarar inte mot trygga arbetsplatser, jag vet inte vad som av-
ses med det, vad vi behöver är mera arbetsplatser för att öka köpkraften. 
Det saknas en dynamik i det här, det låter som vilket program som helst, 
att näringslivet ska ha goda förutsättningar. Är det någon som är i mot 
det? 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det är bra att ltl Sundback uppfattar att vi har det absolut bästa avsik-
terna med spörsmålet. Jag håller med om att det inte är någon lätt fråga. 
Jag kan säga det redan nu tills näringsminister Fredrik Karlström kom-
mer upp, under de åtta åren jag var näringsminister blev jag trött på att 
man efterlyste olika strategier till höger och vänster och meddelanden 
osv. jag var också ganska operativ. Ju äldre man blir, ibland ser man att 
det är bra om man vet vad man gör innan man sätter igång och opererar. 
Mot den bakgrunden, ltl Sundback efterlyste vi en samlad strategi, ett 
meddelande. De huvudpunkter jag hade i mitt huvudanförande var att 
minska byråkratin, där har vi de facto ganska mycket behörighet. Det 
säger också företagarna, man pratar inte om lägre skatter, lägre löner för 
personal utan man pratar om byråkratin det kommer alltid som num-
mer ett och det måste vi ta på allvar. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Visst ska man ta det på allvar men man kan inte ta det på allvar om man 
inte vet konkret vad det betyder. Det är många som vill skylla på byrå-
krati, på datorn, på sateliter, på vädret och allt möjligt när man inte får 
det som man vill. Det är inte någon framgångssaga. Vi måste tänka lite 
vidare, vad ska vi ha för ekonomisk verksamhet i framtiden? Var finns 
de nya jobben som skapar tillväxt utan att vi tär på kommande generat-
ioners möjligheter att leva ett lika gott liv som vi. Samlad strategi, vad är 
det för något? Är inte det den näringspolitik som regeringen för? Det är 
ord, med vad finns bakom, det har jag svårt att se, det nya är det som 
skulle lösa oss ur den negativa position vi är i idag. Jag vill se mera fan-
tasi och risktagande. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Visst är det så ltl Sundback, pratar vi byråkrati och man inte vet vad det 
betyder är det svårt att göra något åt det. Man löser inte byråkratins be-
kymmer genom att bygga upp en internetsida och tro att folk ska vara 
jätteaktiva där, då bör det också hända något på de förslag som kommer 
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in. Det är enormt viktigt, speciellt ifrån näringsministerns sida, men 
egentligen hela landskapsregeringen att man i alla lagförslag, i alla sam-
manhang försöker utvärdera vad vi bygger upp för byråkrati t.ex. lag-
stiftning som kommit runt ÅMHM de sista åren. Var finns de nya job-
ben? Vi ska inte bara fokusera på att skapa nya jobb, fokus behöver 
också finnas på att bevara de jobb som finns, det visar den stigande ar-
betslösheten att vi måste göra. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Tack, herr talman! Folkstorm det var sju samtal och 12 mail. Jag fick ta 
en liten bris av den, hälften av de som tog kontakt med mig sa att det var 
ett surt inlägg som kom från ltl Eriksson, nämnde exempel på byråkrati 
som de facto inte är åländsk behörighet. Tittar man på byråkratin som 
är åländsk behörighet är det de facto inte så stora trösklar att komma 
över. Det var även någon politisk insatt person som hade kommenterat 
något i ltl Erikssons anförande, den sortens retorik skrämmer upp olika 
känslor ute hos befolkningen som kanske annars inte kommer fram. 
Man måste prata om de saker man kan göra något åt här och nu, det 
som betyder något för det åländska näringslivet där ute. Trygga arbets-
platser, skriver ltl Eriksson, det är inte politiker som skapar trygga ar-
betsplatser utan det skapas ute i näringslivet. Vi kan inte lagstifta fram 
dem. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag tror absolut på det som näringsminister Karlström säger för jag upp-
fattar honom som en ärlig och schysst man, det är säkert de som hört av 
sig till honom och sagt att det var ett väldigt surt inlägg som jag hade. De 
som hörde av sig till mig, jag säger inte vad de sa om näringsminister 
Karlströms anförande. Försök nu ta det här på allvar, minister Karl-
ström, här har vi två skilda världar och det här båda världarna tror jag 
att vi skulle vinna mycket på om vi kunde sammanföra när det gäller 
tryggande av arbetsplatser och utveckling. Inte är det politikerna som 
skapar arbetsplatserna. Men som sades i måndags, man skapar förut-
sättningar för företagen att bibehålla och utveckla trygga arbetsplatser, 
där återstår mycket att göra framför allt när det gäller byråkratin, som 
jag har valt att fokusera på. 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! När det gäller byråkratin och exemplet om ÅMHM som ltl 
Eriksson tog upp, att det inte har ändrat något på 5, 10 år, det företag jag 
har pratat med ser en enorm stor förändring på bemötandet från 
ÅMHM de senaste åren. I dagens huvudanförande säger ltl Eriksson att 
det är It-bolagen som har tillväxt. Tittar vi på tillverkningsindustrin, fö-
retag som vi varit med och stött de senaste åren Goodtech, Optinova, 
Leakomatic, Scantube, Colorant Chromatics, Holmbergs fastigheter, In-
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ficon bara för att nämna några som har fått stöd för investeringar i till-
verkning och utveckling på Åland. Det finns ett stort hopp och tro till det 
åländska näringslivet från landskapsregeringen och framför allt en aktiv 
dialog, Vd:n för Ålands näringsliv och jag mailar och pratar dagligen och 
deltar i lunchmöten veckovis. Det är aktiv näringspolitik och det som 
krävs i stället för någon sorts politisk strategi. Näringslivet behöver 
ingen politisk strategi och näringslivet ska utvecklas. Näringslivet ut-
vecklas om de har förutsättningar för det och det ger landskapsrege-
ringen åt Åland. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Landskapsregeringen behöver definitivt en sammantagen strategi, det 
behöver alla, det har företagen man har ganska klart för sig vad man vill 
uppnå. Det finns många goda tankar i näringsminister Karlströms hu-
vud men det är viktigt att vi får hela förvaltningen med att jobba mot de 
tankar och mål som finns. Vi vill gärna ha ett utförligt underlag och vi 
vill gärna vara med och förbättra det i så fall. När det gäller ÅMHM, igen 
pratar vi synbarligen med olika företagare, det går inte att låta bli att 
konstatera att det var något helt annat före ÅMHM fanns. Det är klart 
man kan säga att det åländska samhället har blivit helt annorlunda, 
mycket mera komplicerat, problemet är att man låtit det bli väldigt kom-
plicerat. Till sist, det går inte att lämna det där hän, bara för att det inte 
är vår behörighet. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. Begärs ordet? 

Ltl Brage Eklund 

Tack, herr talman! Jag ber att få understöda det klämförslag som lagts av ltl 
Anders Eriksson. 

Talmannen 
Antecknas. Diskussionen är avslutad.  

Under diskussionen har lagtingsledamoten Anders Eriksson understödd av lagtingsle-
damoten Brage Eklund lagt följande förslag till åtgärdsuppmaning: ”Att lagtinget upp-
manar landskapsregeringen att återkomma med en samlad strategi över de kommande 
näringspolitiska åtgärderna i form av ett meddelande med syfte att trygga arbetsplatser 
och skapa bästa möjliga förutsättningar för näringslivet och dess utveckling”. 

Enligt 38 § 5 mom. arbetsordningen ska ärendet bordläggas till en avgörande behand-
ling vid plenum tidigast följande dag. Talmannen föreslår att förslaget till åtgärdsupp-
maning bordläggs till plenum 8.12.2014. Godkänt. Förslaget är bordlagt till plenum 
8.12.2014.  

 

Remiss 

7 Hållbarhetskriterier för stöd, bidrag och investeringar 
Ltl Katrin Sjögrens m.fl. åtgärdsmotion (MOT 6/2013-2014) 
Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet. 
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Diskussion.  

Ltl Katrin Sjögren  

Talman! Jag tjatar på om mina käpphästar. Jag känner mig ensam, det kan 
inte vara för mycket begärt att man får ett svar av landskapsregeringen hur 
man tänker och diskuterar. 

Samtliga partier har tagit en gemensam och långsiktig strategi för en om-
ställning av det åländska samhället, det är en ambitiös strategi. Trots att det 
finns uttalade målsättningar är det inte konkreta åtgärder. Det jag efterlyser 
är ett tydligt ledarskap och ett målprogram när det gäller omställningen av 
landskapet. En åtgärd som den ambitiösa rapporten har tagit upp som en av 
de snabbast genomförda åtgärderna är att utveckla ett tydligt regelverk så att 
alla stöd, bidrag och investeringar som landskapsregeringen är delaktiga i, 
stöder utvecklingen mot ett hållbart samhälle.  

Det finns en uppsjö av olika bidrag, stöd och investeringar som behöver 
analyseras ur ett hållbarhetsperspektiv. Hur blir det med ombyggnationen av 
Ålands museum, görs den efter bästa hållbara sätt? Hur blir det med geria-
triska kliniken, med bostadsbidragen, med näringslivsstöden osv? 

Det finns knappast ett system som man kan ha för alla stöd, bidrag och in-
vesteringar. Det behöver finnas olika kriterier. 

Mitt förslag är att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att utveckla ett 
regelverk så att alla stöd, bidrag och investeringar bygger på hållbarskriteri-
erna och stöder utvecklingen mot ett hållbart samhälle. 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Ett svar måste absolut kunna komma. Ltl Sjögren konsta-
terar att det inte är så enkelt att hitta ett system som passar både till 
stöd för näringslivet, för byggande, för renovering av olika byggnader 
inom den offentliga sektorn. Det här är ett arbete som kommer att pågå 
under en lång tid framöver som lagtinget har tagit beslut om gällande 
hållbarhetsstrategin. Det är något man måste kunna anpassa sig till. Nä-
ringsavdelningen kommer att revidera stödprinciperna som vi har att 
följa efter 2015. Man kommer säkert att återkomma till de där tankarna 
och i många fall anpassa de stöd och bidrag vi kan dela ut efter hållbar-
hetsstrategin. Allt kommer inte att ske på en gång och det är svårt att 
sätta in det i ett sammanhang. En chipsfritös, är den hållbar ur ett håll-
barhetsperspektiv? Det är oerhört viktig ur vissa hänseenden ur ett an-
nat lite mindre. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Landskapsregeringen kommer för lätt undan, man har tagit omställ-
ningsrapporten, man har storvulna skrivningar i budget efter budget 
men när det kommer till konkretisering är det jättedåligt. Det här försla-
get har jag tagit från rapporten, den som landskapsregeringen har om-
fattat. Jag upplever att det är en av de åtgärder som är lindrigast. Kan 
man tänka sig att man börjar vi se över bostadsbidragen och hur man 
renoverar. Minister Karlström hade förtjänstfullt ett seminarium i att 
bygga i trä, hur ser det ut med geriatriska kliniken, Ålands museum och 
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renoveringen av lagtinget? Det finns alla möjligheter att sätta igång och 
inte vänta. 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Herr talman! Jag håller med att det offentliga kan gå i bräschen när det 
gäller de stora investeringar som ska göras. Exempelvis PAF som för-
hoppningsvis bygger sitt nya hus, ett passivhus med hela det hållbar-
hetstänket från början till slut involverat. Det är en linjedragning som 
har kommit från PAF själv förstås, men även via diskussioner man fört 
med landskapsregeringen. Inom stöden till näringslivet kan vi t.ex. titta 
på turismen, där har vi redan nu kopplat in att man ska ha green key-
symbol kopplat till det systemet för att i framtiden också kunna få stöd. 
Det pågår ett arbete och det kommer inte att ske över en natt, därför är 
strategin framsatt till 2051 då man ska vara i mål. Börjar man med små 
steg nu och fortsätter med de små stegen, det kommer inte att vara stora 
jättekliv med en gång. Även om den stora investeringen på PAF på 10-15 
miljoner euro i ett nytt kontorshus som är hållbart och passivt verkligen 
är ett jättekliv. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! PAF ska ha all erkänsla för det arbetet, där finns det framsynt-
het och man är på vågens framkant. Landskapsregeringen behöver 
också vara på vågens framkant. Jag räknade upp flera stöd, bidrag och 
projekt där har man inget svar, fast jag uppskattar att ministern försökte 
redogöra. Vi blir omsprungna och när det gäller att ha miljömässiga mo-
rötter i stöd, bidrag och investeringar handlar det om miljömorötter, 
istället för att ha strikt förbjudande lagstiftning, det här är ett otroligt 
sympatiskt sätt. Har man bidrag och stöd som man kan söka från land-
skapet ska miljö- och hållbarhetstanken, det handlar också om ekonomi- 
och sociala aspekter, hela tiden finnas där. 

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 

8 En helhetssyn inom diskrimineringsområdet 
Ltl Katrin Sjögrens åtgärdsmotion (MOT 7/2013-2014) 
Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet 

Diskussion.  

Ltl Katrin Sjögren  

Talman! Vi har ett mycket oändamålsenligt system inom diskrimineringsom-
rådet. Här vill jag ha vågen i lagtinget, det här är självstyrelsepolitik och det 
förbigås med tystnad. 
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Det är en väsentlig del i en demokrati att man på olika sätt försöker skydda 
sina medborgare mot diskriminering. Upplever man att man blivit diskrimi-
nerad bör strukturer, beslutsgångar och myndighetsansvar vara tydligt, det är 
det inte på Åland i dagsläget. 

Behörigheten på diskrimineringsområdet är delad så att arbetsplatsrelate-
rade frågor hör till rikets arbetarskyddsmyndighet. Frågor som rör tjänstein-
nehavare i landskapet hör till landskapets behörighet, medan övriga diskrimi-
neringsfrågor inom privatlivet, näringslivet samt landskapets arbetstagare 
hör till rikets behörighet. Det här är råddigt. Googlar man på det finns det 
flera artiklar i åländsk media där det har funnits oklarheter. Man har upplevt 
att man blivit diskriminerad och det har varit oklart vart man ska vända sig. 
Fördelningen gör att det blir mer komplicerat än vad det borde vara. Detta 
har påpekats av lag- och kulturutskottet och lagtinget har omfattat utskottets 
ståndpunkt. Tillgängligheten till ombudsmannamyndigheten bör öka och 
myndigheten bli mer funktionell ur ett medborgarperspektiv. Det är en 
mycket angelägen självstyrelsepolitisk fråga.  

Ett sätt att lösa frågan är att landskapsregeringen initierar förhandlingar 
om en överenskommelseförordning där landskapets ombudsmannamyndig-
het skulle sköta de uppgifter som nu ankommer på motsvarande riksmyndig-
heter. Då skulle vi ha vår ombudsmannamyndighet som skulle sköta alla dis-
krimineringsfrågor, det skulle vara rent och klart och väldigt tydligt för ålän-
ningarna. Det var mitt förslag. 

Minister Johan Ehn, replik 

Tack, fru talman! Minister Wille Valve som ansvarar för dessa frågor är 
bortrest i dag och sitter nere i Bryssel på regionkommittén. Det här är 
frågor som har berörts tidigare både i lagtinget och i landskapsrege-
ringen, framför allt där man diskuterade samordningen av de egna om-
budsmännen. Minister Valve har på sitt bord frågan om hur man kan 
förenkla det. Jag kan tyvärr inte gå närmare in på detaljerna i hans från-
varo. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Jag uppskattar de representanter från regeringen som sitter 
kvar och jag önskar att man tar den här hälsningen med till landskapsre-
geringen och förstås hoppas jag att man hinner behandla frågan i ut-
skottet också. 

Minister Johan Ehn, replik 

Herr talman! Vi tar förstås informationen med oss vidare. Man har 
också möjlighet i det utskott som ltl Sjögren leder att behandla frågan 
vidare och där kan man också höra minister Valve närmare om man 
önskar mera information var frågan ligger i dagsläget. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack talman! Det är en angelägen motion som ltl Sjögren har lagt vad 
gäller diskrimineringsområdet. De här tillhör kategorin av sådant som vi 
redan har ett visst inflytande över. Den delade behörigheten som leda-
moten nämnde ställer till vissa problem. Jag tror ingen i denna sal, än 

  679 



  

mindre i lag- och kulturutskottet har någonting emot andemeningen och 
syftet med motionen. Jag hoppas att vi tillsammans kan se till att det 
sker en någorlunda snabb beredning av motionen i lag- och kulturut-
skottet. När vi hört minoritetsombudsmannen från Finland, i samband 
med tidigare lagframställningar, har det framkommit det som motionen 
mycket väl belyser d.v.s. att det finns en gråzon i hur, vem, vilka som ska 
hantera osv. det är inte till fyllest 2014 för ett fungerande samhälle. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Det var en bra replik ltl Harry Jansson hade. Det här är själv-
styrelsepolitik om något. Vi har vissa andra frågor som röner stort in-
tresse men på diskrimineringsområdet är det otroligt oklart för ålän-
ningarna. Det här är vårt ansvar att få det att fundera, vi får försöka be-
handla det igen. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Jag tror att ledamoten inser så tar överenskommelseförordningar 
ganska stor tid i anspråk när det gäller att bygga ut, först ett samför-
stånd med berörda parter i Helsingfors och sedan att få det att passa in i 
systemet. Vi kan inte begära underverk av landskapsregeringen i den 
här frågan. Jag måste berömma ledamoten som visar uthållighet både 
med tidigare motion i dag och nu den här. Det är bra att de här frågorna 
hela tiden är på våra bord så att vi inte glömmer bort att det är ett ange-
läget spörsmål som ledamoten har väckt. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Jag har all förståelse att det tar tid, överenskommelseförord-
ningen gällande producentansvaret som vi inte ännu är i mål med. Bara 
jag skulle få veta att frågan är på banan, att det finns i våra handlingar, 
att självstyrelsepolitiska nämnden diskuterar och lämnar sitt utlåtande. 
Landskapsregeringen lämnar meddelanden till lagtinget om vad som är 
prioriterat anser jag att det här nu måste komma med för att vi ska nå i 
mål så småningom. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Axel Jonsson  

Tack, herr talman! När vi får den här typen av tänkvärda förslag på bordet så 
förtjänar det en debatt. Jag ska göra ett kort bidrag i debatten kring det här 
området. Det är en fråga som diskuterats mycket tidigare. Bland många om-
råden där vi har delad behörighet illustreras det ganska väl i det här exemplet 
vilken problematik det kan leda till. Om en privatperson upplever sig diskri-
minerad och vill ha hjälp att hantera situationen. Den första frågan man 
måste ställa sig är om du är diskriminerade i det privata arbetslivet, eller är 
det inom det offentliga. Det här ska man själv veta för att veta vilken myndig-
het man ska vända sig till. 

Som nämndes tidigare i ett replikskifte verkar det dessutom ganska oklart 
hos diskrimineringsombudsmannen i Helsingfors, vilket ansvar man har för 
Åland i det här fallet. Om inte myndigheterna själva vet vem som har ansvar 
för vad, hur ska då den enskilde medborgaren ha kunskap om det? 
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Förslaget som finns i åtgärdsmotionen, det som vore logiskt ur ålänning-
ens perspektiv i vardagen, att man har ett ställe på Åland som man kan vända 
sig till. Det är ett stort steg att kräva att man ska åka till Helsingfors för att få 
hjälp med en fråga när man har blivit diskriminerad i det åländska samhället. 
Det är inte en lösning som känns optimal som vi har det i dagsläget. Den 
åländska ombudsmannamyndigheten skulle överta uppgiften att hantera dis-
kriminering inom det privata arbetslivet förefaller ganska naturligt och 
någonting som vi givetvis stöder från Ålands framtid. 

Sättet för att göra det som föreslås i motionen genom en överenskommel-
seförordning är ett ganska bra instrument som vi använder oss av många 
gånger inom olika områden. Vi sätter oss ner, vi förhandlar, vi ser att det kos-
tar som här mycket att hantera den här biten, vi kompenserar i de fall där ri-
ket har behörighet och vi övertar förvaltningsuppgifter och i andra fall tvär-
tom. Det är en bra process. Tankesättet borde vi också kunna använda ytterli-
gare när vi diskuterar behörighetsöverföringar att bestämma lagstiftningen 
som reglerar detta som ofta får ekonomiska konsekvenser. Det är egentligen 
ingenting dramatiskt om man jämför att överta ett förvaltningsområde eller 
att överta ett lagstiftningsbehörighetsområde. 

Man måste kunna sätta sig ner och diskutera den här typen av ekonomiska 
frågor vare sig det gäller förvaltningsuppgifter eller behörighetsområde, som 
vi hade i en tidigare debatt i andra ärenden. Den här approachen och inställ-
ningen att lösa problem är något vi måste bli bättre på över lag inom åländsk 
politik. Kan vi visa att vi kan överta de här uppgifterna, hanterar dem på ett 
bra sätt kanske det småningom uppstår en diskussion om lagstiftningen som 
reglerar det. Då får vi också en naturlig brygga till vad vi själva kunde an-
vända den här lagstiftningen till att utveckla och stärka skyddet mot diskrimi-
nering inom det åländska samhället genom lagstiftningsåtgärder. 

Att hela tiden diskutera det och inte se självstyrelselagens gränser som hin-
der utan se dem som möjligheter i stället, inte låta samhällsutvecklingen 
stoppas utifrån dem är ett tankesätt som vi förstås stöder inom Ålands fram-
tid. Vi rikta ett tack till liberalerna och ltl Katrin Sjögren för motionen. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Jag vill tacka för stödet från Ålands framtid och ltl Axel Jons-
son. Vi kan göra gemensam sak. Det var också positiva tongångar från ltl 
Harry Jansson så vi kanske hinner behandla den här i lag- och kulturut-
skottet. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Diskussionen är avslutad. 

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

Remiss 

9 Ett åländskt register för bekämpningsmedel 
Ltl Katrin Sjögrens åtgärdsmotion (MOT 8/2013-2014) 
Talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. 
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Ltl Katrin Sjögren  

Talman! Ytterligare en favorit i repris. Enligt diverse EU-direktiv måste själv-
styrelsen tillhandahålla fler, mer och mindre viktiga register. Det kan man 
alltid diskutera och vi har just haft en näringslivsdebatt, det här tycker jag 
skulle höra till ett av de viktigare, med hållbarhetstanken i åtanke. 

Kemikalieanvändningen har exploderat på några decennier. Idag används 
över 100 000 olika kemikalier i vårt moderna samhälle, av dem är 3000 un-
dersökta och 60 förbjudna. En allt starkare folkopinion vill ha svar och be-
sked av politikerna. Vi har en mycket dålig uppfattning om hur mycket kemi-
kalier som används och som säljs på Åland. En början kunde vara ett register 
över bekämpnings- och växtskyddsmedel. Vi skulle få en uppfattning över hur 
mycket som importeras, säljs och används. Det här skulle vara riktigt. Vi har 
initiativ som jobbar för att förbättra miljön t.ex. rädda Lumparn, Östersjöfon-
den och det här skulle vara en sådan sak som skulle underlätta miljöarbetet. 

Det är viktigt att veta också av en annan orsak hur mycket bekämpnings-
medel vi använder. Det är en av de fantastiska ekosystemtjänster vi har på 
Åland som håller på att göra oss nästan berömda, det är den åländska bistam-
men. Den är otroligt viktig för frukt- och bärodling och vi börjar producera 
allt mer honung och vi exporterar också bistammar. Speciella bin är känsliga 
för bekämpnings- och växtskyddsmedel. Att inte ha koll på detta är att bita 
sig själv i svansen. 

Ett exempel av ett medel som används väldigt mycket Roundup, koncernen 
Monsanto som är kontroversiell i andra sammanhang är tillverkare. Man har 
konstaterat att det innehåller glyfosat och det är en av de mest kända ogräs-
bekämparna i världen.  

Enligt uppgift visste EU-kommissionen i tio års tid att det fanns skade-
verkningar med glyfosat, saken tystades ner ända till 2012 då forskningsrön 
gjorde tigandet omöjligt. Nu har EU reagerat och man har gett tillverkarna 
fram till 2015 att påvisa att ämnet är harmlöst annars kan bruket av glyfosat 
förbjudas inom hela EU. 

Det är producenternas sak att övertyga EU om att det inte föreligger några 
risker. Det är ett intressant sätt att svänga på steken. I stället för att samhället 
ska stå för forskning och analys sätter man ansvaret på producenterna. Det är 
producenternas ansvar att bevisa att det är ofarligt. 

Vi kan konstatera att det finns en sorglös marknadsföring om enkelheten i 
ogräsbekämpningen som innehåller glyfosat. Den är väldigt effektiv, men det 
visar sig också att den har konsekvenser för både insekt- och djurlivet. Fin-
lands naturskyddsförbund uppger att den allmänna försiktighetsprincipen 
inte har funnits tillräckligt ifråga om glyfosat och man följer noga med vad 
som händer inom EU. 

När det gäller glyfosat varnar både kemikalie- och vattenexperter att det är 
skadligt och i vissa förhållanden farligt. Vi vet att stora mängder är skadligt, 
men också små mängder kan ha konsekvenser för miljön. Roundup är vanligt 
inom trädgårdsektorn, hemmaträdgårdar och villaträdgårdar. Det finns abso-
lut alternativ, ett alternativ är värmepistol och ättika som man sätter på 
ogräs. Ättika har inte samma omedelbara effekt men är mycket mera miljö-
vänligt. 

Jag tycker att en väsentlig del till ett hållbarare samhälle, ett hållbarare 
Åland att det är på sin plats att vi har begrepp om hur mycket bekämpnings-
medel vi säljer. 
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Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Det här är ett jätteviktigt ärende. Vi måste veta hur 
mycket bekämpningsmedel, kemikalier överhuvudtaget som finns i de 
produkter vi äter och ger åt våra barn och tvättar kläderna i osv. Här för-
litar vi oss kanske för mycket på att EU skyddar och ser till att förhållan-
dena hålls i skick. En tumregel är om man följt med debatten är hur 
många E:n produkter innehåller. Är det fler än tre E:n i innehållsför-
teckningen ska man kanske inte äta den. Många påstår att allergier och 
sådant påverkas av detta. Pengar är makt och det sker en kraftig lobby-
verksamhet det ser man kring glyfosat varför de har fått en sådan möj-
lighet att bara fortsätta. Det är bra direktiv och vi på Åland behöver vara 
mera vaksamma. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Jag delar den uppfattningen. När det gäller direkta förbud har 
vi gått i bräschen för Åland t.ex. när det gäller GMO. Vi har en speciell 
natur och även när det gäller växtskydd- och bekämpningsmedel har vi 
vår bistam som vi verkligen ska värna. Det är oroande signaler globalt 
sett när det gäller bin och bins överlevnad. Bara på den viktiga grunden 
skulle vara angeläget att ha en försiktighetsprincip när det gäller växt-
skydd- och bekämpningsmedel. Det har tidigare i debatten refererats att 
man får samtal och mail och faktiskt fick jag ett mail och ett samtal och 
det var från biodlare. Det ser nyttan av det här och tycker att det skulle 
vara väldigt angeläget. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Ett av de första lagförslag jag arbetade med i social- 
och miljöutskottet var att Åland skulle förbli en GMO-fri zon, då hade vi 
hört biodlarna. Efter den informationen var man experter på hur långa 
bin kan flyga osv. det är bra att Åland är på framkant. Det närproduce-
rade ekologiska odlingen som är väsentlig, här har vi från socialdemo-
kraterna lyft fram flera gånger med ekologisk barnmat. När man utsätts 
för bekämpningsmedlen och kemikalierna från tidig ålder, bara få i sig 
mer och mer till sist klarar inte kroppen av det och det leder till kringef-
fekter. Skulle man ha riktigt ren och ekologiskt producerade barnmat 
från tidig ålder med åländsk stämpel på skulle det vara en stor fram-
gångsfaktor, en bra business. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Tack, fru talman! Det är en viktig fråga, skulle man genomföra motionen 
skulle det kräva ganska mycket resurser från den åländska förvaltningen 
för att upprätthålla ett register, i dag är det finska Tukes som upprätt-
håller registret. Det som jag har poängterat på senaste mötet med jord- 
och skogsbruksministern är att det inte är acceptabelt att inte all in-
formation finns på svenska på deras hemsidor, det är väldigt anmärk-
ningsvärt. Det finns ett väldigt bra register, man kan följa vilka medel 
som är tillåtna i Finland men bruksanvisning och anvisningarna hur de 
ska hanteras finns inte på svenska. De visste inte ministern i Finland 
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om, det var en nyhet för honom när han fick veta det av mig när jag träf-
fade honom. Jag hoppas att få se en förändring på det för det är inte ac-
ceptabelt. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Det var anmärkningsvärt. Det handlar om dosering, hälsa, na-
tur och miljö det var ett bra påpekande. Kanske svaret finns i ministerns 
replikväxling, det är självstyrelsepolitik att Åland borde bli ett eget sta-
tistikland, kanske det inom Tukes system får svar och ett register på hur 
mycket som exporteras eller som Åland tar in? 

Minister Fredrik Karlström, replik 

Talman! Växtskyddsmedelsförsäljarna på Åland är så få, det skulle di-
rekt bli utpekade vem som säljer vad. Det är tydligen ett dilemma där vi 
är för små för att ta den statistikuppgiften för att det utpekar tredje part. 
Det är säkert något man kan diskutera, eller så får man ändra lagen om 
statistik. Det är bra att motionen tas upp och sätter fokus på det, men 
det viktiga är att anvisningarna de facto kommer på svenska.  

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Vi ska komma ihåg att det hittills är tillåtna preparat. Man pra-
tar allt mer om det som ltl Kemetter var inne på om cocktaileffekter. 
Man behöver inte vara krutuppfinnare, eller att det handlar om raket-
forskning jag kan redan idag säga vem som säljer. Det finns i vanliga af-
färer där man gör sin dagligvaruhandel det är inte ett argument som 
håller. Det är viktigt att känna till statistik och fakta när man ska fatta 
politiska beslut. Här skulle vara angeläget med statistik och fakta, hur 
mycket vi använder. Tänk om ålänningen användare otroligt mycket 
Roundup, då måste vi försöka åtgärda det på något sätt. Vi försöker med 
alla medel skydda vårt vatten, våra vattentäkter, vårt grundvatten och så 
har vi inte ens koll på en så här elementär sak. Det är anmärkningsvärt. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Åke Mattsson 

Tack, fru talman! Det är ett bra initiativ att man lyfter den här frågan och tit-
tar på bekämpningsmedelsanvändningen på Åland. Jag själv varit i kontakt 
med det som äppelodlare. När jag var på väg att sluta med äppelodlingen 
måste jag ge en eloge till den odlingsformen för det gjorde fantastiskt mycket. 
Det kom initiativ från Norge att man bytte metoder helt och hållet man följde 
inte anvisningarna oberoende om det var svenska eller finska som stod på 
burkarna utan man följde norska försök. Vissa preparat, t.ex. insektsmedel, 
kunde man gå ner med till tio procent jämfört med vad man sprutade med 
tidigare. Mycket radikalt giftiga medel så lyckades man få ner bara genom att 
spruta vid rätt tidpunkt och rätt mängd och inte blanda med andra medel. 
Gusathion var ett av de giftigaste preparaten vi har använt här på Åland. 

Man har något som heter integrerade produktion i alla äppelodling i dag. 
Man kartlägger varje sprutning och man ska motivera den och tänka till in-
nan man får spruta överhuvudtaget. 

684 



  

Bekämpningsmedel är en komplex fråga och det finns mycket kring den, 
det är inte bara några pulver man sätter i sprutan utan olika vad man använ-
der det mot. Det finns Fungicider som är mot svamp, Herbicidermot mot 
ogräs och Insekticider som man har mot skadedjur. Man klassar dem som 
specialutbildningspreparat som vissa få som får använda, sedan för yrkes-
bruk och sedan allmänt. Tittar man på preparat vad det finns i dem, vad är 
giftigt? Det kan vara akut giftighet, Fusarin som var det absolut giftigaste som 
fanns som man kunde använda i odling mot ohyra. Fusarin var extremt gif-
tigt, hundra gånger giftigare än det näst giftigaste preparatet. Karenstiden för 
det var ett dygn, de försvann med en gång det var inte gift på lång sikt, men 
akut giftigt. 

Gift som lagras i kroppen under lång tid, alla sådana gifter måste komma 
bort, kadmium, kvicksilver och DDT som kommer därifrån. Sedan har vi can-
cerogena gifter som har kommit fram mer och mer som man inte ha någon 
uppfattning om hur farliga de egentligen är. Det kan också vara farliga och 
problematiska för att det är lättlösliga, snabbt rörliga i marken, de förstörs 
inte i marken. Det kan också vara bundna i sådana former att det överhuvud-
taget inte löses upp, kvicksilver hörde till dem som blev kvar i marken för evig 
tid. 

Att man spruta väldigt stora mängder, vi var inne på Roundup och ett re-
gister på hur mycket vi faktiskt använder på Åland. Det är ett relativt ogiftigt 
preparat när det kom sprutade man t.o.m. i växande gröda när man hade 
GMO-odlingarna och det fungerade. Men det används så kopiöst mycket att 
det börjar gå ner i grundvattnet och vad ger det för cancerogena effekter på 
sikt. 

När man mäter är det ganska svårt. Inom potatisodlingen använder man 5 
kg per hektar när man ska spruta mot bladmögel, ganska ofarliga medel som 
försvinner fort i marken. Sedan har vi lågdosmedel, det finns jordbrukare 
som kan ha tiotals hektar ogräsbekämpningsmedel i bröstfickan på skjortan 
som man sätter i sprutan. Det är väldigt svårt med ett register att avgöra om 
man inte hantera det på rätt sätt, hur mycket vi använder av medlen. 

Var hamnar preparatet? Sprutar man direkt på grödan, bladmögelprepa-
rat, sallad, kål, äppel och sådant är det naturligtvis mycket värre om man 
sprutar direkt på produkten. På potatisen spruta man aldrig direkt upp utan 
man sprutar på blasten men det kan gå ner en del. Sedan har vi växtskydds-
medel som man överhuvudtaget inte använder så mycket när grödan är på 
gång utan man använder före, efteråt och till en viss del i ett väldigt tidigt 
skede. Det är komplext när man pratar om växtskyddsmedel i jordbruket. 

Vad ska ingå i registret är det växtskyddsmedel, råttgift, båtbottenfärg som 
är ett ganska stort problem och som det används mycket av? Virkesinpregne-
ringsmedlet ställer till med enormt stora problem idag och sådant man borde 
titta på. 

Vi har ganska bra direktiv att man följer upp detta, åtminstone borde det 
vara det från EU:s sida att man följer med alla gamla och nya preparat. Kar-
bolineum var ett preparat som höjdes till skyarna när jag var äppelodlare. Jag 
sprutar inte med något gift jag använder Karbolineum, som visade sig vara 
det värsta man överhuvudtaget kan använda, extremt giftigt. 

För att det ska vara godkänt i Finland måste det vara godkänt i EU. Som 
äppelodlare var man väldigt frustrerad när det kom nya preparat, man tar 
inte in dem hur som helst utan det ska vara väldigt noga testat. Värre är att 
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trots kontrollen finns det rester av preparaten i produkterna. Årligen innehål-
ler det rester mellan tre till sex procent som man överskridit det tillåtna 
gränsvärdet som satts upp från EU. De inhemska produkterna är betydligt 
bättre än de importerade livsmedlen. Det är väldigt viktigt att man ska äta 
grönsaker. Hittills är det ingen större fara med den mängden som finns även 
om det är upp till tre procent finns det goda marginaler. 

Bäst vore om vi inte överhuvudtaget använde bekämpningsmedel. Är det 
ett hållbart alternativ? Jag anser inte det. Det krävs en betydligt större areal 
för samma mängd grödor, för att inte tala om de tillfällen när det blir miss-
växt och det slår fel. 

För några år sen hittade jag en tjock lärobok om lantbruket. Där fanns ut-
förligt beskrivet om hur man odlade förr i tiden växelbruk, dräneringsplaner, 
avelsplanering av husdjuren osv. mycket utförligt och bra, den var på flera 
hundra sidor. Där fanns ett kapitel om växternas näringsbehov och de olika 
grundämnenas funktioner. Där beskrivs hur man avsevärt förbättrar skörden 
genom att tillföra konstgödsel. Det fanns också beskrivit i boken om bekämp-
ningsmedel, som fanns att tillgå på den här tiden, nikotin emot ohyra, svavel 
och kopparvitriol mot svampsjukdomar.  

Talmannen 
Vill påminna om att det handlar om ett register för bekämpningsmedel. 

Ltl Åke Mattsson 

Boken är tryckt 1905. Vi har haft bekämpningsmedel på Åland långt över 
hundra år det är inget nytt påfund, före det hade vi hungersnöd. Jag ser inga 
möjligheter att vi kan ha ett bekämpningsmedelsfritt jordbruk på Åland det 
skulle det vara viktigt att vi har koll på vilka bekämpningsmedel vi använder 
här. Det är ett bra initiativ från ltl Sjögren. Tack. 

Talmannen 
Begärs ordet? 

Diskussionen är avslutad. 

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

Plenum slutar 
Nästa plenum hålls 08.12.2014  klockan 13.00. Plenum är avslutat. 
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Plenum börjar 
Närvaroregistrering. 28 ledamöter närvarande. 

Lagtingsledamoten Brage Eklund anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av 
privata angelägenheter. Beviljas.  

Meddelande 
Talmanskonferensen har diskuterat tidtabellen för nästa veckas plenum. Onsdagen den 
17 december inleder vi debatten om finans- och näringsutskottets betänkande över bud-
geten klockan 9.30 och debatterar till cirka klockan 17.00. På torsdagen den 18 decem-
ber börjar plenum klockan 9.30 fram till dess att debatten är slut. Den 19 december 
samlas vi till plenum klockan 9.30 för omröstning av budgeten. Antecknas. 
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Herr landshövdingen 

Värderade fru talman! Jag ber att till lagtinget för behandling få överlämna 
republikens presidents framställningar om lagtingets godkännande av för det 
första; lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i Världspostkonventionen 
som hör till området för lagstiftningen.  

För det andra; dels förordningen om i kraftträdande av 1990 års internat-
ionella konvention om beredskap för, insatser vid och samarbete vid förore-
ning genom olja och dels förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmel-
ser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om beredskap för, in-
satser vid och samarbete vid olyckor förorsakade av farliga och skadliga äm-
nen 2000 och protokollet om lag om ändring av lagen om bekämpning av ol-
jeskador.  

Talmannen 
Ärendena kommer att behandlas i vederbörlig ordning.  

Bordläggning 

1 Lagstiftning om familjehem 
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 1/2014-2015) 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 2/2014-2015) 
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 10.12.2014. Godkänt.  

Remiss 

2 Produktionsstöd för el åren 2013-2015 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 3/2014-2015)  

Remiss 

3 Produktionsstöd för el enligt inmatningstariffsystem 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 4/2014-2015) 
Talmanskonferensen föreslår att en gemensam diskussion om de båda ärendena tillåts. 
Kan förslaget godkännas? Godkänt. 

Talmannens förslag är att ärendena remitteras till finans- och näringsutskottet. 

Diskussion.  

Minister Veronica Thörnroos 

Talman! Bästa ledamöter, det är stor och viktig dag idag när vi kommer att 
diskutera en principfråga här i Ålands lagting; produktionsstöd för el och in-
matningstariffsystemet vad gäller åländska vindkraftsentreprenörer. 

Inledningsvis vill jag säga att de senaste veckorna har med all önskvärd 
tydlighet visat vilket sårbart samhälle vi har när vår Sverigekabel kopplas ur. 

Talmannen 
Jag ber att vi håller oss till lagstiftningen. 

Minister Veronica Thörnroos 

Fru talman! Det är nog min avsikt. I den allmänna motiveringen nämner vi 
landskapets stora behov av Sverigekabeln och det är därför som jag tar upp 
det.  
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Vi här på Åland behöver höja var självförsörjningsgrad av den egna energi-
produktionen. Vi behöver också säkra reservkraften. Det här arbetet har in-
letts, vilket ni känner till. Jag tänker närmast på den så kallade Finlandska-
beln. 

I det första lagförslaget, produktionsstöd för el 2013-2015, så eftersträvar 
landskapsregeringen en tryggad, en konkurrenskraftig och en säker energi-
försörjning. Landskapet är i hög grad beroende av elimport från riket och 
från Sverige, trots den utveckling av elproduktion med biobränsle och vind-
kraft som har ägt rum i landskapet. 

Bästa ledamöter, produktionsstöd för el är ingenting nytt. Det känner ni 
som har tagit del av lagstiftningsförslaget till. Redan tidigare har det utbeta-
lats produktionsstöd för åren 2011 och 2012. Tanken var att landskapets 
vindkraftsaktörer kunde ingå i ett inmatningstariffsystem redan från åren 
2013. Det har sedan av olika anledningar visat sig att den processen har varit 
avsevärt långsammare än önskvärt. Därför föreslår landskapsregeringen att 
vi även för åren 2013-2015 betalar ut ett produktionsstöd till våra vindkrafts-
aktörer under förutsättning att notifieringsprocessen godkänns i Bryssel. 

Det som skiljer produktionsstödet från det tidigare är en sänkning, nu är 
det sänkt till 4,90 per megawattimme. Orsaken till detta är landskapets nuva-
rande finansiella läge. 

Den här lagen syftar egentligen bakåt i tiden, eftersom det egentligen re-
dan har hänt. Det som däremot är framtiden och det som har arbetats oerhört 
hårt med, inte bara den här landskapsregeringen utan även tidigare land-
skapsregeringar, är ett produktionsstöd för el enligt inmatningstariffsyste-
met. 

Jag vill inledningsvis säga att det är en unik överenskommelse som gjordes 
mellan Finlands regering och Ålands regering i det så kallade finanspolitiska 
ministerutskottets betänkande från den 11 juni 2013. Där står: ”Regeringen 
ställer sig positiv till förslaget att staten ska bidra till ett produktionsstöd 
som betalas för sådan el som produceras vid det vindkraftverk som ska 
byggas i landskapet.” Orsaken till att överenskommelsen är unik är att det i 
18 § 22 punkten självstyrelselagen klart och tydligt framgår att näringsverk-
samhet hör till landskapets behörighet. Det är helt odiskutabelt. 

Däremot hade vi ett gemensamt intresse och en gemensam uppmaning i 
det mål som Finland har förbundit sig till, nämligen att öka andelen förnyel-
sebar energi så att den år 2020 uppgår till 38 procent. Av de 38 procenten ska 
6 procent vara vindkraft. På finska sidan har man haft svårigheter att komma 
i mål medan vi på Åland har haft möjligheter att utveckla vindkraftverken till 
så pass stor del att det kan komma även landet Finland till nytta när man räk-
nar in sin procent.  

I dagsläget har vi en självförsörjningsgrad på vindkraften som ligger mel-
lan 20-25 procent. Efter att vi har fått inmatningstariffsystemet på plats och 
flera stora vindparker på gång så kommer vi att ligga mellan 60-70 procent av 
elförbrukningen i landskapet. 

Inmatningstariffsystemet, dvs. priset, betalas som skillnaden mellan rikt-
priset på el och det genomsnittliga marknadspriset på el under en period av 
tre månader allt enligt den mängd el som producerats vid ett kraftverk. Är 
priset under 33 euro per megawattimme så utgår ingen ersättning alls. Den 
högsta tillåtna är 83,5 euro. Det är i det spannet som ersättningen kommer 
att betalas ut.  
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Enligt den överenskommelse som landskapsregeringen har gjort med Fin-
lands regering så betalar landskapet Åland den första delen, dvs. i snitt 1,5 
miljoner per år. Efter att det är ju utbetalt så går det finska stödet in. Det be-
räknas till ungefär 60 miljoner under en tolvårsperiod som systemet har 
tänkt vara ikraft. 

När landskapet går in med i stora drag 18 miljoner så kommer rikssidan 
emot med strax över 60 miljoner, allt i syfte att höja andelen förnyelsebar 
energi och främst med fokus på vindkraften. 

Landskapsregeringen föreslår därför att vi antar en blankettlagstiftning 
med vissa avvikelser. En avvikelse är antalet vindkraftverk i park där vi före-
slår fyra stycken samt att effekten är minst 3 megawatt. Orsaken till det är ett 
beslut redan från 2003 där dåvarande landskapsstyrelse skrev; ”man priori-
terar en utbyggnad av förnyelsebar energi, där vindkraftens andel avgörs 
av tekniska, ekonomiska och miljömässiga förutsättningar”. 

Man skriver också; ”den fortsatta utbyggnaden av vindkraftverk bör ske 
att så minimala störningar och ingrepp uppstår med hänsyn till boende, 
kultur och miljöintressen samt att en fortsatt utbyggnad av vindkraftverk 
bör göras så att kraftverken samlas i ett fåtal vindkraftsparker. Det är allt 
detta nu som landskapsregeringen avser göra tillsammans med Finlands re-
gering. Jag vill återigen understryka att det här har varit ett långt och mödo-
samt arbete som inleddes av den förra landskapsregeringen, vilket jag vill 
vara tydlig med. Den här landskapsregeringen har nu tagit stafettpinnen vi-
dare och fört det så nära målgång som det är möjligt. 

Bästa ledamöter, samtidigt som ni diskuterar produktionsstöd för el enligt 
inmatningstariffsystem, landskapsregeringens lagförslag nr 4/2014-2015, så 
pågår också en diskussion på rikssidan där en motsvarande rikslag möjliggör 
för landskapet att ingå i inmatningstariffsystemet och det processas för till-
fället i Finlands riksdag.  

Med dessa avslutande ord så tackar jag. Tack. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Jag blev lite förvirrad här i början, men det klargjor-
des sedan att vi diskuterar båda de här lagförslagen samtidigt. 

Min första fråga gäller produktionsstöd för 2013-2015. I förslaget 
står: ”Innan lagförslaget kan träda i kraft ska det ha anmälts till och 
godkänts av den Europeiska kommissionen”. Vad beror detta på? Kan 
man tolka det som någon form av olagligt statsstöd eller finns det någon 
risk att man inte skulle kunna få stöd för elen? 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Allt stöd som betalas ut måste för det första vara lagbundet och för det 
andra så måste det vara notifierat av kommissionen såvida det inte ingår 
i de stödsystem som finns.  

När det gäller produktionsstöd till vindkraften så måste det helt en-
kelt notifieras. Även de stöd som betalades ut för åren 2011-2012 så no-
tifierades först innan de betalades ut. I annat fall kan det anses som 
olagligt statsstöd. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Tack för det klargörande. Det är intressant att man 
inom EU förväntar sig att målet ska vara 20 procent förnyelsebar energi. 
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Det är jättepositiv men lite märkligt med tanke på att vi nu ska bygga ett 
nytt kärnkraftverk i Finland. 

I det andra lagförslaget förs ett resonemang kring vindkraften och 
dess betydelse. Hur ser man på det stödet man ska ge i förhållande till 
att oljepriset nu sjunker? Det börjar bli mer och mer lönsamt att ha olje-
förbränning. Hur ska vi motivera att man verkligen ska övergå till förny-
elsebar energiform? 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, talman! Finlands andel av förnyelsebar energi är inte 20 procent, 
det var det inledningsvis. Det är satt till 38 procent och där är vindkraf-
ten 6 procent. Jag tror att man ska vara försiktig med att jämföra olje-
priset med vindkraft. Vindkraften är en miljöresurs som inte sliter på de 
naturtillgångar vi har, medan oljepriset de facto, om det sedan är lågt 
eller högt, ändå är en källa som kommer att sina. Vi vill bort från oljebe-
roendet. Därför är förnyelsebar energi viktig. Vindkraften är den natur-
liga möjligheten som finns på Åland och därför satsar vi på den. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Tack ministern för anförandet.  
Mellanskillnaden som betalas när det gäller inmatningstariffen så be-

talar landskapet den första delen och staten sedan den andra delen, sade 
ministern. Det betyder att 1,5 miljoner betalas alltid först och om det be-
hövs mera så betalar staten till. Var det rätt uppfattat? 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! Landskapsregeringen betalar först upp till en summa av 1,5 
miljoner på årsbasis. Det är å andra sidan anhängiggjort av hur prisbil-
den ligger. Skulle priset som vindproducenterna får ligga på 83 euro re-
dan, att det är så pass högt, så då blir landskapets andel väldigt liten. 
Annars tar landskapet Åland den första andelen och därefter kommer 
rikssidan emot. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Nu vet vi att det garanterade priset är 83,5 euro. Det 
diskuteras också i riket att det ska sänkas. Det här är ikraft i riket till 
2020 och eventuellt ska stödet sänkas. Idag är stödet så högt och om 
man skulle installera elgeneratorer på vindkraftverken så att de skulle 
snurra och man skulle sälja elen den vägen så skulle man förtjäna. Då 
förstår alla att inmatningstariffsystemet är något högt idag. Men vad 
händer om beloppet för inmatningstariffen sänks till 60 eller 50 euro? 
Då kommer vi ju aldrig att få ta del av statliga pengar i så fall när 1,5 mil-
joner alltid går först. Hur har landskapsregeringen tänkt när inmat-
ningstariffen efter år 2020 är betydligt lägre än 83,5 euro? 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! Inmatningstariffen har varit avsevärt högre på finska sidan. För 
att få igång vindkraftsproduktionen var det 105 euro per megawattimme 
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de tre första åren. Därefter har det sänks till 83,5 euro. I vår överens-
kommelse med Finlands regering är priset fastsatt till 83,5 euro. Som i 
alla andra överenskommelser så kan det inte ändras, utan de bör ändras 
på samma vis som de har tillkommit i så fall, dvs. att det finns en sam-
syn mellan Finlands regering och Ålands regering. Jag vill också vara 
tydlig med att den finska sidan inte på något vis har indikerat att man 
kommer att sänka det här stödet. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Den kanske stora besvikelsen i det hela är det faktum att vi 
nu, om lagtinget antar det här och man antar samma i riksdagen, når 
upp till en vindkraftsproduktion på Åland om 65-70 procent av kon-
sumtionen av el när ambitionen tidigare låg på höga nivåer som 150-200 
procent med de andra planerade projekten.  

Det är bra så här ändå. Hur har landskapsregeringen valt ut vissa pro-
jekt? På vilka grunder kan man välja ut vilka projekt man stöder med 
samhällsmedel när man samtidigt helt uppenbarligen måste välja bort 
andra? 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, talman! I landskapsregeringens förslag finns det inga begräns-
ningar på vad vi kommer att stöda. Däremot finns det på rikssidan en 
begränsning på vad de är villiga att gå med och stöda. Där finns en stor 
skillnad. Rikssidan har sagt att de vill ha ett klart avgränsat område för 
att veta vilket ekonomiskt åtagande de tar. Landskapsregeringen har 
däremot i sin framställning öppnat upp så att det finns möjligheter även 
för andra att söka. I så fall sker finansieringen helt över landskapsrege-
ringens budget.  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Är det därför som det står under rubriken Förslagets ekono-
miska verkningar; ”Landskapets andel av de beloppen bedöms årligen 
komma att uppgå till åtminstone 1,5 miljoner euro”? Är ordet ”åt-
minstone” kopplat ihop med det som ministern just nu i repliken an-
förde?  

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Landskapsregeringens målsättning har självklart varit, som vid all an-
nan lagstiftning, öppen och transparent och möjlig för alla att delta i de 
stöd som finns. Samtidigt är det så med alla stöd att det finns vissa be-
gränsningar. Alla skogsägare får inte stöd och alla jordbrukare får inte 
stöd beroende på vad man odlar och hur stora arealer man har.  

Från rikssidan har man varit väldigt tydlig med att när man nu går in 
i ett näringspolitiskt område, som de facto hör till självstyrelsens behö-
righet, så vill man veta på förhand hur de ekonomiska åtagandena kom-
mer att se ut. Man har också varit väldigt tydlig med att man vill veta 
antal projekt och hur man kommer att förverkliga dem från åländsk 
sida. Det är frågan om ett ömsesidigt givande och tagande mellan 
Ålands landskapsregering och Finlands regering. 
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Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag får för säkerhets skull säga att jag uppfattade att ministern sade att 
kostnaderna för det här systemet var 60 miljoner för staten och 18 mil-
joner för landskapet Åland.  

Det står att statens kostnader för systemet är sammanlagt omkring 60 
miljoner och landskapets andel av de beloppen bedöms uppgå till om-
kring 18 miljoner euro. Det blev oklart för mig om det är 60+18 eller in-
går dessa 18 miljoner i 60 miljoner? 

För övrigt ids jag inte upprepa ltl Asumaas fråga, men jag tyckte den 
var väldigt intressant. Jag hoppas att utskottet kan titta speciellt noga på 
den.  

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, talman! Till grund för lagstiftningen, dvs. finanspolitiska minister-
utskottets ställningstagande, är att den åländska andelen kommer att 
vara 18 miljoner och den finländska andelen uppgår till 66 miljoner. Så-
ledes ingick inte den åländska andelen på 18 miljoner i 66 miljoner.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det är alltså det skrivna ordet som gäller och inte det som jag uppfattade 
att sades i presentationen.  

Bekymret som jag ser det och som jag tror att var orsaken till att det 
var så väldigt svårt för Åland att komma med i det här systemet från 
början är det som ministern var inne på. Under de första tre åren var 
stödet betydligt högre än idag de facto. Åren har gått, vi kan inte göra så 
mycket åt det och vi får ta vara på det som är. Men man kan beklaga i 
varje fall för om Åland har det varit med i från första början så hade vi 
haft en helt annan utveckling i den åländska vindkraftsindustrin än vad 
vi har haft nu. Vi har inte ens haft utveckling utan avveckling, tyvärr. Vi 
ska hoppas att det här hjälper till i varje fall. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! Jag noterade en viss kritik från ltl Anders Eriksson för att dåva-
rande landskapsregering år 2009 inte var mer aktiv och klarade av att få 
in Åland i inmatningstariffsystemet snabbare. Jag försöker vara ganska 
regeringstrogen i mina uttalanden. Det är inte speciellt svårt heller för vi 
har en väldigt bra regering. Jag vill ändå ge kredit åt dåvarande finans-
minister Mats Perämaa för jag vet att han jobbade oerhört hårt för att 
Åland redan då skulle ingå i inmatningstariffsystemet. Det är ett arbete 
som jag sedermera har tagit vid och nu förhoppningsvis för i hamn. Jag 
tycker att den kritik som riktades mot den förra landskapsregeringen 
faktiskt är onödig. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Danne Sundman 

Fru talman! Jag ska inte heller prata om elförsörjningen idag. Nu är vi till-
baka i moderlandets famn och får ström genom Sverigekabeln.  
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Jag ska nämna lite saker om den här framställningen. För det första ska jag 
gå tillbaka lite i historien. Jag tänker inte heller klandra någon tidigare rege-
ring.  

Den som har stenografiska protokollet framför sig kan konstatera att jag 
redan 2007 år, eller om det var 2008 när det här blev aktuellt, sade att det 
kommer att bli problem när man satsar på inmatningstariffer som subvent-
ionssystem. Det härledde jag till att det är landskapets behörighet samtidigt 
som det inte är det. Vi såg vilka problem det blev. De problemen har man nu 
rett ut. Nu kommer vi att komma med, men dock på tok för sent för vi får inte 
del av de ursprungliga första bonustarifferna. Men det här är absolut mycket 
bättre än ingenting, det ska man komma ihåg. 

Det är synd att Åland, som kanske har världens bästa vindförhållanden och 
kanske världens högsta kunskap inom det här, inte har fått komma med tidi-
gare. Och att vår medverkan nu också är begränsad till redan färdiga projekt, 
fast det finns ytterligare projekt i röret och en stor potential. 

Lite först om vindkraftsklustret. Det är ingen stor bransch inom Ålands 
näringsliv, antalet personer som är engagerade är däremot ganska högt. Det 
är cirka 1 500 personer som är aktieägare i de bolag som har satsat på vind-
kraft. De har satt fast ungefär 10 miljoner euro i egna pengar, i andelskapital 
och i aktiekapital. Mycket har därtill lånats för att göra de här satsningarna. 
Med dagens elpriser är omsättningen ungefär 2,5 miljoner euro. Potentialen 
är ungefär det dubbla med normala elpriser.  

Vi får ungefär 25 procent, högt räknat, av vår elförbrukning från vindkraft. 
Stundtals på året närmar vi oss 100 procent när det är lågt el last och hög för-
brukning en blåsig sommardag.  

Om man backar tillbaka så när de här förändringarna gjordes i Finland så 
höjde man elskatten för att delvis finansiera det. Den höjningen får åländska 
elkonsumenter betala. Ett redan högt elpris drabbades av en skattehöjning 
och de pengarna kommer också tillbaka på klumpsumman, vilket gör ungefär 
1/2 miljon, om jag har förstått saken rätt. 

Trots det var vi utanför systemet som vi nu ska få komma med i. Det har 
upparbetats lite pengar också i klumpsumman om man ska märka delar av 
klumpsumman under de här åren. Vi har för det första gett tillbaka lite i tidi-
gare produktionsstöd, vilket nu delvis föreslås att ska förlängas.  

När dessa 1 500 personer gjorde sin investering och tog sina surt eller på 
vanligt sätt förvärvade pengar och satt fast dem, så då gjorde de det under 
förutsättning att det här var accisbefriad verksamhet. Deras bolag fick till-
baka el-accisen på 6,9 euro per megawattimme och under de förutsättning-
arna investerade dem. I de bästa av världar borde samma förutsättningar 
gälla som när man gjorde investeringen.  

Vi vet att många andra branscher och delar av näringslivet också har fått 
ändrade förutsättningar under en investeringslivstid, till exempel drabbas 
sjöfarten av nya pålagor hela tiden. Så det argumentet kanske inte håller hela 
vägen. Men vi tar i alla fall bort lite av skadan nu när vi i alla fall ger dem 4,9 
euro per megawattimme i någon sorts fortsatt accisbefrielse om man backar 
tillbaka. Jag och moderat samling tycker att det är en schyst kompromiss att 
försöka ha en långsiktig politik för näringslivet samtidigt som vi måste beakta 
den ekonomiska situationen som råder. Vi stöder detta till fullo. Så var förut-
sättningarna när man gjorde de här investeringarna. 
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Man ska komma ihåg att den allra största investeringen gjordes helt utan 
investeringsstöd eller andra subventioner, nämligen Båtskärs arkipelagen och 
de sex vindkraftverk som finns i Lemlands södra skärgård. Det är väldigt få 
vindkraftverk i världen som har de förutsättningarna. Varför gick det? Ja, 
därför att man delvis kombinerade den kompetens man hade och även träf-
fade ett gynnsamt tillfälle i konjunkturen.  Ålänningarna har sedan urminnes-
tider vetat att runt Båtskären blåser det onormalt mycket. Det är gammal se-
gelfararkunskap och skärgårdskunskap som man har förädlat. På Båtskären 
ska vi ha vindkraftverk för där vet vi att det blåser, man mätte och så var det. 
Medelvinden var verkligt hög och där har vi byggt vindkraft. Sådana ställen 
har vi i den åländska skärgården.  

Jag nämnde lite om vindkraftsklustret. Vi ska komma ihåg att potentialen 
är ungefär gånger tio, 25 procent idag, 200 procent har vi redan på ritbordet, 
faktor 10. Vi har upp till 70 procent av elförbrukningen finansierad nu med 
den här framställningen. Sedan har vi inte är någon vidare fortsättning, det 
räcker inte till projektet östra skärgården, där man kan bygga 100 megawatt 
vindkraft. Man kan bokstavligen fiska upp Finlandskabeln, lägga på en till 
elstation och all den kostnaden bärs av vindkraftsbolagen. Kraftnät Åland 
skulle få en betydande intäkt genom att transferera el, vilket skulle säkerställa 
driftsläget på Finlandskabeln och en intäkt som gör investeringen på Fin-
landskabeln märkbart billigare samt att man får 200 procent av Ålands elför-
brukning täckt med vindkraft. Alltså vi producerar dubbelt mera vindkraft än 
vad vi själva förbrukar el. 

Det här är än så länge bara drömmar och visioner så länge man inte går 
vidare med nästa steg. Trots att det här är en stor dag, när vi kommer fram en 
del etapp, så borde man redan nu börja fundera på hur vi ska kunna bereda 
möjligheter för åländskt näringsliv att göra den satsningen, dubbelt mera än 
vad vi redan har, 130 procentenheter jämfört med 70. Jag tycker att man re-
dan nu ska börja fundera på detta så att när de nu redan färdiga projekten är 
förverkligade så kan man börja förverkliga nästa projekt. Det skulle också 
sätta Åland på kartan på ett mycket speciellt sätt. 

Det finns några saker i framställningen som utskottet bör titta på men det 
kommunicerar jag direkt till utskottskollegorna.  

En sak som jag särskilt vill nämna här är notifieringsprocessen. Är man 
säker på att man måste göra så här omständig notifiering också nu när man 
redan har gjort det en gång? Stödet är ju betydligt lägre och de yttre förutsätt-
ningarna är betydligt sämre. Kan hända formalia kväver det men så här spon-
tant tycker jag att det inte borde vara något problem när den förra framställ-
ningen godkändes. Jag tycker att utskottet kunde försäkra sig om vi verkligen 
måste notifiera och om det måste fördröjas med vad det innebär att notifiera.  

Till sist, från moderat samling är detta någonting som vi gläder oss åt. 
Vindkraften ligger oss varmt om hjärtat. Flera av oss har en längre tid jobbat 
för vindkraftens förutsättningar. Nu blir förutsättningarna lite bättre även om 
de är märkligt dåliga med tanke på potentialen. Tack. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Tack, ltl Sundman. Vad gäller inmatningstariffen på 
83,50 så betalas det faktiskt 105,30 ännu 2015. Det kanske sade lite fel-
aktigt att det inte gäller mera, men det gäller ännu 2015. Ltl Sundman 
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mycket riktigt att vi på Åland inte kommer att ta del av den, utan det här 
gäller från 2016. 

Ltl Sundman är också styrelsemedlem i Kraftnät Åland vilka också 
producerar el och har en energikälla på diesel eller annat. Hur är det 
möjligt att vindkraften, som har en råvarukälla med gratis vind, är så 
dyrt att producera att det måste till enorma stöd som 18 miljoner initi-
alt? Vindkraften är ju en del av den förnyelsebara energiformen. Den 
måste ju på något vis vara otroligt dyr att producera när detta krävs för 
att överhuvudtaget kunna producera vindkraft.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Som jag ser det så är egentligen inmatningstariffsystemet 
ganska osunt marknadsmässigt. Det skulle vara mycket bättre att välja 
det systemet som Sverige har valt. Men nu har Finland valt det här sy-
stemet och vi är fast att ta det eller vara utan det.  

Produktionskostnaden marknadsmässigt är ju mycket lägre än både 
105 och 83 på Åland, särskilt med vår kompetens och våra vindförhål-
landen. Det kommer att bli en kraftig översubvention av våra vindkrafts-
bolag. Man skulle klara sig med betydligt lägre nivå. Nu har det som det 
är. 

Onormalt just nu är det vansinnigt låga marknadspriser på el som gör 
att ingen produktionskapacitet är lönsam. Alla är subventionerade. Det 
kommer inte att hålla även om de långsiktiga priserna visar det, men 
man kommer inte att kunna ha så billig el eftersom man inte kan förnya 
kapacitet överhuvudtaget. Ingenting lönar sig idag med dagens elpriser. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Jag hålla med om det behov som ltl Sundman pratar om. Vi 
behöver gå vidare och skapa förutsättningar för de resterande planerna 
som finns för vindkraftsparker. För att vi ska få den viktiga positiva ef-
fekten ur detta så bör vi ut mot omvärlden gärna ge en bild att vi kan 
producera 200 procent av vår elkonsumtion via vinden. Om vi blir net-
toexportörer av el kan vi peka på att vi verkligen är miljövänliga. Speci-
ellt med tanke på att vid en hög produktion finns det möjlighet att till en 
liten del finansiera Finlandskabeln. Finlandskabeln blir en belastning 
för konsumenterna när den ska betalas. Utskottet bör fokusera på vilka 
möjligheter det finns att gå vidare från det här steget. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Jag kan bara hålla med. Det här har varit ett enormt arbete. 
Vi har hållit på med det här i över fem års tid. Nu är man i mål. Trots det 
är det bara att ta några djupa andetag och fortsätta. Jag håller med om 
att utskottet i mån av tid och möjlighet borde titta på det här och framti-
den efter det här systemet och sia om hur vi ska gå vidare. Ska man fort-
sätta med det här systemet? Eller borde man byta till ett mera mark-
nadsmässigt sunt system? Jag känner inte till det och jag tror inte att det 
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finns några tankar bortom inmatningstariffsystemet. Men man borde 
kanske fundera på ett mera sunt system. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Om det är så att staten Finland sätter sitt absoluta tak här 
när det gäller att stöda åländsk vindkraftsproduktion så bör man också 
fundera på det som ibland i den politiska debatten nämns; plan B eller 
plan Centern, där man möjligen kan koppla ihop sig med andra länders 
stödsystem inom EU. Det tycks vara möjligt. Man kan se om man kan få 
en delfinansiering av fortsatt utbyggnad den vägen. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Återigen håller jag med ltl Perämaa. Man bör också titta på 
andra möjligheter. Nu har det varit ett rättsfall som tyvärr inte riktigt 
gick Ålands väg. Man har inte rätt att fritt välja. Däremot finns det frivil-
liga möjligheter som man redan idag använder och som man kanske 
kunde använda. Vad blir det offentliga Ålands del i det? Vad blir lagting-
ets roll och landskapsregeringens roll för att möjliggöra det? Man borde 
kanske ta nya tag nu och hjälpa vindkraftsbranschen att kartlägga möj-
ligheterna och titta fram om den här tidsperioden. Det handlar kanske 
om ett tidsspann på fem år. Sedan måste vi ta nästa steg och då kan vi 
inte börja då utan vi måste börja nu eftersom det här har tagit så här 
länge. Det är bra om utskottet kan göra en sådan inblick i framtiden. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Slotte, replik 

Fru talman! Vi får vara glada idag att vi har kommit så här långt med 
vindkraften och inmatningstarifferna, men vi är förstås inte riktigt i må-
len ännu, men småningom. 

När man tänker tillbaka på hur lång tid som vi har jobbat med den 
här frågan så 2009 eller 2010 var jag med i en grupp som uppvaktade 
arbets- och näringsministern Mauri Pekkarinen. Då var Pekkarinen med 
på tåget och tyckte att vi kunde åstadkomma ett inmatningstariffsystem. 
Man pratade om överenskommelseförordningar och dylikt medan tjäns-
temännen på arbets-och näringsministeriet tydligen hade en annan upp-
fattning. Det betydde att det var tjänstemännen som styrde och mi-
nistern fick vika sig. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Det har varit många turer i det här ärendet och det räcker 
gott och väl till ett kapitel bara i mina memoarer och jag har inte varit så 
nära det här arbetet jämfört med dem som har skött de här förhandling-
arna. På vår sida har det varit två regeringar och jag vet inte hur många 
ministrar som vi har mött på den finska sidan. Hur det än är så ska inte 
vårt näringsliv drabbas av att de är innanför självstyrelsen, vilket är fal-
let här och det tycker jag att är tråkigt. Vi ska göra allt vi kan för att man 
ska gynnas av självstyrelsen och inte drabbas av den som man nu har 
gjort och det tycker jag att är jättetråkigt. Jag vill inte ta fram några syn-
dabockar. Alla har dragit sitt strå till stacken och manat på det här. Nu 
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är vi i mål och får det här genomfört, även om vi har missat en del av 
subventionen så är det ändå jättebra betalt, 83 euro per megawattimme. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Mats Perämaa 

Fru talman! Vår utgångspunkt till detta är givetvis positivt. Det torde knapp-
ast förvåna någon. Den nuvarande och den förra liberala lagtingsgruppen har 
varit aktiva i frågan och alltid förespråkat miljövänlig energiproduktion. 
Vindkraften, jämte några andra produktionsformer, ligger närmast till våra 
naturliga möjligheter som vi ska satsa på. Vår utgångspunkt är givetvis posi-
tiv. 

Sedan finns det alltid saker och ting att diskutera i de framställningar som 
läggs. Det finns alltid detaljer att fördjupa sig i. Jag tänker föra vår talan här 
för några detaljer och begär att man diskuterar de sakerna i utskottet under 
detaljbehandlingen av detta.  

I framställningen står att landskapet åtminstone ska stöda dessa tre vind-
kraftsparker med 1,5 miljoner euro per år, 18 miljoner euro under den här 
stödperioden. Staten ska stöda samma produktion upp till 60 miljoner. För 
att få det riktigt klargjort så vill vi att utskottet ser på det. Såsom det föreläggs 
så betyder det att landskapet alltid kommer att stöda denna vindkraftspro-
duktion med 1,5 miljoner euro per år, men om marknadspriset når en ganska 
hög nivå efter något år så kommer statens andel att då bli betydligt lägre. 
Landskapet ska först ut med sin del och sedan staten ifall det behövs. Så som 
det ser ut nu med marknadspriserna så kommer det förstås att behövas.  

Det kan uppstå en sådan situation, så som vi har fått beskrivet för oss, att 
om marknadspriset stiger till en ganska hög nivå så kan det bli bara land-
skapet som behöver lägga ut ett offentligt stöd i detta. Staten kanske inte alls 
behöver lägga ut. 

Hur penningströmmarna går ska väl regleras i en överenskommelseförord-
ning. Det vore skäl för finans- och näringsutskottet att fördjupa sig lite i detta 
för att se om man möjligen kunde få en jämnare börda. Man kunde möjligen 
se på i vilken ordning de offentliga medlen ska delas ut. Vi uppfattar att ut-
gångsläget är så här just nu. 

Tidigare i replikskiften sades det, även från min och liberalernas del, att 
även om detta är en framgång så har vi inte nått i mål med alla de ambitioner 
som finns om en vindkraftsproduktion som kan vara upp till 200 procent av 
vår konsumtion av elektricitet. I och med den här framställningen får vi bara 
konstatera att arbetet måste fortgå. Vi måste nå längre mot något som över-
ensstämmer med våra ambitioner. Speciellt med tanke på att en nettoexport 
av vindkraft, vindenergi, elektricitet kunde hjälpa till att delfinansiera Fin-
landskabeln, inte till någon stor avgörande del men det kunde till en liten del 
hjälpa till att finansiera Finlandskabeln under de 30 år som kabel ska betalas. 
Det skulle vara en liten lindring för konsumenterna i fall vi kunde nå en ännu 
högre vindproduktion.  

När det ändå ska till offentliga medel för att få igång produktionen överhu-
vudtaget så vore det önskvärt om konsumenterna på ett eller annat sätt 
kunde dra fördel av de satsningar som görs. I förlängningen är det konsu-
menternas, skattebetalarnas pengar som vi pratar om. 
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Förutom begäran att utskottet ska se på ordningsföljden när pengarna be-
talas ut för vindkraftsproduktionen så vill vi att utskottet ska fördjupa sig i de 
enskilda ålänningarnas möjligheter att i de subventionerade satsningarna 
kunna köpa andelar i produktionen, antingen via aktier eller via andelar. På 
det viset skulle man ge möjligheter åt konsumenterna att via andelarna sänka 
sina egna energikostnader, precis som det gjordes tidigare och det var ltl 
Sundman inne på.  

Tidigare när man satsade i vindkraft så kunde andelsägarna via andelarna 
sänka sitt eget elpris. Under det år som liberalerna hade ansvar för den här 
frågan och under det år som vi har varit med och drivit på detta så har vi i alla 
sammanhang sagt åt de nu aktuella aktörerna att detta är en viktig sak då vi 
går in med offentliga medel för att subventionera en produktion. Det är vik-
tigt att alla ålänningar, elkonsumenter, kunde ha en möjlighet att via andelar 
sänka sitt eget energipris och vara aktiva i satsningen på det viset. Vi önskar 
att finans- och näringsutskottet under hörandena diskuterar med dem som är 
aktuella för de här satsningarna och hör om det finns möjligheter till detta, 
vilket vi hoppas.   

Jag har någon liten detalj till i den här framställningen. Det kan tyckas 
vara lite underligt. Förmodligen är det väl svårt att ändra på detta nu ef-
tersom det har gått en motsvarande framställning till riksdagen. Effekten på 
de enskilda kraftverken sägs vara exakt tre megawatt i elproduktionen. Men 
de någorlunda insatta i de här frågorna vet att det finns vindkraftverk som 
kan pendla mellan under tre megawatt och upp till lite över tre megawatt. 
Den här starka preciseringen gör att möjligheterna till att välja leverantörer 
blir något begränsad. Det kanske finns någon orsak till detta och det hör vi 
gärna om. 

Det torde finnas ett avkastningstak om 9,6 procent i placerat kapital för 
dem som kommer att satsa i dessa vindkraftverk. Det kan vara bra att det inte 
finns hur stora avkastningsmöjligheter som helst då det ändå är frågan om 
offentliga medel som ska in. En intressant fråga är vad som händer om av-
kastningen blir högre än detta. Vad är riktigt avsikten med detta avkastnings-
tak? Vi vill gärna att utskottet tittar på det lite närmare. 

Efter att vi har fått svar på de här frågorna så kommer vi säkerligen att 
tycka att det här är ett steg i rätt riktning. Vi behöver se på de här detaljerna 
lite närmare för det är frågan om mycket pengar.  

Vi önskar att landskapsregeringen och kommande landskapsregeringar 
kommer att fokusera på att ytterligare utöka produktionen till de nivåer vi ser 
att vi har möjligheter till. Tack. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Att undersöka möjligheterna att privata får vara med och 
satsa så har vindkraftsbolagen berättat att när det gäller de cirka 1 500 
andelsägarna så kommer man att möjliggöra för dem att fördubbla sin 
insats från idag 3 miljoner till 6 miljoner. 3 miljoner delat på 1 500 per-
soner så frågan är om andelsägarna har så mycket intresse. Man får se 
när aktierna bjuds ut för teckning. Men jag vet att det finns andelsägare 
som väntar på att få satsa mera i andelslaget. Man behöver nog inte oroa 
sig för att det görs, för det måste man göra om man ska få igen de här 
satsningarna och kunna kapitalisera bolagen. 
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Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Jag tror inte heller att det behöver vara ett problem. Jag 
tror att det är bra om finans- och näringsutskottet kan se på detta som 
uppenbarligen ltl Sundman känner till och jag också via mitt intresse för 
frågan. 

Eftersom det ska till mycket pengar, 18 miljoner euro av landskaps-
medel, så är det rätt, korrekt och riktigt att vi, i samband med att det här 
lagförslaget förmodligen klubbas, har det mer eller mindre svart på vitt 
att ålänningarna kommer att ha denna möjlighet. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Jag tycker också att man kan inhämta det under utskottets behandling. 
Hur det sedan går med ekonomin i de här projekten beror ju mycket på 
de befintliga verken och deras subvention som slutar 2016 och hur 
marknadspriset utvecklas. Vi vet idag att kärnkraften behöver ungefär 
70 euro per megawattimme för att vara lönsam. Nya Olkiluoto 3 behöver 
110 euro per megawattimme för att få det lönsamt och vi har ett mark-
nadspris som är under 30 euro. Vart elmarknaden tar vägen är en väl-
digt intressant utveckling. Till den del som vindkraften inte är subvent-
ionerad efter 2016 så kommer det att vara en icke lönsam affär att ha de 
befintliga vindkraftverken kvar. Det är problematiskt för de här bolagen 
som sedan får förtjäna lite till på gungorna det som man förlorar på ka-
rusellerna. Den här avkastningsdiskussionen är litet intressant som ltl 
Perämaa tog upp och det kan utskottet också kan titta på. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Tack talman! Landskapsregeringen ser det här som ett första stort steg 
mot framtiden. Landskapsregeringens bedömning är att det kommer att 
finnas avsevärt mycket mera vindkraft på Åland än vad som framkom-
mer i den här framställningen. Vår bedömning är också att de riktlinjer 
som har tagits med finanspolitiska ministeriet ger möjlighet till vidare 
diskussioner.  

Det finns också möjlighet för Ålands lagting att besluta om stöd till 
olika vindkraftsprojekt. Sist och slutligen är det lagtinget själv som har 
avgörandet i sin hand och hur man vill använda de offentliga medel som 
finns att tillgå. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Förvisso är det så. I enlighet med vår behörighet har vi för-
stås rätten att subventionera det här hur mycket vi vill. Det säger sig 
självt att på lilla Åland, med 28 000 människor, blir det tufft att komma 
upp till en elproduktion på 200 procent via vindkraftverk och via land-
skapets budget när staten Finland nu strävar till att komma upp till 20 
procent miljövänlig energiproduktion via stödsystemen. Att vi ska 
komma upp till 200 procent blir i praktiken omöjligt. Därför hela den 
här diskussionen och försöket till att få med Finland i de här satsning-
arna. Nu har vi nått en bit på vägen såsom framställningen säger. 
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I den här frågan är det bra att samstämmigheten här i lagtinget har 
varit väldigt stor. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Det har varit en lång resa. Jag tycker också att det är bra att det 
finns en samstämmighet här i lagtinget.  Vi som ö-samhälle är så pass 
sårbara att det är viktigt att vi i sådana här stora övergripande politiska 
frågor kan nå en samsyn både mellan regeringen och oppositionen och 
att landskapsregeringen kan ta ett arbete som har utförts vidare till 
nästa nivå. Så har också skett i det här fallet. 

Sedan vill jag komma med en kort korrigering vad gäller Finlands 
miljömål; andelen är där 38 procent, inte 20 procent. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Axel Jonsson 

Tack, fru talman! Vi från Ålands Framtid tycker att det är bra att man har fått 
till stånd en lösning efter många års diskussioner. Den intressanta frågan är 
varför det har dröjt så här länge. Det finns olika förklaringar. Den vanligaste 
officiella förklaringen, enligt mig, är att det här med behörighetsfördelningen 
har varit en så svår och komplex juridisk fråga. Man har försökt hitta en lös-
ning.  

Den verkliga orsaken är snarare respektlös politik från finsk sida vad gäller 
systemskiftet och hur man har valt att gå fram med att utveckla den förnyel-
sebara energin. Man kan inte dra några andra slutsatser egentligen om man 
tittar på helheten. Jag kommer att redogöra för det inom kort.  

För något år sedan anordnades det ett seminarium i den här salen i sam-
band med ett Nordiska rådets möte på Åland. Man fick en presentation över 
situationen som vi befann oss i. Det var ett långt föredrag på tavlan bakom 
oss som då var nedfälld och det beskrevs hur oerhört komplicerat det här var 
att få till stånd. Det krävdes lagstiftning på båda håll, det krävdes det ena och 
det andra och man såg stora bekymmer.  

Vi har lösningen framför oss på bordet idag. Det är en blankettlag som be-
står av fem paragrafer. Det verkar oerhört komplext. Man har skrivit ner fem 
paragrafer och lyckats lösa det efter förvisso mycket politiska diskussioner. 
Den slutliga lösningen som vi har i dokumentet framför oss består av fem 
ganska enkla paragrafer. Det är en blankettlag som gör att samma lagstift-
ning, mer eller mindre, träder ikraft på Åland som den som finns i Finland 
vad gäller vindkraften, inte de andra energiformerna. Det är ju vindkraften 
som har varit målsättningen från vår sida. 

Det här visar på att vi har haft ett system med kickoff tariffer som har gällt 
fram till det datum när vi fick till en lösning. Tror någon att det är en slump 
att vi står här i lagtinget idag och diskuterar den här frågan och har ett förslag 
på bordet precis samtidigt som kick off tarifferna upphör och vi går in i ett 
lägre stödsystem? Ålänningarna slipper in i stödsystemet samtidigt som nivå-
erna sänks. Jag tror inte att det är en slump, tvärtom. 

Sedan det här systemet sjösattes så har Åland, enligt våra uppgifter i dis-
kussioner med branschorganisationerna, förlorat ungefär 23 miljoner euro på 
grund av att vi inte kom med från början i inmatningstariffsystemet. Det kan 
man inte kalla annat än en respektlös politik från finsk sida när det gäller hur 
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man hanterar självstyrelsen och de åländska strävandena att faktiskt bli ett 
hållbart samhälle och stärka vår produktion av förnyelsebar energi. Det är 
nästan ett slag i ansikte mot självstyrelsen, ålänningarna och våra ambit-
ioner.  

Om vi tänker tillbaka till tiden före inmatningstariffsystemet sjösattes så 
betalade faktiskt inte de åländska vindkraftsbolagen in acciserna till staten 
som man gör i dagsläget. Ungefär 6 miljoner euro har vi från Åland årligen 
betalat in till staten för att man ska kunna upprätthålla inmatningstariffsyste-
met. Vi har fått tillbaka ungefär 1/2 miljon och den uppfattningen har vi 
också. Vi har gått back ungefär 5,5 miljoner på det här systemskiftet.  

Det politiska fenomenet måste man belysa i det här sammanhanget. På 
grund av att Finland sitter på skattebehörigheten och har möjlighet att påföra 
också våra åländska vindkraftsbolag en högre beskattning och använder ett 
instrument som ligger på vårt behörighetsområde, som i det här fallet är ett 
direkt näringsstöd, så slår det oproportionerligt hårt mot de åländska vind-
kraftsbolagen. Medan det snarare är gynnsamt för de finländska bolagen. 

Det politiska fenomenet är intressant ur ett självstyrelseperspektiv. Plöts-
ligt saknar vi möjlighet att fortsättningsvis ge våra bolag, i det här fallet vind-
kraftsbolagen, goda konkurrensmöjligheter på grund av en förändring som 
görs på skatteområdet. Det är inte hållbart om vi vill driva en politik och ge 
våra företag långsiktiga förutsättningar att faktiskt växa och nå de ambitioner 
som vi alla här har gemensamt. Det pratas om 200 procent självförsörjning 
osv. Men vi har ju inte möjlighet att skapa de förutsättningarna om vi inte 
kan påverka förutsättningarna för våra företag på området. 

Idag har vi ett ganska byråkratiskt system. Systemet är omständigt, det kri-
tiserades tidigare här från talarstolen och det är ganska stelbent. Frågan är 
om det faktiskt är optimalt ur åländska förhållanden att vi går in för ett så-
dant här system. Om vi själva hade fått utforma ett stödsystem för den 
åländska vindkraften hade vi då utformat det på det här sättet? Knappast! 
Inte på basen av diskussionen som har förts så här långt i alla fall. 

Om vi tänker på att vi de senaste åren har betalat in ungefär 6 miljoner år-
ligen i acciser efter förändringen när accisbefrielsen upphörde och vi läser nu 
i framställningen att kostnaderna för det nya systemet ungefär ska motsvara 
6 miljoner per år, så är det ju en oerhörd byråkrati för att åstadkomma unge-
fär samma sak som man hade från första början. Det var egentligen ett bättre 
system ur ett åländskt perspektiv eftersom det gynnar en utveckling i större 
utsträckning. Nu är det här begränsat i ett antal projekt. Om det är så som 
man påstår härifrån talarstolen att vissa projekt till och med blir översub-
ventionerade så då hade de pengarna kunnat användas på ett annat projekt 
istället. Vi hade kunnat utveckla vindkraften i en större utsträckning än det 
här systemet, som ligger på bordet nu, möjliggör.  

Tack vare behörighetsfördelningen har vi i dagsläget visserligen behörighet 
över energipolitiken, men beskattningen som är det viktigaste instrumentet 
att styra över energipolitiken så där saknar vi plötsligt möjligheter att ut-
veckla en för Åland oerhört viktig framtidsnäring. Det är beklagligt och det är 
värt att ta med sig när vi diskuterar framtidens självstyrelsesystem i olika 
sammanhang.  

Det är trots allt självstyrelsens utveckling på det här området som är be-
kymmersamt. Det slår dessutom så hårt mot våra vindkraftsproducenter vil-
ket det har gjort de senaste åren. Vi är glada att vi har en lösning på bordet.  
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Den politiska dimensionen får vi inte glömma bort. Det handlar inte så 
mycket om juridik och om självstyrelsens behörighetsfördelning i det här fal-
let utan man måste betona den politiska innebörden av det här. Det har man 
gjort genom att försöka locka med att vi kan bidra till att uppfylla EU:s krav 
på energimålen. Det har man gjort förvisso och det har varit ett bra argu-
ment. Men det viktigaste argumentet har alltid varit att på grund av den här 
förändringen på skatteområdet så har det medfört att möjligheterna för våra 
företag har slagits undan. Det är inte rimligt att vi själva ska skjuta till 5,5 
miljoner euro för att kunna upprätthålla ett stödsystem utöver den halva mil-
jonen vi fick i ökad klumpsumma.  

Man måste få till en lösning. Vi har fått en lösning, den är inte optimal men 
det är ett bra steg på vägen. Det är ändå anmärkningsvärt att vi accepterar en 
sådan här politik från Finland på det här området. Det borde vi inte göra. 
Tack, fru talman. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Man kan bara hålla med ltl Jonsson om att vi upplever stor 
brist på självstyrelse. Det är ett konkret fall som har orsakat en massa 
extra arbete och bakbundit oss att kunna gynna den näring som vi vill 
gynna. Nog blir det en helt annan situation, för dem som står här och 
har ålänningarnas förtroende år 2020, när vi dels kan utöka vår behö-
righet som sådan men också förhoppningsvis kan förhandla internation-
ellt med något europeiskt land som behöver energi som vi kan erbjuda. 
Vi ska inte vara fast i att erbjuda det bara österut. Det är några år till 
dess och några möten i Ålandskommittén innan vi kommer dit. Nog ska 
det bli skönt att få ta ner verktygen från verktygstavlan och börja skruva, 
helt klart.  

Ltl Axel Jonsson, replik 

Det är lätt att hålla med ltl Sundman i det resonemanget. Det visar också 
på vikten av att vi verkligen står på oss från åländsk sida på det här om-
rådet. Vi måste se till att vi får de här instrumenten i de förhandlingar vi 
sitter i. Jag ser inget annat alternativ om vi ska kunna utveckla den här 
typen av näringar framöver. Det här lagförslaget som vi har på bordet 
visar på ett alldeles ypperligt sätt hur det faktiskt ligger till. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Lite om framställningen som gäller produktionsstöd. Till 
den delen håller jag med ltl Jonsson helt och hållet. För att ha ett 
blomstrande näringsliv så måste man skapa trovärdiga grundförutsätt-
ningar för den verksamhet som de ska bedriva.  

Den förra regeringen var i alla fall snabb med att lägga fram ett lag-
förslag som i stödform ge samma förmåner som den tidigare skattelätt-
naden med accisbefrielse hade gett. Detta för att säkerställa sig om att 
inte förutsättningarna för det man redan investerat i skulle bli sämre. 
Den förra regeringen har rent mjöl i påsen, för vi var väldigt måna om 
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det här. Nu har det varit turbulens under senare år när man inte har ve-
tat om vi står fast vid det vi har genomfört förut eller om vi inte står fast 
vid det.  

 

Ltl Axel Jonsson, replik 

Den förra regeringen hade säkert, som den sittande, goda ambitioner. 
Det måste ändå ha vridit sig i en finansministers hjärta när man blir av 
med 6 miljoner. Man betalar in 6 miljoner till den finska staten och får 
tillbaka 1/2 miljon och så tvingas man ta 5,5 miljoner ur egen ficka för 
att finansiera ett nytt stödsystem. Det är inte en sund politisk relation 
om statsmakten ska bedriva politik på det här sättet inom självstyrelsens 
ramar. Det är viktigt att belysa det i det här sammanhanget.  

Om jag själv vore finansminister så skulle jag inte uppskatta en sådan 
situation. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Skulle det vara så där så skulle det säkert vrida i vem som 
helst. Nu känner jag inte igen de siffrorna. Det kan hända att man kan 
räkna sig fram till dem. Det känns stort att en tidigare accisbefrielse 
skulle ge en så stor effekt som 6 miljoner per år, kanske inte ledamoten 
sade så heller. Vi behöver inte räkna på det här under replikerna i varje 
fall. 

Grundförutsättningar bör man också stå fast vid, det som samhället 
förbinder sig att man ska göra för att få företag att satsa och inte ändra 
spelreglerna hela tiden. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Minister Veronica Thörnroos 

Talman! Näringspolitik hör till självstyrelsens områden, enligt 18 § 22 mo-
menten är det vår egen behörighet. Ingen ska komma, vare sig från riket eller 
från någon annanstans, och tala om hur vi ska bedriva vår näringspolitik.  

Därför tycker jag att det är synnerligen anmärkningsvärt när Ålands Fram-
tids nuvarande ordförande, Axel Jonsson, stiger fram och anklagar politi-
kerna i Finland för att vi inte har fått vara med i systemet från början för att 
de har visat oss respektlöshet. Jag citerade Axel Jonssons eget anförande.  

De facto är det på det viset att det är Åland själv som har begärt att få vara 
med i det finska inmatningstariffsystemet, eftersom vi inte har de ekono-
miska musklerna som krävs för att själva, inom ramen för vår egen behörig-
het, kunna hantera det. 

Det här, bästa ledamöter, är ett arbete som har pågått i många år. Jag kan 
personligen säga att under mina snart sex år som jag har varit minister så 
finns det inget ärende som har legat på mitt bord som har tagit så mycket tid 
och kraft som detta.  

Detta ärende som bara är fem paragrafer! Ingenting värt! Fem paragrafer, 
en blankettlagstiftning! Vad finns det för arbete bakom det? Det är tusentals 
timmar som inte bara jag utan även tjänstemännen och andra politiker här i 
lagtinget har lagt ner så att våra vindkraftsproducenter ska ha möjlighet att 
kunna ingå i det finska inmatningstariffsystemet.  
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Om någon nu här tycker att jag låter irriterad så är det helt korrekt. Det är 
en helt korrekt analys. 

Det politiska motståndet har inte funnits på rikssidan. Det motstånd som 
har funnits har funnits på tjänstemannanivå. Det är där som vi har haft de 
stora utmaningarna och det är där som våra kolleger i Finlands regering har 
fått bedriva ett hårt arbete för att komma fram. 

Axel Jonsson ska inte stå här och raljera och säga att det här inte är juridik, 
utan det här är politik från finländsk sida när man försöker krångla till det för 
ålänningarna. Det är nämligen en fel slutsats som ledamoten har dragit.  

Ltl Axel Jonsson 

Tack, fru talman! Det är alltid lätt att skylla på tjänstemännen. Det är ändå 
politikerna som har ansvar för att skapa lösningar. Det är det politiska ansva-
ret som vi ska utkräva, inte ett ansvar från enskilda tjänstemän på ett mini-
sterium. Jag hoppas ändå att minister Thörnroos håller med om den slutsat-
sen att det är det politiska ansvaret som vi måste utkräva för det systemskiftet 
som faktiskt gjorde att de åländska vindkraftsproducenterna belastades med 
acciser. Det var acciser som inte kom självstyrelsen till godo. 

Enligt ministerns resonemang ska vi plötsligt, bara för att det ligger på vårt 
behörighetsområde, gå in och stöda på samma sätt trots att skatterna höjs för 
våra åländska vindkraftsproducenter. Det är ju inte hållbart om man ser det 
ur ett rent politiskt perspektiv.   

Sedan kan man gå till självstyrelselagens behörighetslista och resonera om 
att visst är näringsstöd en åländsk behörighet.  Om de åländska vindkrafts-
producenterna ska beskattas högre med acciser som uppgår, enligt våra upp-
gifter, till 6 miljoner euro per år, då är det klart att man måste få till en poli-
tisk lösning. Om vi vill utveckla vindkraftsnäringen kan man inte bara gräva 
ner sig i självstyrelsejuridik och säga att det inte går att göra någonting. 

Vi från Ålands Framtid menar att regeringen har haft goda ambitioner. Jag 
berömmer Thörnroos för engagemanget på det här området.  

Det är fortsättningsvis respektlöst från finskt håll att inte få till en lösning 
snabbare. Vi ser att lösningen består av fem paragrafer i en blankettlag. Jag 
säger inte att frågan är okomplicerad, men den är definitivt inte så komplice-
rad som man har velat framställa det under alla dessa år när man har sagt att 
det inte går att få en lösning. Dessutom får man till en lösning så fort kick off 
tarifferna upphör att gälla och det väcker åtminstone frågetecken hos oss i 
Ålands Framtid. Nog måste det ligga politik bakom detta. Det gör det uppen-
barligen om man ser till helheten. 

Minister Thörnroos, beröm från Ålands Framtid för att man har jobbat 
hårt med den här frågan. Däremot kan vi inte tolerera att man leker med 
ålänningarnas möjligheter att utveckla en så pass viktig näring som vind-
kraftsproduktionen och ett sådant stort politiskt projekt som vi har valt att ge 
prioritet från den här salen.  

Förändrar man förutsättningarna så är det också är näringspolitik. Om 
man ser till skattepolitiken så är det ett instrument som vi inte har möjlighet 
att använda i dagsläget. Det är sant. Det förändrar obönhörligen förutsätt-
ningarna för våra åländska företag. Då kan man inte kräva att Åland plötsligt 
ska gå in och kompensera den förändringen om det samtidigt medför att det 
är den finska staten som får de största intäkterna av förändringen. Det är 
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klart att det måste finnas någon form av politiskt förnuft i en sådan diskuss-
ion och debatt. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! I det här fallet förstår jag väl minister Thörnroos irritation 
över det ohemula angrepp som ltl Jonsson här gjorde sig till talesman 
för gentemot Finland i det här fallet. Såsom självstyrelsepolitiker och 
självständighetspolitiker ska vi veta att vi har egen behörighet inom det 
här området. Energiproduktionen är vårt ansvar och stöd till näringsli-
vet inom den sektorn. Vårt problem är att vi inte har råd att stöda det. 
Då måste vi gå med mössan i hand till Helsingfors och försöka få hjälp. 
När vi sedan får hjälp, efter många och tunga diskussionsår, ska vi då 
häva en skopa ovett över dem som går in och stöder självstyrelsen i det 
här sammanhanget?  

Ltl Axel Jonsson, replik  

Bästa vtm Roger Jansson, de som går in och stöder de åländska företa-
gen i nuläget har ju de facto fått ökade intäkter på ungefär motsvarande 
belopp under de här åren som våra företag de facto inte har fått ta del av 
det här stödet. Jag tycker inte att man behöver akta sig för att kritisera 
dem som faktiskt har fått ökade intäkter tack vare det här systemskiftet, 
för man har inte varit beredd att också stöda de åländska företagen re-
dan från början i ett inmatningstariffsystem. Jag tycker att man med fog 
kan föra ett sådant resonemang och vara kritisk mot den politik som har 
förts från finsk sida. Det görs uppenbart nu med det här lagförslaget 
som vi har på bordet.  

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Det är också ett ohemult sätt att diskutera kring hur själv-
styrelselagen är uppbyggd. Självstyrelselagen ser ut som den ser ut. Vi 
har inte behörigheten över statsbeskattningen och det får vi kritisera hur 
mycket som helst. Från åländsk sida har vi heller inte alltid haft någon 
tydlig majoritet för att överta mera beskattningsbehörighet. Vi vet inte 
heller hur läget är nu. Vi vill bara ha den möjligheten. För att statsskat-
terna går till staten och vi bara får 0,45 tillbaka - när det gäller spelskat-
ter så får vi mera- så innebär det inte a priori att staten på andra sätt se-
dan ska kompensera oss inom våra behörighetsområden enligt självsty-
relselagen. Det resonemanget håller ju inte. För att få förändringar så 
måste vi arbeta med det i Ålandskommittén. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Det är lätt att förstå hur vtm tänker. Samtidigt behöver man ställa sig 
frågan; om staten idag går in och fördubblar accisen på produktion för 
förnyelsebar energi, är det då befogat att vi från åländsk sida ska gå in 
kompensera för den här förändringen genom ett ytterligare förhöjt stöd 
för vindkraftsnäringen? Självklart inte, om man ser det ur ett politiskt 
perspektiv. Det är lätt att fastna i självstyrelsejuridiken i det här fallet. 
Ska vi vara ett politiskt subjekt som vi diskuterar i många fall? Ska vi 
visa på vilka konsekvenser detta faktiskt får för näringslivet, för ålän-
ningarnas skattebörda och för våra företags konkurrensförutsättningar 
så måste vi också kunna diskutera de här frågorna. Vi måste visa på de 
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effekter som den förändrade skattelagstiftningen får för det åländska 
näringslivet och på de konsekvenser det också får för självstyrelsen och 
den ekonomiska självstyrelsen. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! Det är en alldeles unik överenskommelse som landskapsrege-
ringen efter många års hårt arbete har lyckats få till stånd med Finlands 
regering. Det är en alldeles unik överenskommelse där Finlands regering 
går in och ersätter över 60 miljoner euro till åländska företag i ett 
ärende där de kunde ha sagt; nej tack, vi vill inte! Från finländsk sida 
såg man att det fanns vinn-vinn i detta.  

Jag tycker nog att det är väldigt magstarkt att stå här och kritisera och 
tala om respektlöshet från finländsk sida. Jag förstår överhuvudtaget 
inte hur Ålands Framtids ordförande kan komma till de slutsatserna, 
såvida det inte är valdebatten som kanske har inletts något för tidigt. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Hade vi haft möjlighet att säga nej tack till de acciser som infördes på 
förnyelsebar energi så hade jag delat minister Thörnroos slutsatser och 
resonemang fullt ut, men vi har inte den möjligheten idag. Den finska 
staten kan gå in och ålägga våra företag att betala högre skatter och för-
sämra deras konkurrensförutsättningar. När man sedan endast väljer att 
kompensera de företag som finns på andra sidan om Skiftet så kan vi 
från åländsk sida inte acceptera den politiken. Det är ju en självklarhet 
om vi vill ge våra företag liknande konkurrensförutsättningar. Så är det. 
Sedan kan man mena att det finns på vår behörighetslista om man läser 
självstyrelselagen, men politiskt får det helt andra konsekvenser på 
grund av att vi kompenseras endast med 0,45 procent av de totala intäk-
terna. Det är bara 1/2 miljon samtidigt som vi betalar in 6 miljoner extra 
till finska staten. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! Vi har den behörighetsfördelning som vi har. Man kan gilla den 
eller inte. Vi från Ålands lagting gillar den inte och därför sitter vi nu 
med i det arbete där ltl Gunnar Jansson har en central roll. Vi vill för-
ändra verktygslådan, det är ju detta som vi arbetar tillsammans med. 
Men att nu köra ett pingpongspel och lyfta det ena och det andra som 
inte är bra, det är ju en helt absurd diskussion. Vi måste diskutera det vi 
har på bordet; att man från finländsk sida går in och betalar över 60 mil-
joner till ett politikområde som tillhör Åland. Det är detta som vi disku-
terar här och nu och inte hur självstyrelsen kan utvecklas eller vad det 
finns för fel i den i dagsläget. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Det är ju inte mer än rätt att man går in och kompenserar för hur det 
förändrade stödsystemet faktiskt drabbade våra åländska företag. Om 
man inte hade gjort det så hade det varit ytterligare en större skandal. 
Man borde också ha fått med de åländska producenterna redan från 
början i det här systemet när vi hade kick off tarifferna. Man borde ha 
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sett till att man inte blev utan ersättning. Nu fick vi istället använda 
klumpsumman till att betala mellanskillnaden trots att de ökade intäk-
terna kom in i den finska statsbudgeten och inte i särskilt stor utsträck-
ning in i den åländska budgeten. Det politiska fenomenet är intressant i 
sammanhanget att reflektera över. 

Minister Thörnroos tycks inte tycka att den här debatten är relevant 
längre, men det tycker vi från Ålands Framtid. Det är klart att man också 
måste kunna diskutera de här frågorna och vilka konsekvenser det får 
för det åländska samhället när den finska staten går in och förändrar 
förutsättningarna för våra åländska företag genom beskattningen. Vi 
kan inte bara rycka på axlarna och acceptera det oberoende vilka konse-
kvenser det får. 

Talmannen 
Tiden är ute! Replikskiftena är avslutade. 

Lantrådet Camilla Gunell 

Fru talman! Ärade ledamöter, ibland känns det politiska arbetet mer otack-
samt än vad det egentligen borde få göra. 

Mycket har sagts här av minister Thörnroos. Jag vill också understryka vil-
ket enormt stort ärende detta med vindkraften har varit. Det finns ingen poli-
tiker på rikssidan som jag i dagsläget skulle anklaga för att skulle ha förhind-
rat eller inte har varit behjälplig i den här frågan. En del kanske ha varit mera 
tveksamma till detta. Det är åländsk behörighet att sköta det här området. Nu 
har vi kommit med i ett stödsystem för hela landet, men med en special lag-
stiftning beträffande Åland. 

Den här frågan har varit på den politiska agendan sedan den här rege-
ringen tillträdde. Från vårt första möte med statsministern, med Ålandsmi-
nister och på aftonskolor så har Ålands begäran om att få bli delaktig i det här 
stödsystemet för vindkraft funnits på agendan. Detta är i den frågan som man 
från finskt håll har förstått situationen bäst och man har verkligen försökt se 
vad man kan göra politiskt för att få till den här mycket unika modellen. Från 
åländsk säger vi; ”kom och hjälp oss med finansieringen av ett område som vi 
vill främja men inte har tillräckliga ekonomiska resurser för att göra”. 

Den 11 juni 2013 var en stor och viktig i milstolpe i det här arbetet då fat-
tade det finanspolitiska ministerutskottet beslut om att Åland skulle inbegri-
pas i stödsystemet. Man fattade beslut om vilka principer som skulle ligga till 
grund för utarbetande av det här systemet. 

Landskapsregeringen har inte smällt några champagnekorkar i den här 
frågan överhuvudtaget fast vi tycker att det var en stor och viktig politisk 
framgång att få det här beslutet i Finlands regering. Vi såg framför oss att det 
fortfarande var en snårig och törnad stig som vi hade framför oss innan vi 
skulle vara i mål i den här frågan. Det har varit så komplicerat både med lag-
stiftningen och med hela processen kring hur vi ska uppnå våra miljömålsätt-
ningar osv.  

Lagtinget debatterar denna viktiga framställning. I Finlands riksdag ligger 
motsvarande lag som också ska möjliggöra och öppna dörrarna till det här 
systemet. Framställningen ligger nu i grundlagsutskottet och i finansutskottet 
för behandling. Det är en normfråga som vi har kommit så här långt i och 
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2016 öppnar man den här möjligheten för åländska företag. Jag var nog be-
redd på lite mera rosor idag i Ålands lagting än att få höra att frågan skulle 
vara respektlöst behandlad.  

Politiskt sett finns det ingen politiker idag på finska sidan som jag skulle 
vilja anklaga för att ha förhindrat eller försvårat den här frågan. I den här frå-
gan har det verkligen varit ”vind-vind”, som vi har sagt, för båda parter att 
verkligen vilja komma till ett resultat. 

Fast det kanske ser enkelt ut med fem paragrafer så har det krävts mycket. 
Det har krävts mycket arbete, kreativitet och nytänkande för att lösa den här 
saken. Jag tror nog att landskapet nästa gång ska fundera och överväga om 
man ska gå in i den här modellen igen - Ålands behörighet men i finskt stöd-
system.  

Nu har vi brutit ny mark inom det här området. Jag vill inte påstå att det 
har varit enkelt, långt ifrån. Det är stora, stora pengar det handlar om. Att det 
ekonomiskt ens gjordes möjligt var just att det förlades till 2016 eftersom det 
då blir en ny ramperiod för ekonomin. Riksdagen antar en ny ram för nästa 
mandatperiod. Jag upplever att det var den politiska nyckeln till att komma 
vidare i den här frågan. 

Efter detta kommer det sedan ytterligare steg på resan. Vi kommer att 
ligga på ihärdigt ända tills vi är i mål med det här. Vi ser att det öppnar sig 
helt nya möjligheter för vindkraftsbolagen på Åland och också möjligheten att 
göra Åland till den gröna ön i det blå havet, vilket är en övergripande målsätt-
ning här.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Jag hoppas att jag i mitt anförande var tillräckligt tacksam 
och strödde rosor över landskapsregeringen. När man har följt det här 
på sidan om så vet jag vilket enormt arbete det varit. Det har varit 
många turer, resor och huvudbry. 

Det som är speciellt med detta är att vi har haft någonting att erbjuda 
också. Vi har inte bara begärt med mössan i handen. Vi har kunnat er-
bjuda hjälp med att nå klimatmålen. Det är en resurs. Ungefär som att vi 
på Åland har en gruva som vi har grävt ur. Nu tar vi hjälp ur vår gruva 
med att nå klimatmålen och exporterar den till Finland. På det viset har 
det varit en någorlunda jämbördig diskussion. Vi har inte bara begärt en 
allmosa, vi har gett någonting också. Det har varit en balans i diskuss-
ionerna på det viset. 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Tack för det. Jag tror också att den här frågan har en viss del att göra 
med ett av slagorden bakom självstyrelselagsreformen, nämligen; mer 
politik och mindre juridik.  I frågan om vindkraften har man från båda 
sidor sett politisk nytta med att komma till en lösning. Men juridiskt har 
vi haft svårt att hitta vägen till det målet eftersom det har handlat av be-
hörigheter. Om man hade tittat enbart på paragraferna så skulle man 
naturligtvis från finländsk sida mycket enkelt ha kunnat säga; ”nej, det 
här är er behörighet, sköt det nu! Ni får en klumpsumma här av oss, var-
sågoda”.  

Tänk er den motsvarande situationen, att finska regeringen skulle ha 
kommit och sagt; ”på det här behörighetsområdet vill vi komma in. Ni 
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kan få lite pengar och kanske vi kan få bestämma lite också.” Hur skulle 
Ålands regering och lagting ha reagerat på en sådan arbetsfördelning? 
Naturligtvis skulle vi ha hävdat vår rätt och vår behörighet. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson 

Lantrådet sade att hon kanske hade väntat sig mera rosor när den här fram-
ställningen kom. Värderade fru lantråd, vill man ha mycket rosor så kanske 
man ska söka sig till en annan bransch. Det har jag tänkt själv många gånger, 
om jag får skoja om en allvarlig sak. 

Jag upplever inte att vår partiordförande Axel Jonsson på något sätt så-
gade den här framställningen. Det har vi inte gjort. Däremot tyckte jag att det 
var ytterst relevanta och intressanta invändningar och synpunkter som han 
kom med inför utskottsbehandlingen. Jag hoppas att man kan ta det på all-
var. 

Jag tyckte det var märkligt från ansvariga ministern. Det påminde emel-
lanåt faktiskt mera om en teaterpjäs än parlamentsdebatt. Jag tyckte inte det 
var speciellt snyggt att göra narr av en medlem som jag tycker ställde ganska 
relevanta frågor.  

Ansvarig minister sade att det var en alldeles unik överenskommelse. 
Lantrådet sade också att det var en alldeles unik modell. Modellen kan 
kanske vara unik men överenskommelsen är inte på något sätt unik. Jag har 
själv bra många gånger varit med. Jag minns t.ex. två fall där av Ab Chips 
ville ha internationellt stöd fast det formellt hörde till vår behörighet. Tjäns-
temännen sade nej, men efter kontakter med den finska näringsministern så 
löste det sig med en gång. Möjligheten finns med tanke på vad som sades tidi-
gare att det här hör strikt till vår självstyrelse. Möjligheterna finns de facto 
också för riket att stöda utöver det som står under Ålands paragraf när det 
gäller näringsstöd och det behöver man komma ihåg.  

Flera lagtingsledamöter, bland annat ltl Danne Sundman, var inne på att 
man de facto hjälper Finland att uppnå sina klimatmål. Där har man en 
ganska bra förhandlingsposition. 

Drar vi filmen tillbaka så fanns det ingenting som talade för att Åland inte 
skulle vara med i inmatningstariffsystemet. Men vad var det som hände? Ja, 
de så kallade kick off stöden skulle vara betydligt högre under de tre första 
åren. Om det är som ltl Asumaa sade att det blir fem år istället för tre år så 
det är mycket möjligt, då är jag inte uppdaterad när det gäller det.  

Orsaken till att det blev lapp på luckan var att den finländska vindkraftsin-
dustrin såg att ålänningarna far iväg om man inte gör någonting. Då började 
det jobbas på ministerierna i Helsingfors. Man lobbade stenhårt för att Åland 
inte skulle vara med, vilket har framkommit i flera olika sammanhang. 

Vi hade ett seminarium med inbjudna gäster från både Skottland och Kata-
lonien. Vi hade också en åländsk föreläsare som sade att ska man komma nå-
gonstans när det gäller självstyrelseutvecklingen så måste man ta bort offer-
tröjan. Jag tänkte ganska mycket på det när jag såg de här känslomässiga ut-
spelen. Oavsett vad självstyrelselagen säger så måste vi agera på ett sådant 
sätt att vi åtminstone framstår som jämbördig politisk partner, men det är 
klart att vi ska följa juridiken.  
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Avslutningsvis, Ålands Framtid har inte sågat den här framställningen. Det 
är ett steg i rätt riktning. Om det ställs relevanta frågor så tycker jag att man 
bör ta dem på allvar, oavsett vem det är som ställer frågorna. Tack. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Tack, fru talman! Kollegan Anders Eriksson, nog måste man väl säga att 
självstyrelsen, självstyrelsemyndigheterna och politikerna har stått på tå 
i det här ärendet ända sedan man insåg att det skulle införas ett stödsy-
stem som vi inte hade egna muskler att klara.  

Man har hänvisat till många olika verkligheter. Man har också hänvi-
sat till problematiken med acciser och mycket, mycket annat för att få 
stöd från rikssidan.  

Vi vet alla att när ministerierna och deras tjänstemän sätter sig på 
tvären i någon fråga, vi har ofta upplevt finansministeriet i det samman-
hanget, så blir det lite jobbigt och det tar lite längre tid.  

Frågan är; vad finns det att kritisera i det här fallet? Finns det någon-
ting att kritisera landskapsregeringen, finns det någonting att kritisera 
finska staten de facto när vi har begärt att få den här hjälpen? 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag kommer ihåg att jag sade en gång när vi debatterade den här frågan 
tidigare, att oavsett var man sätter ner foten så har det sagts att det här 
är näringspolitik punkt slut. Det hör till åländsk behörighet. Man kan 
lika väl hävda att det här mera är skattepolitik än vad det är näringspoli-
tik eller miljöpolitik. Miljöpolitiken hör till oss, men skattepolitiken ser 
åtminstone jag som det relevanta i och med att acciser, understöd och 
annan går över den bogen. 

Jag hoppas att finans- och näringsutskottet på allvar tittar på de upp-
gifter som vi har fått. Har den åländska vindkraftsindustrin betalat 6 
miljoner i acciser sedan systemförändringen men Åland har bara fått 1/2 
miljon tillbaka? Då är det någonting som talar för att man nödvändigtvis 
inte behöver stå på tå. Man kan vara betydligt tydligare i argumentat-
ionen mot de finska kollegorna. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Talman! Nu tror jag inte riktigt att resonemanget höll ihop. Skattepolitik 
är riksbehörighet när det gäller statsskatter och dit hör detta. Närings-
politik är vår behörighet. Man kan inte få det till att stöd till privata nä-
ringslivet för olika satsningar och inom olika områden plötsligt skulle bli 
skattepolitik. Den grodan förstod inte jag. Kan jag få en bättre förkla-
ring? 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag ska försöka ge en bättre förklaring. Jag tror att det viktigaste är att 
man tar bort offertröjan och att man slutar står på tå. Om vi kallar vind-
kraften för en åländsk industriform och den får pålagor på 5,5 miljoner 
på grund av att man ändrar system men man tillåter att den åländska 
delen av vindkraften enbart får pålagorna men inte får fördelarna, dvs. 
inmatningstariffsystemet, så i min värld är det betydligt mera skattepoli-
tik än näringspolitik. Detta skulle jag hävdat stenhårt om jag skulle ha 
företrätt Ålands landskapsregering. 
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Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, fru talman! Jag tror att vi upplevde en mycket mänsklig reaktion 
här i plenisalen för några minuter sedan när ansvarig minister Thörn-
roos tog direkt illa upp på kritik för ett enormt arbete under många, 
långa dagar och månader just i den här specifika frågan. Faktum är att 
det handlar om hundratals timmar som har lagts ner bara av ansvarig 
politiker. Och då får man den här typen av kritik kastad i ansiktet på sig 
när man har lyckats med en prestation där motståndet har varit sten-
hård från början mot att åländska vindkraftsproducenter överhuvudta-
get skulle få ta del av inmatningstarifferna. Jag tror att det är mycket 
mänskligt att ibland känna att glaset är fullt eller måttet är rågat. I likhet 
med vtm Jansson så förstår jag inte Ålands Framtids kritik i den här frå-
gan, tyvärr. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

När det gäller det sistnämnda kan jag inte göra någonting mera åt det. 
Vi har försökt förklara så gott vi har kunnat. Jag brukar sitta här väldigt 
ofta när debatten pågår och jag upplevde inte att det var någon specifik 
kritik riktad mot minister Thörnroos. Däremot tyckte jag att det inte var 
så speciellt klädsamt agerat från hennes sida. Jag tyckte att hon lite 
gjorde narr av ltl Axel Jonsson, kanske med tanke på att han är en av 
detta parlaments yngsta ledamöter och det reagerade jag över. Så kan 
det bli när det blir känslor med i diskussionen.  

Vi plockade fram hur mycket vi har förlorat när vi har stått utanför 
inmatningstariffsystemet och hur mycket vi har betalat in i accis jämfört 
med tidigare. Jag hoppas att finans- och näringsutskottet seriöst kan 
titta på det.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Jag tror inte att någon i denna sal har någonting emot att utskottet verk-
ligen tittar på de aspekter som ltl Eriksson lyfte fram och att det är nöd-
vändigt att analysera.  

Vi måste ju alla komma ihåg att när vi har behörigheten över ett om-
råde då har vi också det ekonomiska ansvaret att med egna medel täcka 
de kostnader som uppstår.  

Landskapsregeringens insatser, i synnerhet infrastrukturministerns 
insats och naturligtvis hennes tjänstemäns insatser har lyckats få det här 
förslaget till stånd fast det är vår behörighet i grunden.  

I likhet med vtm Jansson i ett tidigare inlägg tycker jag att man inte 
kan blanda ihop näringspolitik och skattepolitik i det här fallet eftersom 
vi inte har kontrollen över beskattningen till den del el skattefrågorna är 
aktuella. Tyvärr, jag tycker inte Ålands Framtid agerar riktigt snyggt i 
den här frågan. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det sades tidigare att mitt resonemang inte riktigt höll ihop. Det är fritt 
att tycka det. Jag tycker att ltl Harry Janssons resonemang inte heller 
riktigt hänger ihop. 
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Vi har ofta, ofta legat på låset i Helsingfors när det har gällt att för-
söka hjälpa sjöfarten, trots att det inte har varit vår behörighet. Ibland 
har vi lyckats, ibland har vi inte lyckats. 

I det här fallet lägger man om ett system där den åländska vindkrafts-
industrin, enligt våra siffror, får 6 miljoner i merkostnader på halsen 
och landskapet Åland få tillbaka 1/2 miljon, men man får inte ta del av 
fördelarna av det nya systemet så länge de högre avgifterna är i bruk. 

Som jag har sagt många gånger; ta bort offertröjan, försök titta på 
detta politiskt och försök driva en kraftfull åländsk politik istället! 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Gunnar Jansson 

Tack, fru talman! Vinden tillhör alla, alltså tillhör den ingen. Vi diskuterar, 
tror jag, frågan om produktionsstöd för el enligt inmatningstariffsystemet. 
Det är en gammal fråga. 

Geografin i sammanhanget kommer ju inte av vinden utan av var produkt-
ionsinrättningarna är etablerade. Därför har jag lite svårt att hänga med i de 
problem som här målas upp. Anledningen är att vi har en mängd exempel på 
arrangemang i båda riktningarna där naturligtvis självstyrelselagens behörig-
hetsfördelning är norm men där det finns utrymme för både politik och juri-
dik.  

Jag tar näringsverksamheten först. Vi har en användbar bestämmelse som 
har använts också i det här sammanhanget enligt nuvarande självstyrelsela-
gen enligt vilken näringsrätten är indelad på det sätt som den är indelad en-
ligt näringsrättens och näringsfrihetens principer.  

Sedan har vi en bestämmelse som säger att även om lagstiftningsbehörig-
heten inom en viss aktivitet är rikets angelägenhet så får lagtinget stöda den 
verksamheten, t.ex. tryckfrihet eller någon annan aktivitet som ligger nära 
grundläggande rättigheter. En sådan bestämmelse finns där och den är ju 
ganska odramatisk.  

Sedan vänder jag på steken och säger att aldrig har väl något sett problem i 
att rederier på Åland får varvsstöd av Finland? Det är ju vardaglig politik. 
Visst var det lite bökigt i början när det fanns tendenser som lite hade drag av 
det vi nu diskuterar. Ska rederier på Åland ha stöd av statsbudgeten? Hur ska 
det här skötas? Men det reddes upp i riksdagen under min tid. Det var en om-
röstning som jag sent ska glömma. Mitt förslag vann med 192 röster mot 0 
röster. Det tycker jag att var bra eftersom regeringen hade föreslagit det mot-
satta.  

Det här förfarandet är ju känt, en aktivitet på Åland som verkar under riks-
lagstiftning får stödas av lagtinget. Utifrån den här principen var det enligt 
min mening ganska lätt för Ålandsdelegationen, riksdagens grundlagsutskott 
och riksdagens ekonomiutskott att unisont konstatera att en aktivitet som 
visserligen, enligt självstyrelselagen, normeras av lagtinget inte bara på den 
grunden kan förbjudas att få stöd från annat håll än från lagtinget, i det här 
fallet från Finlands riksdag. Detta om basen för det hela. 

Sedan när man läser lagförslaget kan man naturligtvis fråga sig om resulta-
tet i det här lagförslaget är bra i förhållande till syftet med det hela. Jag kon-
staterar att det är väl så bra det kan vara under de här givna förhållandena. 
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Jag tycker fortfarande att det är egendomligt att det ska vara så dyrt att driva 
generatorerna som ska ha vind för att snurra. Alla andra generatorer behöver 
ju också någonting. Om vi tar bort vattenkraften så behövs energi som kostar. 
Varför ska det vara så förtvivlat dyrt? Varför ska det vara så nödvändigt med 
statstöd för att få generatorer som drivs med gratis vind att bära sig? Jag har 
inget svar på den frågan. Många har funderat på den saken. Jag tror att det är 
svårt att få svar.  

Om att utskottet kan bringa ljus i mörkret så är det naturligtvis bra. Den 
här frågan är väldigt central, väldigt knepig och nästan omöjlig att få svar på. 
Varför ska generatorn uppe på spetsen vara så himla dyr att få att snurra?  I 
andra sammanhang behövs uran, kol, ved, flis och olja för att få generatorer 
att snurra och allt sådant kostar i både hantering, transport och skötsel. Vin-
den finns där. Vinden tillhör alla och tillhör därför ingen. Förhoppningsvis 
kan utskottet fördjupa sig i den frågan. Jag kan inte göra annat än att önska 
utskottet lycka till. 

Jag har en detalj, fru talman, som jag hoppas att utskottet lite närmare vill 
titta på. Det handlar om lagförslagens administrativa, ekonomiska, miljö-
mässiga och könsmässiga effekter. Jag tycker att ekonomin är hyfsat återgi-
ven. Administrationen är mindre välbeskriven eller kanske inte alls beskri-
ven. Ska det vara på det sättet att energimarknadsläget ska ta hand om hela 
administreringen av detta komplex eller inte? Det är en fråga som jag ber ut-
skottet titta lite på. För när vi ser på förfarandena i riksdagen så är det inte 
några småpotatisar. Det är inte några enkla saker som förväntas. Ska land-
skapsregeringens tjänstemän sköta det här? Då ser jag behov av betydande 
resursförstärkning. Detta behöver jag inte få svar på nu. Jag är säker på att 
utskottet lyckas utröna det. 

Den sista lilla detaljen är 3 § i själva landskapslagen. Jag tycker att andra 
momentet är onödigt komplicerat. Det handlar om avvikelser. ”Stöd kan efter 
prövning beviljas för ännu inte uppförda vindkraftverk trots att de inte har 
beviljats byggnadslov eller har kraft vunnet miljötillstånd.” I motiveringen i 
paragrafens sägs tvärtom. Det ska vara en viss ordning och reda innan man 
beviljar stöd. I andra momentet säger man att det inte behöver vara det. 
Dessutom tror jag att det inte finns något som överhuvudtaget heter ”kraft 
vunnet miljötillstånd”. Det måste vara ett misstag eller så är det fel återgivet 
på något sätt. I grunden tycker jag att utskottet här också skulle försöka för-
djupa sig i vad detta kan tänkas innebära. Inte är det väl meningen att man 
kan bevilja stöd på vilka grunder som helst eller att man kan bygga lite hur 
som helst?  

Som vi hörde från min partikollega så har vi varit för åtgärder i den här 
riktningen. Ännu återstår det för utskottet att förhoppningsvis reda ut de här 
detaljerna. 

Avslutningsvis vill jag kommentera lantrådets välkomna bidrag just på 
samma sätt som lantrådet gjorde. I Ålandskommittén funderar vi i sådana 
här banor när hela det nya systemet ska bygga mycket mera på politik än på 
juridik och mycket mera på öppenhet och möjligheter i gränsdragningar i 
själva lagen. Det har redan förekommit diskussioner i den här riktningen. 
Hur hanterar man aktiviteter som uppenbart är gränsöverskridande och som 
är nyttiga för båda parter för att möjligheterna i sådana situationer inte ska 
stupa på formella grunder eller, som i det här fallet, fördröjas onödigt länge? 
Tack, fru talman. 
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Ltl Anders Eriksson, replik 

Teknikaliteterna om generatorer ger jag mig inte in på. Det bli för in-
vecklat. Vi får hoppas att utskottet reder ut det.  

Jag glad över det som kollegan Gunnar Jansson sade och som jag 
också vände mig emot. Inte är det är någon unik överenskommelse. Jag 
har flera erfarenheter och säkert har också kollegan Jansson flera erfa-
renheter av att det tidigare har varit på det viset. Lite förvånande är det 
när riktigt erfarna självstyrelsepolitiker stiger upp och också vill säga att 
det inte är på det sättet utan att behörighetsfördelningen skulle vara 
hugget i sten. Det är lite märkligt.  

Jag tycker också att det är förvånande att man från landskapsrege-
ringens sida nästan blir personligt förolämpad för att min partikollega 
Axel Jonsson pekade på vad han tyckte att har hanterats felaktigt ifrån 
finsk sida. Det är jag ganska förvånad över. 

Det kan de facto sluta på ett sådant sätt att man från finsk sida inte 
behöver betala ut något stöd alls i och med att vi alltid ska stå för den 
första 1,5 miljonen.  

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, talman! Ja, så här har det varit också så långt mitt självstyrelsepo-
litiska minne sträcker sig eller i praktiken sedan 70-talet, under den då-
varande lagen och också in i den nuvarande lagens tid. Så här ska det 
också vara när man har möjligheternas system. Det får inte stupa på for-
malia när det gäller gränsöverskridande aktiviteter. 

Detaljerna som jag nämnde i mitt anförande är sådana som jag vill att 
utskottet tittar närmare på. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! I mitt anförande försökte jag beröra det lite osunda i det här 
systemet. Att man sätter en prisnivå, det är det som man får betalt och 
det har inte alls har att göra med marknadspriset. Nu blir förhållandet 
väldigt stort mellan tariffen och marknadspriset eftersom marknadspri-
set är väldigt lågt. Åländsk vindkraft är ju rätt så billig att producera 
jämfört med kärnkraft som är betydligt dyrare. Nu är de nya kärnkraft-
verken nästan dubbelt dyrare än åländsk vindkraft, men ändå är åländsk 
vindkraft dyrare än vad marknadspriset är nu, vilket betyder att man 
inte kan få någon etablering av elproduktion med nuvarande marknads-
pris. Det är ett ganska svårt förhållande när man går in och reglerar 
marknaden på det här viset för en viss produktionskapacitet som helt 
fjärmar sig från prismekanismen på elmarknaden. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, talman! Ja, jag delar den synen. I grunden är jag en anhängare av 
tanken att EU borde hitta på hyfsat gemensamma system för den här 
typen av aktiviteter. Annars är risken uppenbar, när vi känner till de här 
differenserna mellan produktionspriset och stödnivån i ett inmat-
ningstariffsystem, att systemet tjänar andra syften än vad det är till för, 
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dvs. skydda miljön och skapa billig energi. Nu kan det i värsta fall leda 
till bidragskonkurrens och en osund marknad. Jag håller med. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Det är betydligt sundare att ha ett prispålägg som följer 
marknadspriset som till exempel det svenska systemet. Frågan är vad 
man ska göra efter det här. Ska man alltid ha det här kvar eller ska man 
se det som en övergångsperiod och sedan komma till en marknads-
mässig nivå om man så vill ha subvention av förnyelsebar energi så 
länge den behövs? Det ska ju helst bli på det viset att den inte ska behö-
vas. Frågan är om man skyndar på det med tariffsystemet eller cemente-
rar man en ineffektiv bransch som kan bygga lite vad som helst och ändå 
få lönsamhet? Det är frågor som man måste ställa sig. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Talman! Här vill jag uttala en tro som jag har. Jag tror att statsekono-
min i Finland kommer att tvinga fram en ändring i det här systemet. Det 
är inte bra, men när det ligger på den nivå det nu ligger och när vi vet 
hur statsfinanserna ser ut så tror jag att en sanering kommer av tvång. 

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

Kan förslaget att remittera ärendena till finans- och näringsutskottet omfattas? Försla-
get är omfattat. Ärendena remitteras till finans- och näringsutskottet. 

Andra behandling 

4 Godkännande av ramavtalet om partnerskap mellan EU och Socialistiska republiken 
Vietnam 
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 3/2014-2015) 
Landskapsregeringens svar (RP 11/2013-2014-s) 
Republikens presidents framställning (RP 11/2013-2014) 
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. Kan lagtinget enhäl-
ligt ge sitt bifall till framställningen? Lagtinget har i andra behandling enhälligt 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 

5 Godkännande av ramavtalet om partnerskap mellan EU och Republiken Filippinerna 
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 4/2014-2015) 
Landskapsregeringens svar (RP 8/2013-2014-s) 
Republikens presidents framställning (RP 8/2013-2014) 
Samma förfarande gäller som vid föregående ärende. 

Diskussion. Ingen diskussion. 
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Förslaget i presidentens framställning föreläggs lagtinget för bifall. Kan lagtinget enhäl-
ligt ge sitt bifall till framställningen? Lagtinget har i andra behandling enhälligt 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 

6 Förslag till lag om ändring av 30 § självstyrelselagen för Åland 
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 5/2014-2015) 
Republikens presidents framställning (RP 5/2014-2015) 
Enligt 69 § 1 mom. självstyrelselagen kan lagen inte ändras annat än genom överens-
stämmande beslut av riksdagen och lagtinget. Lagtingets beslut ska fattas med en majo-
ritet om minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. Först tillåts allmän diskussion och 
efter det kan lagtinget antingen besluta att för sin del godkänna lagförslaget i republi-
kens presidents framställning eller att förkasta det. 

Diskussion. Ingen diskussion. 

Lagförslaget föreläggs för godkännande i andra behandling i den lydelse det har i rege-
ringens proposition nr 217/2014. Enligt 69 § självstyrelselagen och 35 § lagtingsord-
ningen krävs kvalificerad majoritet. Begärs ordet? Ingen begär ordet. Lagtinget har 
alltså för sin del enhälligt godkänt lagförslaget i republikens presidents framställning.  

Lagförslagens andra behandling är avslutad. 

Slutligen föreläggs betänkandets motivering för enda behandling. Diskussion. Ingen 
diskussion. Motiveringen är godkänd i enda behandling. 

Ärendet är slutbehandlat. 

Första behandling 

7 Godkännande av Europarådets konvention om tillgång till officiella handlingar 
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 6/2014-2015) 
Landskapsregeringens yttrande (RP 3/2014-2015-s) 
Republikens presidents framställning (RP 3/2014-2015) 
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. 

Diskussion.  

Ltl Katrin Sjögren  

Talman! Europarådets konvention om offentlighet för myndighetshandlingar 
har genom en presidentframställning behandlats i lag- och kulturutskottet. 

Syftet med konventionen är att garantera att alla har rätt att på begäran få 
ta del av myndigheternas handlingar. Det är fråga om det första internation-
ella avtalet om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Avtalet är juridiskt 
bindande och bygger på offentlighetsprincipen. Det är spännande att demo-
kratin tar steg framåt på ett globalt plan.  

Bestämmelserna i konventionen motsvarar den finländska lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet och annan finländsk offentlighetslag-
stiftning. 

Förutom bestämmelser i konventionen föreslås i presidentframställningen 
att riksdagen godkänner två förklaringar. För det första, tillämpningen av 
konventionen på fysiska och juridiska personer i den mån de har sådana 
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lagstadgade uppgifter som innebär utövning av offentlig makt. Den andra för-
klaringen gäller att ett beslut av republikens president i fråga om begäran av 
en handling inte kan överklagas. Den berör inte lagtingets behörighet. 

 Europarådets konvention träder i kraft tre månader efter det att tio av 
Europarådets medlemsstater har samtyckt. Konventionen har ännu inte trätt 
i kraft internationellt.  

Landskapsregeringen konstaterar i sitt yttrande att offentlighetslagstift-
ning och förvaltningslagen redan anammar den öppenhet i förvaltningsverk-
samhet och tillgång till myndigheternas handlingar som ligger till grund för 
konventionens bestämmelser. Landskapsregeringen har inte sett några hin-
der för att konventionen undertecknas och anser inte att det skulle medföra 
några direkta behov av ändringar i landskapslagstiftning.  

Enligt utskottet medför förklaringarna inte några ändringar av konvent-
ioner utan utgör närmast viljeyttringar. Något samtycke från lagtinget till för-
klaringarna behövs inte utan de förklaringar som Finland gör gäller också 
Åland. Den förklaring Finland lämnat i fråga om s.k. medelbar förvaltning 
innebär i klartext att Finland klarerat att den nationella offentlighetslagstift-
ningen även gäller när offentlig makt har delegerats, vilket togs upp här i re-
missen när vi här i plenum diskuterade både idrottsförbundet, jaktvårdsför-
eningar och skogsvårdsföreningar. 

Utskottet konstaterar att den åländska lagstiftningen i detta avseende i sak 
motsvarar den finländska. 

I sitt yttrande framhåller landskapsregeringen att konventionens ikraftträ-
dande inte skulle medföra några direkta behov av ändringar i vår lagstiftning. 
Utskottet uppmanar ändå landskapsregeringen att vid den planerade översy-
nen av offentlighetslagstiftningen också fästa uppmärksamhet vid konvent-
ionen. Utskottet har erfarit att vi dessvärre knappast får någon ny offentlig-
hetslagstiftning under denna mandatperiod. 

Talman! Utskottet föreslår att lagtinget ger sitt bifall. 

Vtm Roger Jansson, replik 

Fru talman! Vi hade en ganska vidlyftig remissdebatt i det här ärendet. 
Nu har utskottet tagit ner detta på sin rätta nivå hur vi har det här på 
Åland.  

I sitt yttrande uttrycker utskottet exakt samma mening som land-
skapsregeringen, att det inte ska medföra några direkta behov av änd-
ringar i landskapslagstiftningen. Sedan lägger utskottet till: ”Man upp-
manar landskapsregeringen att vid översynen av offentlighetslagstift-
ningen ändå fästa uppmärksamhet vid konventionen”. Utskottet har 
kommit fram till att det finns någonting här i konventionen som gör att 
vi, med anledning av den, borde ändra i vår offentlighetslagstiftning. Det 
frågetecknet blir hängande i luften efter det här betänkandet. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Som framkommer så är det utskottets uppfattning att det inte 
behövs någon omedelbar förändring av landskapslagstiftningen. När vår 
offentlighetslagstiftning ska revideras kan man förstås titta på formule-
ringar och saker som man trycker på i konventionen. Vår bedömning är 
att för att uppfylla konventionen vår offentlighetslagstiftning ok. Sedan 
har vi konstaterat andra behov. 
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Vtm Roger Jansson, replik 

Tack för den preciseringen. Utskottsordförandens avslutande ord här 
innebär att vi antagligen inte i närtid kan få en förändrad offentlighets-
lagstiftning och har inga implikationer i anledning av den här konvent-
ionen. Det behövs alltså inte, utan det är andra politiska behov som 
eventuellt skulle erfordra en sådan förändrad offentlighetslagstiftning. 
Trots att den är förnyad många gånger och kompletterad så är ju den till 
delar i alla fall föråldrad. Det är ju naturligt. Men det har alltså ingenting 
med den här konventionen att göra. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Det har det inte. Som vtm Jansson också tog upp i sitt replik-
skifte så var det till vissa delar en ganska vidlyftig debatt. Vid hörandet i 
utskottet klargjorde vi situationen från åländsk sida. Vi fick redogörelse 
för hur arbetet fortskrider. Det var klara och raka besked. Antagligen 
högst troligt och mycket sannolikt så hinner man inte med en reviderad 
offentlighetslagstiftning under den här mandatperioden. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 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. 

Fortsatt enda behandling efter bordläggning 

8 Närings- och arbetsmarknadspolitik 
Ltl Anders Erikssons åtgärdsuppmaning  
Landskapsregeringens svar (S 3/2013-2014-s) 
Ltl Anders Erikssons m.fl. spörsmål (S 3/2013-2014) 
Under diskussionen, som förklarades avslutad vid plenum 03.12.2014, har lagtingsleda-
moten Anders Eriksson, understödd av lagtingsledamoten Brage Eklund, föreslagit att 
lagtinget skulle godkänna en åtgärdsuppmaning till landskapsregeringen av följande 
lydelse: ”Att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att återkomma med en samlad 
strategi över de kommande näringspolitiska åtgärderna i form av ett meddelande med 
syfte att trygga arbetsplatser och skapa bästa möjliga förutsättningar för näringslivet 
och dess utveckling”. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kom-
mer att verkställas. 

Omröstningspropositionen ställs så att de som röstar för att landskapsregeringens svar 
med anledning av spörsmålet antecknas för kännedom röstar ja; de som för lagtingsle-
damoten Anders Erikssons förslag till åtgärdsuppmaning röstar nej. Kan omröstnings-
propositionen godkännas? Godkänd. 

Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majori-
tet för ja. 

Majoritet för ja. Lagtinget har alltså beslutat anteckna landskapsregeringens svar för 
kännedom förslag till åtgärdsuppmaning. 

Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 

Plenum slutar 
Nästa plenum hålls 10.12.2014 klockan 13.00. Plenum är avslutat. 
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Plenum börjar 
Närvaroregistrering. 26 ledamöter närvarande. 

Talman Britt Lundberg anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av ALDE-
möte i Bryssel och lagtingsledamoten Tony Asumaa anhåller om ledighet från dagens 
plenum på grund av UEFA-uppdrag i Belgrad. Beviljas.  

Talmannen meddelar till först att landskapsregeringen genom ett brev av den 9 decem-
ber 2014 har meddelat lagtinget att lagförslag nr 9/2013-2014 återtas. Antecknas.  

Andra behandling 

1 Godkännande av Europarådets konvention om tillgång till officiella handlingar 
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 6/2014-2015) 
Landskapsregeringens yttrande (RP 3/2014-2015-s) 
Republikens presidents framställning (RP 3/2014-2015) 
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. Kan lagtinget enhäl-
ligt ge sitt bifall till framställningen? Lagtinget har i andra behandling enhälligt 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. 
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Första behandling 

2 Lagstiftning om familjehem 
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 1/2014-2015) 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 2/2014-2015) 
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som in-
går i betänkandet.  

Diskussion. 

Ltl Christian Beijar 

Fru talman! Familjevård är den vanligaste formen för vård av barn utom 
hemmet i landskapet. Utskottet konstaterar att det är viktigt att familjevår-
darnas förmåner och sociala trygghet lagregleras och välkomnar lagförslaget.  
Vi tycker att landskapsregeringen har gjort ett gott arbete här. 

Familjevården kan som tidigare ges i form av uppdragsavtal mellan kom-
munen och familjehemmet, men lagförslaget möjliggör att familjevården nu 
också kan ges i form av privat socialservice. 

Målsättningen med lagförslaget om familjehem är att förbättra för familje-
vården som en trygg vårdform som främjar nära och långvariga relationer 
och på detta sätt bidrar till en tryggare uppväxt för utsatta barn. Vård för ut-
satta barn sker bäst och tryggast i familjevård. Utskottet konstaterar att det 
då är viktigt att familjevårdarnas förmåner och sociala trygghet lagregleras.  

Utskottet har erfarit det viktiga och uppoffrande arbete som familjevår-
darna utför och där hela familjen inklusive de egna biologiska barnen alla är 
engagerade. Allt i syfte att ge det placerade barnet den trygghet och omtanke 
som ett barn eller ungdom har rätt till. För vi måste vara medvetna om att det 
är en stor utmaning att ta emot ett okänt barn som separerats från sina för-
äldrar och många gånger kanske skötts illa och på olika sätt försummats. 

För den beredskapen är det därför viktigt att utöver familjevårdarens per-
sonliga meriter också genomgå den förberedande utbildningen som uppgiften 
kräver och för de redan verksamma familjevårdarna genomgå utbildning 
inom ett år. Utskottet konstaterar att utbildningen också bidrar till att delta-
garna kan komma till klarhet om de egna motiven för att bli familjevårdare 
och tillsammans med utbildarna bedöma sin förmåga att bli en bra familje-
vårdare.  

Fru talman! Överhuvudtaget utgår lagförslaget att stärka familjevårdens 
ställning och då inte enbart familjevårdarens utbildning. I detta mycket an-
svarsfulla arbete och många gånger psykiskt tunga arbete upptar lagförslaget 
den för arbetet mycket viktiga rätten till arbetshandledning, fortbildning och 
kontaktperson. Utskottet anser att det är synnerligen viktigt att rätten till ar-
betshandledning, fortbildning och kontaktperson tillgodoses. Det kan inte 
nog betonas.  

Som jag tidigare nämnde i början av mitt anförande innebär en placering 
av ett barn i familjevård en utmaning för hela familjen och kan också inne-
bära en påfrestning för familjens biologiska barn. Utskottet konstaterar där-
för med tillfredsställelse att det i lagförslaget föreslås, avvikande från rikets 
familjevårdarlag, att kommunen även har en skyldighet att se till att familje-
vårdarnas minderåriga barns behov av delaktighet och stöd beaktas. Exem-
pelvis i form av stödsamtal, deltagande i stödgrupper etc.  

För att garantera en så ojävig behandling och så klar rollfördelning som 
möjligt så ska det placerade barnet/ungdomens kontaktperson inte få vara 
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samma person som familjehemmets kontaktperson. Det möjliggör en öppen 
och trygg kommunikation mellan barnet/ungdomen och dennes kontaktper-
son. 

Slutligen, fru talman, något om vårdarvode och ersättningar. I lagförslaget 
föreslås högre miniminivåer för vårdarvodet, kostnadsersättningen och högre 
startersättning än i riket. De högre nivåerna motiveras bland annat med att 
bättre villkor för familjevårdarna bidrar till att familjevården i högre grad kan 
fungera som ett alternativ till institutionsvård och till att familjevårdarna skö-
ter sina uppdrag på bästa sätt och med att kostnadsnivån är något högre på 
Åland än i riket. Det är väl få som kan bestrida det. 

Därmed, fru talman, föreslår ett enhälligt social- och miljöutskott att de 
andra och femte lagförslagen antas oförändrade och att det första, tredje och 
fjärde lagförslagen antas med vissa ändringar av språklig och teknisk natur. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Utskottsordförande redogjorde förtjänstfullt för be-
tänkandet. Liberalerna håller med den socialdemokratiska utskottsord-
föranden att det är angeläget att den här lagstiftningen antas. Vi är helt 
med på detta och tycker att det är bra. 

Vi hoppas att landskapsregeringen följer med vad som händer på 
rikssidan med lagstiftningen på det här området. Det är viktigt att land-
skapsregeringen följer med situationen och eventuellt kommer med 
kompletteringar när det behövs. 

Ltl Christian Beijar, replik  

Fru talman! Jag tackar för det. I övrigt så delar jag ltl Sundbloms åsikt. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Göte Winé, replik 

Tack, fru talman! Tack utskottsordförande Beijer för en bra presentat-
ion. Tyvärr missade jag remissdebatten och därför ställer jag en fråga 
nu, för jag vet inte om utskottet har sett på det. År 2005 hade jag en in-
sändare om att det saknades jourhem för placeringar av barn och unga 
under helger. Det fanns inte något jourhem. Kommer kommunerna att 
kunna göra ett avtal med ett familjehem om att ställa upp som ett jour-
hem för att kunna placera barn och unga om det så behövs under hel-
ger? Det är ofta under helger som det kan behövas och man kan behöva 
gå in med ganska omedelbara åtgärder.  

Frågan borde ju ha ställts i remissdebatten men jag missade den då så 
jag tänkte om utskottsordförande har någon aning om detta. 

Ltl Christian Beijar, replik  

Fru talman! Som man brukar säga; det var en bra fråga ltl Göte Winé. 
Mitt svar på den frågan är att detta inte har tagits upp i samband med 
landskapsregeringens lagförslag om familjehem. Det nämns inte någon-
ting speciellt om jourhem. Utskottet har inte heller arbetat utgående 
från begreppet jourhem i det här fallet.  

Som jag ser det, så här mellan tummen och pekfingret, så i vanliga fall 
utgår man från att ett familjehem är mera långvarigt och en mer etable-
rad planerad funktion. Men det utesluter inte det som ltl Göte Winé är 
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ute efter. Om det är så att kommunen gör ett uppdragsavtal så borde det 
inte vara omöjligt att förverkliga det på det sättet. 

Ltl Göte Winé, replik 

Tack, fru talman! Det här är ett välkommet och ett mycket bra lagför-
slag. Här sägs vad som krävs av ett familjehem. När vi nu har det på bor-
det så kan det leda vidare och utvecklas och det tycker jag att är jättevik-
tigt. Det är jättebra att den första insatsen görs så enkel som möjligt och 
därför ställde jag frågan. Jag får tacka för svaret. 

Ltl Christian Beijar, replik  

Fru talman! Jag tycker inte att det här på något sätt utesluter att arbeta 
också utgående från ett jourhem. Det viktiga är att man från kommunen 
gör ett uppdragsavtal och att familjevårdarna har den utbildning och de 
meriter som krävs för att fungera som ett familjehem, precis som lag-
stiftningen säger. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Petri Carlsson 

Fru talman! Vår lagstiftning kommer med det här förslaget att gå lite längre 
än motsvarande i riket och det är bra. Den här lagstiftningen berör på djupet 
och är en av de viktigare vi har haft den här mandatperioden. Vi är nu med 
och påverkar frågeställningar som berör människans innersta väsen, nämli-
gen frågan om hur vi sköter utsatta barn och hur vi möjliggör för dessa barn 
att växa upp under någorlunda trygga former och värna barnets bästa i ett 
sammanhang där relationen med de egna föräldrarna inte alltid är de bästa 
tänkbara. Det gäller både eventuella barn som redan finns i den mottagande 
familjen och det placerade barnet förstås. Därför vill jag särskilt betona vik-
ten av sjunde paragrafen där vi stadgar att man även ska beakta familjevår-
darnas egna barns behov av delaktighet och stöd. 

Att värna barnens perspektiv är synnerligen viktigt. Det finns en hel del 
dold kraft i våra åtgärder. Indirekt bör det här göra mycket för den här grup-
pen barn. Det är så vanligt att vi vuxna glömmer bort barnen. Ofta när vi mö-
ter vuxna och barn tillsammans så vänder man sig till de vuxna först och 
kanske man därefter hälsar på barnen. Vi måste bli bättre på att sätta barnen 
i främsta rummet. Att barnen har en egen kontaktperson är jätteviktigt. 

Överlag så är det bra att vi äntligen får en egen familjevårdarlag på Åland 
eftersom rättsläget varit relativt oklart länge, enligt vad vi i utskottet har erfa-
rit. Socialförvaltningar i kommunerna har tyckt att det har varit otydligt om 
rikslagen har gällt här till alla delar. Nu får vi mer klarhet. Bra.  

Dessutom har vi många saker som är bättre för familjevårdarna, till exem-
pel ger vi högre ersättningar än i riket. Det är bra, men också här måste man 
förstås ha en balansgång så att det inte blir så höga nivåer att det lockar oseri-
ösa aktörer. Vi har kanske inte det problemet på Åland nu, men exempel på 
det har funnits både österut och västerut. Man får absolut inte betrakta det 
här som ett vanligt arbete eller något lukrativt, utan det måste vara så att alla 
blir jämlika familjemedlemmar. Så det är en balansgång att få ersättningen 
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sådan att vi visar vår uppskattning från samhällets sida och ger skälig ersätt-
ning för den viktiga insats som görs samtidigt som vi beaktar att inte nivån 
leder till något annat negativt. Det här förslaget tycker jag att balanserar bra. 

Till sist vill jag beröra utbildningen som nu sköts av Rädda Barnen som ett 
PAF-finansierat projekt. En sådan förebyggande utbildning är viktig och gör 
att kommunernas bedömningar av familjevårdarnas lämplighet underlättas 
och familjevårdarnas kunskap om olika barns behov ökar. Har vi inte utbild-
ningen i början då den behövs som mest så ökar risken för att man måste ta 
till omplaceringar och därigenom rycka upp ett barn till en ny omvälvande 
situation. Matchningen måste bli så bra den kan bli. Varje barn måste få rätt 
familjehem. Om det lyckas stärker det verkligen barnens situation och förut-
sättningar för en tryggare uppväxt och ett bra liv. 

Fru talman! Moderat samlings lagtingsgrupp stöder den här lagstiftningen 
fullt ut, även om den på kort sikt är något kostnadsdrivande. Våra barn är 
utan tvekan värda det! 

Ltl Anders Eriksson 

Fru talman! Som det har framkommit så har vi varit eniga om det här i ut-
skottet. Jag har heller inte någon avvikande åsikt. 

Vissa saker är viktiga och det ville jag ta upp. Jag konstaterar att mycket av 
det som jag tänkte säga sammanfaller med det som ltl Petri Carlsson sade. 
Istället för att upprepa det så kan bara säga; väldigt vältalat, jag håller mycket 
med om det. 

Det här är en viktig lag och det är också en bra lagstiftning. Det har visat 
sig att organisationer här på Åland, som också skickat det åländska förslaget 
till kännedom till Finland, har fått som respons att det här är en bra lagstift-
ning. Den är mycket bättre än vad den är i Finland.  

Jag har, som sagt var, ingen avvikande åsikt, men det finns lagteknisk pro-
blematik. Här har vi igen en blankettlagstiftning som hänvisar till den finska 
lagen ifrån 1992. I framställningen som kom till lagtinget så stod det att det 
var oklart hur det skulle bli, om den skulle dras tillbaka eventuellt. Men un-
der utskottsbehandlingen fick vi reda på att man kommer med en helt an-
norlunda typ av lag. Det medför att vi får ta om den här processen igen inom 
en ganska snar framtid. 

Under utskottsbehandlingen ställde jag frågan hur lång tid det skulle ta 
bygga upp en egen lag eller att få en fulltextlag. Det sades; kanske två veckor. 
Jag tyckte då att vi borde skicka tillbaka det här det här och göra om det. 
Rättsläget har varit oklart hittills, precis som ltl Carlsson sade, och det har 
väckt en hel del kritik. Risken är ganska stor att rättsläget inom en ganska 
snar framtid kan bli oklart igen, vilket är olyckligt tycker jag. Det är en lagtek-
nisk grej som jag hoppas att landskapsregeringen så fort som möjligt övervä-
ger.  

Familjevård eller fosterhem som det kallades tidigare minskar i Finland 
hela tiden, medan det har varit den huvudsakliga vårdformen här på Åland. I 
och med att ett barn placeras utanför hemmet så ska det också utredas enligt 
barnskyddslagen. Det ska utredas vilka möjligheter det finns att barnet för 
det första kan bo hos den förälder som barnen inte huvudsakligen bor, hos 
släktingar eller hos andra till barnet närstående personer för att på ett eller 
annat sätt stödja barnet. Det vill jag framhålla. 
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Det som förvånade mig under utskottsbehandlingen var att det är så pass 
många barn som det de facto berör sist och slutligen. På Åland är det 0,7 pro-
cent av barnen i ålderskategorin 0-17 år, medan det i Finland är dubbelt mer, 
1,4 procent, och det var en siffra som förvånade mig. Det är så pass många 
som trots allt berörs sist och slutligen.  

Jag hörde till dem som inledningsvis var lite tveksam att göra utbildningen 
obligatorisk. Det gjorde jag utgående ifrån det faktum att jag var rädd att man 
skulle bygga upp högre trösklar, att det skulle bli svårare att få familjehem 
överhuvudtaget och att det skulle bli svårare att placera barn som är i akut 
behov av placering.  

Jag har ändrat mig. Precis som också ltl Carlsson var inne på så är det be-
tydligt värre, om det uttrycket tillåts, för ett barn som tidigare har varit i svå-
righeter och barnet blir placerad i familjehem och om det av en eller anled-
ning inte fungerar så måste barnet dras upp igen med rötterna och placeras 
om. Därför har jag blivit övertygad om att den här utbildningen är bra så att 
man kan utreda lämpligheten hos familjerna som öppnar sitt hem för foster-
barn. Jag tror också att det är bra för dem som vill bli fosterföräldrar, att man 
får en mognadsprocess. 

Jag kommer ihåg att jag var ganska återhållsam och det är bra för ibland 
kan man under utskottsbehandlingen komma underfund med att man har 
haft fel. Så jag var ganska återhållsam. 

Jag begärde en replik till minister Aaltonen runt en paragraf där det står 
att den som är kontaktperson från kommunen ska besöka familjen minst en 
gång i året. Jag tyckte att det var lite glest och konstaterade att i Sverige är 
det två gånger per år. Den här framställningen är väldigt genomarbetad och 
man gick t.o.m. historiskt tillbaka till fattighjon och fattigvård osv. Även där 
konstaterades att kommunen skulle besöka hemmen fyra gånger per år. Inte 
heller här har jag lagt något ändringsförslag, för det står ”dock minst en gång 
per år”. Vi utgår från att det här ska fungera. Om det inte fungerar så får man 
antagligen göra någonting åt det då.  

Det som ltl Carlsson och utskottsordförande Beijar berörde helt kort vill 
jag också ytterligare understryka. Det gäller informationen till familjevår-
darna. På grund av sekretess har det visat sig att många familjevårdare inte 
riktigt vet bakgrunden till problemen och svårigheterna som barnet har ge-
nomgått. Det är olyckligt. Jag förstår absolut behovet av sekretess. Men sam-
tidigt har det visat sig att om man skulle veta mera om bakgrunden så skulle 
man kunna agera betydligt annorlunda. Det här är enormt viktigt. 

Angående biologiska barns ställning så innebär det ju en stor påfrestning 
för hela familjen, men kanske speciellt för biologiska barn som får fostersys-
kon. Det här har börjat uppmärksammats allt mera. Det har framkommit i 
olika artiklar och i seminarier om hur de biologiska barnen i ett fosterhem 
har sett på sin situation och hur man har sett över huvudet på dem. För att 
skapa utrymme med egen tid för de biologiska barnen så tror jag att avlast-
ning i form av en stödfamilj är mycket, mycket viktigt. 

Avslutningsvis, vi i Ålands Framtid har ofta blivit beskyllda för att vi vill 
spara på allt rakt av, vilket förstås inte är korrekt. Jag pekade på det utskottet 
att här har vi både högre vårdarvode, kostnadsersättning och en högre star-
tersättning än vad man har i riket. Men om vi har det på alla områden samti-
digt som vi har samma intäktsgrund så får vi förstås stora ekonomiska be-
kymmer. Det här är ett prioriterat område för oss och de miniminivåer som 
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det här handlar om. Bland annat Jomala och Mariehamn har mig veterligen 
redan tidigare betalat utöver miniminivåerna. Det här ville jag tillföra. Tack, 
fru talman.  

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Utbildningen i förebyggande syfte är jätteviktig, vilket 
ltl Eriksson säger också. Att man som familj förstår vilket långt åtagan-
det som man tar på sig när man går in i det här, så till den delen är ut-
bildningen också viktig. Jag vill komplettera med det.  

Jag vill samtidigt också tacka ltl Anders Eriksson som faktiskt har 
ändrat åsikt i den här frågan och följer det här kloka som faktiskt har 
sagts i utskottet och det som vi framför i betänkandet. Det var jättebra 
och starkt av ltl Eriksson att ändra sig på den här punkten. 

Vad gäller frågan om sekretess, som ltl Eriksson tog upp, så är det de 
facto inget problem enligt lagstiftningen. Lagstiftningen ger stöd för att 
man ska få den nödvändiga information som man behöver när man tar 
hand om ett barn. Den möjligheten finns enligt lagstiftningen. Sedan har 
det kanske inte till alla delar fungerat i kommunerna och det är en an-
nan sak. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Vi är väldigt samstämmiga. Jag förstår inte repliken riktigt fullt ut. Ltl 
Carlsson ville komplettera mig när det gällde behovet av utbildning. Det 
var ju just det som Carlsson sade att var en komplettering som jag 
nämnde. Det vill säga att det är bra för myndigheterna att man kan ut-
reda lämpligheten men det är också väldigt bra för föräldrarna att man 
kan gå igenom den här mognadsprocessen och komma underfund med 
före att man kanske av olika orsaker inte är lämplig, istället för att man 
kommer underfund med det när man har barn placerade redan.  

Jag har inte drivit denna fråga något avvikande eller att jag på något 
sätt har ändrat mig. Inledningsvis när jag läste lagtexten så var jag be-
kymrad över att man kanske bygger upp en tröskel och att det kan bli 
svårare att placera barn i svåra situationer. Men ganska snabbt kom jag 
underfund med att det här är någonting som är väldigt positivt just med 
de motiv jag nämnde inledningsvis och som också ltl Carlsson nämnde. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Minister Carina Aaltonen  

Fru talman! Från landskapsregeringens sida vill jag framföra ett varmt tack 
för en fyllig och snabb behandling av det här lagförslaget. Jag vill också tacka 
för det stora engagemang och stöd som lagtinget visar i det här viktiga ären-
det som rör våra mest utsatta medborgare, de omhändertagna barnen och 
ungdomarna. 

I ett replikskifte här kom det upp en fråga om jourhem. Den frågan har 
också diskuterats under beredningen av lagen. Jourhem finns inte med här i 
lagtexten. Man kan konstatera att i och med att vi nu får många flera familje-
vårdare som går utbildning så byggs det upp en familjevårdarbank på Åland. 
Med fler utbildade personer kommer det att underlätta att det finns familjer 
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som med väldigt kort varsel kan öppna sina hem. Det här är ett led i rikt-
ningen att underlätta för väldigt snabba omhändertaganden. 

Beträffande lagteknik så har vi valt blankettlagstiftning och inte en fulltext-
lag. Det underlättar, om det sker ändringar i riket så sker det automatiskt 
ändringar hos oss. Men om den gällande lagen upphör i riket på grund av att 
det kommer en ny rikslag så fortsätter den gamla lagen att gälla hos oss tills 
vi göra någonting annat. 

Det som var lite speciellt under den här remissrundan var att det kom ett 
helt nytt lagförslag från riket. Man har för avsikt att sätta ikraft det nya lag-
förslaget under våren samtidigt som den nya socialvårdslagen ska träda ikraft 
i Finland den 1 april 2015. Vi funderade faktiskt på vad vi skulle göra. Skulle 
vi dra tillbaka lagen, skulle vi vänta in den nya rikslagstiftningen eller skulle 
vi fortsätta nu när vi hade kommit igång med processen? Vi har haft ett lite 
oklart rättsläge. Vi bedömde det helt enkelt så att vi går vidare. 

De senaste uppgifterna som jag har fått idag från riket är att den nya famil-
jevårdarlagen i riket har remitterats till utskott, men processen har inte fram-
skridit och det är inte troligt att den kommer att träda i kraft den 1 april. Vi 
får se hur det går. Lagen fick ju väldigt mycket kritik redan under remissbe-
handlingen i riket. Jag tror att vi ändå har gjort rätt när vi går den här vägen. 
Att gå in för en fulltextlag kan vara bra men då ska landskapsregeringen 
också ha tillräckligt med lagberedningsresurser och tjänstemän som kan följa 
med det här arbetet. 

Sedan nämndes att stödfamiljer är ett bra komplement, vilket det är. I van-
ligt socialt arbete behöver man stöda upp barnfamiljer som kan ha tuffa peri-
oder. Det ska också finnas stödfamiljer som kan komplettera och hjälpa fa-
miljevårdarna. 

Avslutningsvis ger jag ännu en uppmaning till alla ledamöter som också 
återfinns i kommunala fullmäktigesalar eller på andra kommunala uppdrag. 
Den här lagstiftningen är viktig, ja, men en lagstiftning gör inte allt. Det be-
hövs också mycket förebyggande och främjande insatser i kommunerna. Det 
behövs helt enkelt resurser för tidiga insatser. Man måste våga se, man måste 
våga säga ifrån och man måste våga agera.  

Det har kommit till min kännedom att många ungdomar i 16-17 årsåldern 
kanske skulle må bra av att komma till ett familjehem. Många gånger väntar 
man ut att den här ungdomen blir så pass gammal att man inte behöver gå in 
med insatser från kommunerna. Det är tråkigt om det är en medveten sats-
ning för att spara pengar eller om man hoppas och tror att det ska gå bra för 
den här ungdomen trots allt. Lägg gärna resurser på främjande, förebyggande 
och tidiga insatser. Tack. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Vi är alla i grund och botten eniga om att den här lagen är bra och det är 
väldigt viktig lag. Det var synd att man inte har jobbat för att få rättslä-
get klarlagt en gång för alla. Men jag valde ändå att inte reservera mig på 
grund av en lagteknikalitet, för då uppfattas det att man helt plötsligt är 
emot det som man är för. 

Det är som ministern säger, när den finska lagen upphör så gäller den 
åländska lagen vidare. Samtidigt finns det mycket hänvisningar och vi 
vet att hela sociallagstiftningen på den finska sidan är på väg att göras 
om.  
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När vi fick upplysningen i utskottet att det skulle ta cirka två veckor 
att göra en fulltextlag så tyckte jag att det var väldigt synd. Men ändå 
tyckte jag att den här lagstiftningen var så viktig så att jag orkade helt 
enkelt inte börja med något lagtekniskt tjafs. Man hade kunnat få det 
här rätt ganska enkelt. 

Minister Carina Aaltonen, replik 

Tack för det, Anders Eriksson, för att man inte satte igång med något 
lagtekniskt tjafs. Min bedömning var helt enkelt att det inte skulle ha 
räckt med två veckor. Jag tryckte på knappen 2012 på sommaren när det 
gäller den här lagstiftningen och nu har vi lagen framför oss. Nog tar det 
ibland lite längre tid än två veckor. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Då måste jag upplysa ministern om varför det har tagit två år. Ja, därför 
att man har suttit och väntat och väntat och väntat på vad man har gjort 
på rikssidan. När man inte har kommit i mål så har det stått stilla. 

Min kollega Axel Jonsson ställde en väldigt intressant fråga om varför 
man har använt den här lagstiftningstekniken i remissen. Minister Aal-
tonen svarade att man använder den här lagstiftningstekniken tills man 
bygger upp en egen socialpolitik. Men vi gör det när det gäller den fram-
ställningen. Vi har ett avvikande synsätt, ett avvikande humanitärt syn-
sätt som vi alla är eniga om och då borde man faktiskt jobba vidare och 
inte bara sitta och vänta och vänta och vänta i två år på vad som händer 
på rikssidan. 

Minister Carina Aaltonen, replik 

Nej, vi har verkligen inte väntat och väntat och väntat på vad som hän-
der på rikssidan. Vi har ont om lagberedningsresurser och de prioriteras 
på olika sätt.  

Det som vi har möjligheter till, fast vi använder blankettlagstiftning, 
är ju att ha avvikande innehåll i vår lag. Det har vi gjort, vi har använt 
oss av den möjligheten. Jag tror att ltl Eriksson själv sade att man från 
rikssidan berömmer Ålands lag. Vår lag är bättre än rikets lag. Vad är 
problemet? Nu har vi gjort så här, vi fortsätter och lagen kommer ikraft 
mycket snabbare än om vi skulle ha valt att gå på ltl Erikssons linje och 
ytterligare fördröja det här. Det är hög tid att den här lagen kommer 
ikraft och att den kan börja verka på Åland. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback 

Fru talman! Jag skulle lite vilja bredda diskussionen. Att vara familjehem el-
ler att vara familjevårdare kan ju också vara en stor glädje för många. Det 
framställs lite här som väldigt uppoffrande och allting är så problematiskt. 
Det är det säkert men det är väl alla fostringsgärningar oberoende om det är 
biologiska eller andras barn.  

Jag har nämligen själv haft familjehem under den tid jag bodde i Åbo. Jag 
hade en fosterpojke i tre år. Jag tror att både han och jag hade ganska stor 
glädje av det. Han återvände sedan till sin familj och han har klarat sig rätt 
hyfsat i livet. Det finns ju barn som förlorar sina föräldrar på grund av 

  729 



  

olyckor, sjukdomar eller andra omständigheter. Det är klart att det är trau-
matiserande. Det är väldigt bra om det finns familjevårdare eller familjehem 
där de kan växa upp, ofta hos släktingar. Många har vuxit upp hos mor- och 
farföräldrar och har positiva erfarenheter av det. Visst är det trevligt med 
äkta kärnfamiljer, men det är ju heller inte någon garanti för den perfekta 
uppfostran. Det finns många typer av barn- och vuxenrelationer. I alla relat-
ioner kan det finnas problem men också glädjeämnen. 

Den här lagstiftningen är bra på många sätt och vis. Det finns t.o.m. famil-
jevårdare som har haft många fosterbarn och egna barn och det har varit bara 
berikande. Det behöver inte leda till svartsjuka och att någon blir förbigången 
på grund av detta. Jag tycker att man ska leta fram de positiva sakerna med 
den här lagstiftningen. 

Det oklara rättsläget verkar vara något av pseudodebatt. Jag blev medveten 
om det först i våras, av socialnämndens ordförande Mariehamn, att vi inte 
hade någon lagstiftning på det här området men att man ändå tillämpade i 
stort sett rikets bestämmelser. Man utgick indirekt från socialvårdslagen som 
nämner möjligheten med familjehem. 

Rättsläget har väl varit helt klart, det har inte funnits någon rättssäkerhet i 
det här systemet. Det är ju väldigt illa med tanke på barnens och vårdarnas 
rättsskydd. Det är hög tid att vi har en lagstiftning. 

I debatten har inte framkommit varför man inte tidigare har tagit fram en 
sådan här lagstiftning. I riket tillkom en ny lag 1992. Det fanns säkert en lag 
före det också. Varför har inte vi haft någon lagstiftning överhuvudtaget på 
det här området?  

Det är bara att gratulera minister Aaltonen för att hon har tagit fram den 
här lagstiftningen nu. Nu får vi en grund för myndigheterna att utöva sin 
makt i den här frågan. Dessutom finns det problemet att de pengar som har 
betalats ut till de här familjevårdarna har ju inte haft någon rättslig grund 
överhuvudtaget. De har ju varit mer eller mindre olagliga. 

Det är mycket, mycket viktigt att vi får den här lagen på plats. Vad de gör i 
riket kan vi inte påverka.  

Jag är alldeles övertygad om att minister Aaltonen klarar av att anpassa 
den åländska lagstiftningen om den behövs och ifall det träder en ny lagstift-
ning ikraft i riket. 

Ltl Sara Kemetter, replik  

Tack, fru talman! Tack ltl Sundback för det här positiva inslaget. Leda-
moten har säkert rätt i att det är positivt i många fall, speciellt när bar-
net går vidare och får lyckat vuxenliv. 

Det som är unikt med den här lagstiftningen, och som kom fram un-
der höranden, är just de biologiska barnens ställning. Trots att det 
kanske är ett lyckat system och fosterbarnet mår bra så kan ju ändå de 
biologiska barnen bli svartsjuka och uppleva att deras position i familjen 
är rubbad. Därför är det här stödet jätteviktigt. I framtiden borde man 
göra det obligatoriskt. Det är lite så i tonåren att om mamma och pappa 
säger att du skulle behöva gå och prata med någon så säger man av prin-
cip nej. Skulle man göra stödet obligatoriskt skulle det kunna vara ett 
steg vidare till att faktiskt få ett hellyckat projekt. 
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Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Psykolog som jag är så skulle jag säga att mekanismer som 
gäller i relationer; svartsjuka, avundsjuka och misstro, så kan man inte 
riktigt beakta i all lagstiftning. Någonting måste nog faktiskt civilsam-
hället och människorna försöka klara av utan lagstiftning. Sedan ges den 
här resursen och den här möjligheten. Nog förekommer det ju svart-
sjuka mellan biologiska syskon, hur mycket som helst. Man tycker att 
det hör till, syskonkärlek kallas det ibland. Det finns ju alla varianter av 
relationer och tillkortakommanden i alla typer av familjer.  

Ltl Sara Kemetter, replik  

Tack, fru talman! Unikt med den här lagstiftningen är att man faktiskt 
tar hänsyn också till de biologiska barnens ställning. Vi fick utskottet 
höra om en flicka som i hela sitt barndomsliv hade haft fostersyskon. 
Hon hade njutit av det och det hade varit trevligt. Nu var hon i 25 årsål-
dern men hon hade också konstaterat att ingen såg henne. Någon borde 
någon gång ha frågat hur hon hade det.  

All energi och all kraft går till föräldrarna och till fosterbarnet. Man 
ska se till helheten. Det är glädjande att ministern har tagit in det här nu 
i lagstiftningen. 

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

Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i de-
ras helhet.  

Föreläggs först förslaget till landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av familje-
vårdarlagen för godkännande. Lagförslaget är godkänt. 

Föreläggs först förslaget till landskapslag om ändring av 3 § landskapslagen om tillämp-
ning i landskapet Åland av lagen om privat socialservice för godkännande. Lagförslaget 
är godkänt.  

Föreläggs först förslaget till landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om tillämp-
ning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård för godkännande. Lagförsla-
get är godkänt. 

Föreläggs först förslaget till landskapslag om ändring av 5 § landskapslagen om tillämp-
ning i landskapet Åland av barnskyddslagen för godkännande. Lagförslaget är godkänt. 

Föreläggs först förslaget till landskapslag om ändring av 2 och 5 §§ landskapslagen om 
kontroll av brottslig bakgrund hos personer som skall arbeta med barn för godkän-
nande. Lagförslaget är godkänt. 

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

För kännedom 

3 Godkännande av lagen om sättande i kraft av bestämmelser i Världspostkonventionen 
Republikens presidents framställning (RP 6/2014-2015) 
Enligt lagtingsordningen 31 § 2 mom. ska talmannen utan dröjsmål sända en begäran 
från presidenten om lagtingets bifall till ikraftträdande av en internationell förpliktelse 
till landskapsregeringen för ett yttrande som bör föreligga när ärendet remitteras till ett 
utskott. Talmannen kan dock, om möjligt efter att ha hört talmanskonferensen, i ett en-
skilt ärende besluta att ett yttrande inte är nödvändigt.  
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Landskapsregeringen ska behandla ett sådant ärende i skyndsam ordning. 

Talmannen har beslutat sända ärendet till landskapsregeringen för ett yttrande. Ären-
det upptas därför för remiss vid ett senare plenum.  

4 Godkännande av förordningen om konventionen om förorening av olja 
Republikens presidents framställning (RP 7/2014-2015) 
Enligt lagtingsordningen 31 § 2 mom. ska talmannen utan dröjsmål sända en begäran 
från presidenten om lagtingets bifall till ikraftträdande av en internationell förpliktelse 
till landskapsregeringen för ett yttrande som bör föreligga när ärendet remitteras till ett 
utskott. Talmannen kan dock, om möjligt efter att ha hört talmanskonferensen, i ett en-
skilt ärende besluta att ett yttrande inte är nödvändigt. 

Landskapsregeringen ska behandla ett sådant ärende i skyndsam ordning. 

Talmannen har efter samråd med talmanskonferensen beslutat sända ärendet till land-
skapsregeringen för ett yttrande. Ärendet upptas därför för remiss vid ett senare ple-
num.  

5 Ny körkortslagstiftning 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 5/2014-2015) 
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 07.01.2015. 

6 Ny blankettlag om bostadsbidrag 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 6/2014-2015) 
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 15.12.2014. 

7 Förslag till första tilläggsbudget för år 2015 
Landskapsregeringens budgetförslag (BF 2/2014-2015) 
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 15.12.2014. 

Plenum slutar 
Nästa plenum hålls 15.12.2014 klockan 13.00. Plenum är avslutat. 
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Plenum börjar 
Närvaroregistrering. 29 ledamöter närvarande. 

Meddelande 
Talmanskonferensen uppmaner beredskap för extra plenum fredagen den 23 januari 
2015. Vi kommer sannolikt att ha extra plenum och en frågestund. Antecknas. 

Bordläggning 

1 Ändringar i skattelagstiftningen 2015 samt kompensation till kommunerna 
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 1/2014-2015) 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 1/2014-2015) 
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 17.12.2014. Godkänt.  

Bordläggning 

2 Budget för landskapet Åland 2015 
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 2/2014-2015) 
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Landskapsregeringens budgetförslag (BF 1/2014-2015) 
Budgetmotionerna (BM 1-48/2014-2015) 
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 17.12.2014. Godkänt.  

Bordläggning 

3 Ålands handlingsprogram mot riskbruk och missbruk 2013-2016 
Social- och miljöutskottet betänkande (SMU 2/2014-2015) 
Landskapsregeringens meddelande (M 3/2013-2014) 
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 12.01.2015. Godkänt.  

Bordläggning 

4 Godkännande av konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö 
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 3/2014-2015) 
Landskapsregeringens yttrande (RP 4/2014-2015-s)  
Republikens presidents framställning (RP 4/2014-2015) 
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 17.12.2014. Godkänt.  

Remiss 

5 Ny blankettlag om bostadsbidrag 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 6/2014-2015)  

Remiss 

6 Förslag till första tilläggsbudget för år 2015 
Landskapsregeringens budgetförslag (BF 2/2014-2015)  
Talmannen föreslår att en gemensam diskussion om de båda ärendena tillåts i enlighet 
med arbetsordningen 61 § 4 mom.  

Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket ut-
skott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion.  

Talmanskonferensens förslag är att ärende nr 5 remitteras till finans- och näringsut-
skottet. Dessutom föreslår talmanskonferensen i enlighet med arbetsordningen 44 § 3 
mom. att lagtinget ska besluta att social- och miljöutskottet utskottet ska lämna ett utlå-
tande om ärendet till det beredande utskottet. Talmannens förslag är vidare att ärende 
nr 6 remitteras till finans- och näringsutskottet. 

Diskussion.  

Minister Carina Aaltonen 

Tack, fru talman! Lagförslaget ny blankettlag om bostadsbidrag föranleds av 
en mycket välkommen reform i riket. Den tidigare lagen om bostadsbidrag är 
från 1975. Efter ungefär 40 år så är det nu dags att förenkla och göra det lät-
tare för bostadsbidragstagarna i Finland och nu följer också Åland efter. Hela 
lagförslaget avser att förenkla och förtydliga systemet och man gör om krite-
rierna så att bostadens ålder, storlek, standard och uppvärmningssystem inte 
längre ska spela någon roll för bidragsbeloppet. Istället ska bara läget och an-
talet personer i hushållet räknas. Det underlättar också beviljandeprocessen. 

Jag vet inte om det är någon av er här i salen som någonsin har försökt för-
stå sig på bostadsbidragssystemet som har funnits och som är ikraft till och 
med den sista januari hos oss på Åland. Det är verkligen svårt att räkna ut. 
Den här reformen gör det mycket tydligare på förhand så att man får en slags 
helhetshyra. Det är också helhetshyran som används när man söker utkomst-
stöd om inte bostadsbidraget och andra inkomster räcker till.  
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Vad händer då? Självrisken ökar i alla kommungrupper och på alla in-
komstnivåer, alltid till 40 procent av det belopp med vilket bruttoinkoms-
terna har stigit. Bidragsprocenten ska fortfarande vara 80 procent av skillna-
den mellan de boendeutgifter som godkänns i bostadsbidraget och bassjälv-
riskandelen. Självrisken graderas enligt hushållets storlek och antalet min-
deråriga barn så att självrisken på samma inkomstnivå ska minska när hus-
hållets storlek och antalet minderåriga barn ökar. Det är en reform som ska 
gynna barnfamiljer. 

Inkomstgränserna justeras. När inkomsterna ökar så är den nya justerings-
gränsen 100 euro högre än för närvarande, dvs. 400 euro. När inkomsterna 
minskar är gränsen 40 euro, dvs. 200 euro.  

Hushållets egendom, barnens inkomster samt stöd för närståendevård ska 
inte längre inverka på bidragets belopp. De olika beloppen och de maximala 
boendeutgifterna ska justeras årligen med index. Så att det hela tiden följer 
med och indexjusteras. 

Tanken med bostadsbidragssystemet är att det ska vara så kostnadsne-
utralt som möjligt. Trots det så ökar ändå behovet av anslag för bostadsbi-
drag till följd av den här nya lagstiftningen. Detta dels på grund av en höjning 
av maximihyran med 56 euro per månad och en sänkning av självriskande-
larna med 8 procent. Tanken är att det ska vara kostnadsneutralt, men vi 
måste ändå komma in med mera pengar till det här systemet. 

För vem minskar bidraget? 73 procent av bidragstagarna får ett högre eller 
oförändrat bostadsbidrag medan 27 procent får ett lägre bidrag. Vi ska 
komma ihåg att de här ändringarna är mycket små. Det minskar ofta för 
barnlösa par eller hushåll med flera personer som bor i nya bostäder enligt de 
gällande normerna och där hyran inte motsvarar totalhyran i det nya syste-
met. Det kan också hända att de som bor i egnahemshus får sänkt eftersom 
beloppet för godtagbara skötselkostnader sjunker.  

Vilka får högre bidrag? Ett av målen med reformen har varit att värna om 
de fattigaste barnfamiljerna. Andelen hushåll som har större boendeutgifter 
än det föreslagna taket är störst bland de små hushållen. Vi utgår ifrån att det 
är barnfamiljer och framförallt ensamförsörjare som i första hand kommer 
att gynnas av ändringarna i stödet. 

Vi går nu in för att de åländska kommunerna ska vara i kommungrupp III. 
Under 2015 krävs det därtill en höjning av anslaget med 70 678,86 euro. Det 
är beräkningar som har gjorts av FPA. Det faller ut endast till 60 procent un-
der 2015. Från 2016 är situationen på helårsbasis närmare 118 000 euro. 

Reformen gjordes i riket och lagförslaget gick på remiss där. Förslaget har 
inte varit till Åland för vi har en egen lagstiftningsbehörighet på det här om-
rådet. Vi fick kännedom om det här lagförslaget först i mitten på november 
när det fastslogs att det skulle bli så här från den 1 januari. Därför har det va-
rit en brådskande behandling och vi måste nu komma med en budgetlag och 
en tilläggsbudget för 2015 för att kunna finansiera det här förslaget som ska 
träda ikraft från den 1 februari 2015. Tack. 

Vicelantrådet Roger Nordlund 

Fru talman! Ärade ledamöter, det passar bra att jag fortsätter där minister 
Aaltonen slutade. 

För att möjliggöra att framställningen om bostadsbidrag ska kunna träda 
ikraft så snart som möjligt så föreslår vi att den ska antas som en budgetlag. 
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Skulle allt ha gjorts såsom det kanske borde göras enligt regelverket så skulle 
den här informationen ha kommit i god tid till landskapsregeringen och vi 
kunde ha lagt fram den här lagframställningen och ändringen i samband med 
det ordinarie budgetförslaget för 2015. 

Nu sökte vi olika lösningar för att bostadsbidragstagarna inte skulle 
komma i kläm. Vi kom fram till att det bästa vore att ha det som en budgetlag 
och sköta finansieringen på det sättet. Det ger också lagtinget och oss möjlig-
heter att sätta den här lagen ikraft så snart som möjligt.  

Jag vill framföra tack till lagtinget för att ni har beredskap att agera på det 
här sättet. Jag har förstått att det här är i linje med de ändringar som är på 
gång också när det gäller lagtingsordningen. Det leder i förlängningen till ett 
mer flexibelt och bra arbetssätt. 

Merkostnaden är 70 000 euro. Av de 70 000 har vi kunnat finansiera un-
gefär hälften med att minska på landskapsandelar. Det betyder inte att vi 
minska landskapsandelarna någonstans utan vi har under de senaste veck-
orna fått in en mer tillförlitlig statistik som visar att vi kan sänka det anslaget 
med 36 000 euro. Det återstår ytterligare 34 000 att finansiera. Vi kommer 
att återkomma i nästkommande tilläggsbudget för 2015 med förslag till hur 
det ska finansieras, eftersom vi är överens i landskapsregeringen att den här 
reformen ska vara kostnadsneutral i förhållande till den stora budgeten för 
2015. 

Fru talman! Vi föreslår den här tilläggskostnaden. Jag hoppas att lagtinget 
kan behandla den så att framställningen träder ikraft så snabbt som möjligt. 
Tack. 

Ltl Mats Perämaa 

Fru talman! Jag tänker prata några ord om själva lagstiftningen om bostads-
bidrag och inte så mycket om tilläggsbudgeten, vilket självklart kommer att 
bli som ett resultat av vad lagtinget säger om själva lagen.  

Tar man en lag som kostar någonting så ska man också finansiera den. Till-
läggsbudgeten är odramatisk. Det är väl egentligen själva lagförslaget också 
men det finns några saker. 

Initiativtagaren till denna reform är Finlands regering och riksdag. Refor-
men i sig finns det knappast så mycket negativt att säga om, åtminstone inte 
efter en ytlig genomläsning av det som föreslås.  

Mycket vällovligt är att man strävar till en lägre grad av byråkrati när man 
ska fatta beslut om någon ska bli förmånstagare och kunna få bostadsbidrag. 
Det är bra att man går in för att förenkla de kriterier som utgör grunden för 
själva beslutet. Minister Aaltonen framförde vilka element som gör att det 
blir enklare. Det tycker vi att är bra. På finländskt håll har man gjort ett gott 
arbete när man har fått med de här sakerna i reformen.  

Målet med reformen, med tanke på stödmottagarna, så är det väl att man 
riktar förmånerna så att de målgrupper som nämndes här tidigare; ensamför-
sörjare och barnfamiljer, kan dra större nytta av den här reformen än andra. 
Det är väl ingen välbärgad som ska få de här förmånerna. Vi tycker att det är 
bra att det riktas till dessa grupper som behöver förmånerna.  

Reformen på rikshåll är bra. Det är bra att man kommer med en blankett-
lagstiftning som för över samma reformer och förmåner till ålänningarna. Det 
är bra att FPA fortsättningsvis sköter den praktiska utbetalningen av dessa 
bidrag. 
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Det finns en liten politisk knopp också i det här förslaget. Det nämndes 
nästan som i en bisats av minister Aaltonen. Att landskapsregeringen föreslår 
att de åländska kommunerna nu ska ingå i kommungrupp III. Det är klassifi-
cering av kommunerna som man har på rikshåll.  

När lagtinget 1975 antog den tidigare blankettlagen så ansåg man att kom-
munerna skulle höra till kommungrupp II, precis som det sägs här i land-
skapsregeringens lagframställning.  Motsvarande kommuner som kan näm-
nas vid namn på rikshåll är bl.a. Esbo, Vanda och Grankulla. Då valde man 
att våra invånare i de åländska kommunerna skulle få förmåner som kunde 
jämställas med hur invånarna hade det i dessa kommuner. Nu byter man 
spår och övergår till att de åländska kommunerna ska ingå i klassificeringen 
kommungrupp III. Tabellen i lagframställningen visar på att kostnaderna 
sjunker för landskapet i viss mån. Det blir lite sämre för förmånstagarna. Det 
står i framställningen att detta gör man på grund av ekonomiska skäl. Det är 
ett vällovligt syfte. Med det skulle vara väldigt intressant att få höra, efter ut-
skottsbehandlingen, om det finns några andra förändringar som skett i jäm-
förelse mellan dessa rikskommuner; Grankulla, Esbo och Vanda, i förhål-
lande till de åländska kommunerna. Har det skett en förändring i kostnads-
bilden för boendet eller någonting sådant? När vi flyttar våra kommuner till 
en annan kommungrupp så försämrar vi förmånerna lite grann för våra ålän-
ningar i förhållande till hur reformen landar på rikshåll. Det är en liten för-
sämring, inte stor. Det är frågan om 70 000 euro totalt när man flyttar kom-
munerna från den ena kommungruppen till den andra. 

Jag uppmanar utskottet att granska orsakerna till varför landskapsrege-
ringen väljer att byta kommungrupp. Finns det något annat statistiskt un-
derlag för denna förändring än bara det faktum att det ena alternativet kostar 
lite mera pengar än det andra? Kanske ministern har ett svar på den frågan så 
här rakt av. Tack. 

Minister Carina Aaltonen, replik 

Fru talman! Ltl Perämaa önskar att jag ska reda ut detta lite mer nog-
grannare. Ingen skulle ha varit gladare än jag om vi hade kunnat hitta de 
ekonomiska förutsättningarna för att kunna behålla den allmänna bo-
stadsbidragsnivån i kommungrupp II. Det finns alltid möjligheter att 
flytta upp igen och man hittar sådana pengar. Faktum är att Mariehamn 
och de åländska kommunerna hör hemma i kommungrupp III.  

Under tre års tid har vi haft diskussioner med social- och hälsovårds-
ministeriet om detta och utrett det. Mariehamn och de åländska kom-
munerna ligger på sjunde plats i kommungrupp III när det gäller bidrag 
för pensionärer. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Det är bra att det finns ett visst underlag för förändringen 
som inte bara är kopplad till vår ekonomiska situation. Det är ett vällov-
ligt skäl i sig. Man ska vara noga med ekonomin. Det är inget fel i det. 

I svaret som minister gav här så är det i varje fall korrekt att konsta-
tera att flytten till en annan kommungrupp är något lite sämre än refor-
men på rikshåll. 
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Minister Carina Aaltonen, replik 

Fru talman! Det här är en klar förbättring. Vi har en egen hyresbidrags-
lagstiftning när det gäller det allmänna bostadsbidraget. Vi kunde ha 
valt att vara kvar på nuvarande nivå och då hade det varit en försämring. 
Nu får vi dels en normalisering, vi hamnar i rätt kommungrupp men det 
blir också en höjning för de allra flesta av de åländska bostadsbidragsta-
garna. Det är en förbättring, speciellt för den målgrupp som både ltl 
Perämaa och regeringen värnar om; barnfamiljerna ensamförsörjare. 
Det är en klar förbättring. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Möjligen så, fru talman. Oberoende så i förhållande till reformens verk-
ningar på invånarna på rikshåll så är det här en liten försämring för in-
vånarna på Åland eftersom man flyttar över kommunerna i en annan 
kommungrupp där förmånerna blir något lägre. 

Som sagt, vi har inte kritiserat Finlands regering som har tagit själva 
reformen. Det är ändå väl att man i form av en blankettlag för över kär-
nan och själva innehållet i reformen också till att gälla här på Åland.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Göte Winé 

Tack, fru talman! Jag kan hålla med ltl Mats Perämaa. Det är ett bra lagför-
slag och ett bra ändamål. Som socialministern nämnde så är det en välkom-
men reform som har gjorts i riket. 

Lagförslaget har kommit snabbt hit, nästan lite för snabbt så att man inte 
hängt med i processen riktigt. Jag har snabbt satt mig in i detta. Det kan 
också medföra att utskottet har lite mera att fundera på.  

Jag jublade lite när jag satt läste att bostadens storlek inte spelade någon 
roll. Tidigare när jag har jobbat med unga och de har sökt bostadsbidrag så 
har de känt sig otroligt förnärmade av att det hela tiden ska diskuteras om de 
verkligen behövde så där stor lägenhet. Då måste man dra av vissa belopp. 
Många ungdomar är glada över att få tag i en lägenhet, sedan har istället stor-
leken på lägenheten blivit ifrågasatt. Det är inte alltid så lätt att kunna vara 
med och påverka det. Ungdomarna kanske inte har så många lägenheter att 
välja bland.  

Det är också bra att det lite följer landskapets familjepolitik. Man ser över 
de sänkta och direkta kostnaderna för barnfamiljer och i synnerhet för en-
samstående föräldrar. Socialministern sade att det är barnfamiljer och en-
samstående föräldrar som blir vinnare. I politiken brukar man ibland prata 
om vinnare och förlorare. Här är det barnfamiljer och ensamstående föräld-
rar som är vinnare och det är jättebra. 

Det som jag hade tänkt ge som färdkost till utskottet så tog ministern upp i 
sitt anförande. Det var dessa 27 procent. Vi fick ett bra svar. Jag tror inte att 
det är mycket mer för utskottet att grunna på. 

Jag funderade på om det här förslaget inte har någon konsekvens alls för 
jämställdheten? Nu när man ser vilka som blir vinnare i det här lagförslaget 
så är det ensamstående föräldrar. Det kanske kvitterar ut sig lite. När jag såg 
det här lagförslaget var jag rädd att kvinnorna skulle vara förlorare. Det kan 
hända att det jämnar ut sig och därigenom så har jag förståelse för det. 

738 



  

Ltl Mats Perämaa lyfte upp ändringen av kommungruppen och konsekven-
serna av det. Texten i lagförslaget är tråkig. Det står att det är enbart av eko-
nomiska skäl. När man hör anförandet och diskussionerna så skulle Åland 
placera sig på sjunde plats i kommungrupp III när man tittar på stödet till 
pensionärerna. Åland hör väl hemma där då i så fall. Däremot måste man då 
också få med det i texten. Om jag får vara lite kritisk till det här lagförslaget 
så hade man lite otur när man skrev det. Det kanske mera vore detta som 
hade funnits som motiv än att det är landskapets ekonomi. 

Vi går vidare. Det är bra att det här lagförslaget kommer till stånd. Det är 
bra att man agerar snabbt och att vi går vidare med det här lagförslaget nu. 
Det berör många personer och därför är det jätteviktigt att vi får den här la-
gen ikraft. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! För vår del får ltl Winé vara hur kritisk som helst till land-
skapsregeringens lagförslag, eftersom det ställdes en sådan fråga så är 
det okej för oss. 

Vad gäller diskussionen om kommungrupper så är den intressant. Det 
är bra att det finns någon sorts underlag för varför man väljer att föreslå 
att vi ska tillhöra en annan kommungrupp. Frågan är vilka kriterier är 
för denna förändring. Är det bara för befolkningssituationen, någonting 
annat, åldersstrukturen eller gäller det sådana väsentliga frågor som vad 
det kostar att bo i kommuner på Åland jämfört med på rikshåll? Inte har 
jag ett statistiskt underlag, men jag den bilden att det inte är särdeles 
billigt att bo vare sig på hyra eller i ägarbostad i Mariehamn. Det ska bli 
intressant att se efter att underskottet har fördjupat sig i den här frågan 
ordentligt. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Jag var lite kritisk till texten och inte så mycket till po-
litiken. Det var inte politiken jag ifrågasatte.  

På Åland skiljer sig våra bostadskostnader en hel jämfört med resten 
av landet. Ltl Perämaa sitter själv med i finans- och näringsutskottet och 
tycker om att sätta sig in i frågorna. Vi får se vilket resultat finans- och 
näringsutskottet kommer med. Som vi hörde av socialministerns anfö-
rande så har landskapsregeringen också sett på det. Jag hade bara lite 
kritik om vilken text man valde där. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Läget är ännu bättre än det. Såsom jag förstod på beskriv-
ningen av ärendena idag av talmannen så fanns det förslag om att 
social- och miljöutskottet också skulle ge ett utlåtande i den här frågan. 
Då får vi en väldigt bred behandling av den här frågan både vad gäller 
sociala aspekter och ekonomisk aspekter. Resultatet kommer säkert att 
bli bra. 

Det som ltl Winé lyfte upp och som jag också har tänkt på i det här 
sammanhanget är ju den stora skillnaden vi har mellan kostnaderna för 
boenden i de olika kommunerna. Det är kanske inte självklart att alla de 
åländska kommunerna borde höra till samma kommungrupp. Det är en 
stor skillnad mellan Mariehamn och Sottunga. 
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Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Minister Carina Aaltonen, replik 

Fru talman! Det var en olycklig skrivning, sade ltl Göte Winé. Men det är 
faktiskt en väldigt ärlig skrivning för det är så som det ligger till. Den 
ekonomiska situationen i landskapet gör att vi inte längre kan finnas 
kvar, just för tillfället i alla fall, i kommungrupp II. Vi hör faktiskt 
hemma i kommungrupp III och den normaliseringen.  

Man indelar kommunerna kommungruppsvis genom att titta på de 
genomsnittliga boendeutgifterna och de genomsnittliga boendeutgif-
terna per kvadratmeter. Då skulle man ligga på plats 27 när det gäller 
boendeutgifter per kvadratmeter. När det gäller de genomsnittliga boen-
deutgifterna så är man på plats 7 i kommungrupp III. Så ser den nakna 
sanningen ut. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Det är alltid bra med en naken sanning, då kommer 
det fram. 

Minister Aaltonen gav ett utomordentligt bra svar och det skulle jag 
gärna sett på pränt i lagförslaget. Jag hittade det inte, kanske jag läste 
det slarvigt. Jag hade velat att man förtydligade varför det är på det här 
viset. Det skulle då ha varit enklare att läsa det här lagförslaget. Det 
skulle också ha gett en större förståelse direkt. Hos mig personligen bör-
jade det ringa lite varningsklockor när jag såg detta. Men efter minister 
Aaltonens framförande så fanns det egentligen inte några tveksamheter 
kring det här. Detta menade jag när jag sade att det var lite otur bara, 
inget olyckligt. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Anders Eriksson 

I första meningen i den här lagframställningen står det: ”Landskapsrege-
ringen föreslår att det stiftas en ny blankettlag om bostadsbidrag som er-
sätter den gällande blankettlagen om bostadsbidrag” precis som minister 
Aaltonen sade i sin presentation. 

I detta parlament har vi många gånger diskuterat om vi ska ha blankettlag 
eller inte. Dessa blankettlagar, vara eller icke vara, uppfattas som ganska trå-
kigt för media, för allmänheten och tyvärr också för många i lagtinget. 

Det finns tre motiv som jag vill plocka fram när det gäller tveksamheter 
med blankettlagar. För det första; att lagtinget stiftar en lag som man så små-
ningom överhuvudtaget inte har något hum om innehållet i. Det ändrar av sig 
själv utan att lagtinget vet vad som har ändrat.  

Det andra; uppföljningen blir bristfällig. Finansminister Roger Nordlund 
sade att det inte har fungerat i det här fallet. Då bör man ställa sig frågan 
vems fel det är för att det inte har fungerat. 

För det tredje; för de enskilda ålänningarna kan det ha ganska stora konse-
kvenser.  I det här fallet handlar det om dem som kanske har det svårast, de 
som behöver bostadsbidrag.  
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Risken var väldigt stor att man hade befunnit sig i en sådan situation att 
det inte hade funnits vare sig lagstöd eller tekniskt stöd för att betala och 
räkna ut bostadsbidragen framöver. 

Därför blir det lite galghumoristiskt det som landskapsregeringen skriver 
under punkt 2 på sidan 4, Utvärdering av nuläget och landskapsregeringens 
förslag: ”I regeringsprogrammet anges att målet för socialpolitiken är alla 
människors lika rätt till trygghet under livets alla skeenden. Landskapsre-
geringen verkar för att alla ska ha tillgång till likvärdiga sociala omsorger 
och stödinsatser. När budgeten uppgörs strävar landskapsregeringen efter 
att de sociala förmånerna för landskapets befolkning är minst desamma 
som i riket. Den ekonomiska utkomsten för dem som har det allra sämst 
ställt ska förbättras. 

Landskapsregeringen anser att den bostadsbidragsreform som genom-
förts i riket uppfyller de målsättningar landskapsregeringen har inom soci-
alpolitiken”. Det här låter väldigt framåtsyftande och vaket på alla sätt och 
vis. Minister Aaltonen sade själv att fram till mitten av november så visste 
man ingenting om vad som hände och skedde på rikssidan, trots att den är 
omfattande reformen har varit på gång sedan 2009. De flesta som läser litte-
ratur på det sociala området vet att det här har varit på gång sedan 2009, vil-
ket landskapsregeringen synbarligen inte haft en aning om. 

Det torde vara cirka 80-90 familjer som berörs av detta. Risken har varit 
väldigt stor att de kunde ha blivit helt utan bostadsbidrag just p.g.a. lagstödet 
men framförallt på grund av den tekniska hanteringen. 

På sidan 1 i den här framställningen står: ”Avsikten är att Folkpensionsan-
stalten fortsättningsvis ska sköta om verkställigheten av lagstiftningen om 
bostadsbidrag på Åland.” Jag kan tänka mig att det var där som man uppfat-
tade att det inte fanns någon lag överhuvudtaget och det fanns inget system 
där man kan hantera bostadsbidragen på Åland längre. 

Det här vill jag nämna som tre motiv mot blankettlagstiftning. 
Jag anser att det är landskapsregeringens ansvar att se till vad som händer 

och sker där man via blankettlagstiftning har blivit beroende av vad som hän-
der och sker på rikssidan. Inte kan man förlita sig på att riksmyndigheterna 
ska komma med signaler om vad som är på gång, som jag tyckte att finansmi-
nistern Nordlund sade mellan raderna. Risken är väldigt stor att vi helt kunde 
ha blivit utan bostadsbidrag ett par månader här på Åland. Det är egentligen 
inte svårt att tänka sig vilket liv det skulle ha blivit om t.ex. socialdemokra-
terna skulle ha varit i opposition, men nu är de ansvariga för det här. 

Tittar vi på framställningen så håller jag med minister Aaltonen när hon 
säger att man har som syfte att förenkla och förtydliga. Ofta när man skriver 
det så blev konsekvenserna tvärtom. Men i det här fallet så förefaller det inte 
vara på det sättet. 

Det verkar bli ett betydligt smidigare system när det gäller hur man ska 
räkna ut bostadsytan, när det gäller byggnadsår och när det gäller uppvärm-
ningssystem osv. Detta saknar betydelse härefter, precis som ltl Winé var 
inne på. 

Barnen tilldelas också en större vikt vid de nya uträckningsformerna. Min-
deråriga barns inkomster påverkar inte bostadsbidraget. Inte heller förmö-
genheten påverkar annat än genom den avkastning som man får. 

För Ålands Framtids dels så tycker vi nog att ändringarna är bra. Det som 
vi är tveksamma till är hanteringen av det här.  
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Det förefaller som om barnfamiljernas situation kommer att förbättras, det 
tycker vi att är bra för vi har många gånger jobbat mot barnfattigdom. Det 
verkar också bli betydligt lättare för kunderna att förstå hur bostadsbidraget 
räknas ut, vilket inte har varit det enklaste. 

Med tanke på det som man skriver under punkt 2 där vill man ge sken om 
att det här är väldigt framåtsyftande och väldigt bra så är jag kritisk till att 
man kommer med den här framställningen så här fem i tolv.  

De som är i behov av de här pengarna ska inte behöva hamna i kläm för att 
systemet inte har fungerat. Jag hoppas att vi i social- och miljöutskottet kan 
behandla detta så snabbt som möjligt. Kanske ordförande redan idag kan 
hjälpa till så att vi på ett informellt sätt kan bestämma vilka sakkunniga vi ska 
höra imorgon så behöver det här inte ta så lång tid. Tack. 

Minister Carina Aaltonen, replik  

Fru talman! Jag är naturligtvis inte alls stolt över att vi kommer så här 
sent. Det här borde naturligtvis ha kunnat lega tidigare på lagtingets 
bord. Men sådant kan hända i en liten ansträngd förvaltning. Vi kan helt 
enkelt inte ha resurser för att följa upp precis allt som händer i riket. Vi 
kom ändå fem i tolv. Förändring som sker nu i riket och på FPA ska inte 
drabba de åländska bostadsbidragstagarna på något sätt, vilket har varit 
vår målsättning. Därför är jag väldigt glad över att lagtinget har kunnat 
ha en brådskande behandling av detta. Jag hoppas också att utskotten 
kan göra ett raskt arbete här i början på januari så att den här lagen fak-
tisk kan träda ikraft den 1 februari för då kommer inte våra åländska bo-
stadsbidragstagare att drabbas överhuvudtaget. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Den saken är vi helt eniga om. Vi från Ålands Framtids sida kommer att 
göra allt vi kan för att det här ska gå igenom så snabbt som möjligt. Det 
är inte de som är i behov av bostadsbidrag som ska bli lidande av att inte 
systemen fungerar.  

Det som jag ville få fram med mitt anförande är att jag kanske hör till 
dem som är mest kritisk till blankettlagstiftning och det blir ofta en 
ganska torr teknisk debatt. Men när inte ens det här parlamentet vet hur 
den lagstiftning som man har omfattat ser ut, efter alla ändringar som 
har skett, och när uppföljningen inte heller fungerar och när risken var 
väldigt, väldigt stor i det här fallet att de ålänningar som är beroende av 
den här lagstiftningen hade kunnat bli i kläm så då går det helt enkelt 
lite för långt. 

Minister Carina Aaltonen, replik  

Ltl Anders Eriksson brukar annars stå i talarstolen och förklara hur 
landskapsförvaltningen behöver slimmas ytterligare, hur vi ska skära 
ner på kostnader och hur vi ska minska på den offentliga sektorn. Det 
skulle vara klädsamt om också ltl Anders Eriksson någon gång faktiskt 
inser att vi behöver utveckla vissa delar av förvaltningen. På så sätt kan 
man komma bort från blankettlagstiftningen och kanske ha egen lag-
stiftning på vissa områden som man går in för. Jag tycker att ltl Eriksson 
faktiskt pratar precis som det passar sig. 
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Ltl Anders Eriksson, replik 

Det är fritt upp till ministern att tycka det förstås.  
Vi är eniga om en sak. Förvaltningen behöver utvecklas, men i vår 

värld utvecklar man inte förvaltningen genom att anställa tio till. Jag 
tror att den här situationen säkert hade varit likadan oavsett om man 
hade haft fem eller tio personer till på social- och miljöavdelningen. 

Försök att fokusera på att få fungerande system, försök att fokusera 
på att ha en så hög kompetens som möjligt och inte bara att det ska vara 
mera och mera folk. Det är inte lösningen på den här typen av problem. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Christian Beijar, replik  

Fru talman! Beträffande den fortsatta behandlingen av ärendet så kan 
jag informera ltl Eriksson, tillika medlem av social- och miljöutskottet, 
att social- och miljöutskottet kommer imorgon att läsa lagen och också 
bestämma höranden i fortsättningen. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag är väl medveten om, precis som ordförande säger, att jag är medlem 
i social- och miljöutskottet. Jag hoppas också att vi alla kan hjälpas åt 
och informellt se till att vi också har sakkunniga på plats. Kanske vi tar 
en lite längre dag imorgon och får detta på plats. 

Ltl Christian Beijar, replik  

Fru talman! Det här blir en liten diskussion mellan utskottsmedlem-
marna. Imorgon bestämmer vi höranden och sedan återkommer vi. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Då får jag konstatera att min lilla försynta förhoppning om att vi skulle 
snabba på den här behandlingen inte riktigt lyckades. Men vi tuffar på. 

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

Kan förslaget att ärende nr 5 remitteras till finans- och näringsutskottettill vilket social- 
och miljöutskottet ska lämna ett utlåtande omfattas? Förslaget är omfattat. 

Kan förslaget att remittera ärende nr 6 remittera ärendet till finans- och näringsutskot-
tet omfattas? Förslaget är omfattat.  

Ärendena remitteras till finans- och näringsutskottet och ett utlåtande över ärende nr 5 
inhämtas från social- och miljöutskottet. 

Andra behandling 

7 Lagstiftning om familjehem 
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 1/2014-2015) 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 2/2014-2015) 
Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Efter det föreläggs de lagförslag som 
ingår i betänkandet var för sig för beslut i andra behandling. Slutligen föreläggs betän-
kandets motiveringar för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkän-
nas? Godkänt. 

Diskussion. Ingen diskussion. 
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Föreläggs förslaget till landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av familjevår-
darlagen för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behand-
ling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad. 

Föreläggs förslaget till landskapslagen om ändring av 3 § landskapslagen om tillämp-
ning i landskapet Åland av lagen om privat socialservice för antagande i andra behand-
ling. Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. 

Föreläggs förslaget till landskapslagen om ändring av 2 § landskapslagen om tillämp-
ning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård för antagande i andra be-
handling. Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. 

Föreläggs förslaget till landskapslagen om ändring av 5 § landskapslagen om tillämp-
ning i landskapet Åland av barnskyddslagen för antagande i andra behandling. Lag-
tinget har i andra behandling antagit lagförslaget. 

Föreläggs förslaget till landskapslagen om ändring av 2 och 5 §§ landskapslagen om 
kontroll av brottslig bakgrund hos personer som skall arbeta med barn för antagande i 
andra behandling. Lagförslagets andra behandling är avslutad. 

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

Ärendet är slutbehandlat. 

Plenum slutar 
Nästa plenum hålls 17.12.2014 klockan 09.30, observera tiden. Plenum är avslutat. 
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Plenum börjar 
Närvaroregistrering. 30 ledamöter närvarande.  

Första behandling 

1 Godkännande av konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö 
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 3/2014-2015) 
Landskapsregeringens yttrande (RP 4/2014-2015-s)  
Republikens presidents framställning (RP 4/2014-2015) 
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. 

Diskussion. 

Ltl Christian Beijar 

Fru talman! Som framgår har HELCOM-konventionens bilaga VII om insat-
ser vid föroreningsolyckor preciserats till att förutom samarbete kring be-
kämpning av oljeskador till havs även omfatta bekämpning av oljeskador på 
stränderna. Ändringarna föranleder inte några lagstiftningsåtgärder i land-
skapet till följd av att bilaga VII i praktiken även har tillämpats på stränder.  

I bilaga VII till HELCOM-konventionen åläggs de fördragsslutande par-
terna att upprätthålla beredskap för att kunna genomföra insatser vid för-
oreningsolyckor som hotar Östersjöns marina miljö. De fördragsslutande par-
terna ska också underrätta varandra om föroreningsolyckor som inträffar och 
vid behov samarbeta kring övervakningen och bekämpningen av förorenings-
olyckor till havs. 

Social- och miljöutskottet konstaterar att ändringarna i bilaga VII till 
HELCOM-konventionen inte föranleder några lagstiftningsåtgärder i land-
skapet. Enligt gällande landskapslag om bekämpande av oljeskador åligger 
det landskapsregeringen att utveckla de metoder som används vid bekämp-
ning av oljeskador och vid behov även uppgöra planer för sådan bekämpning. 
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I samband med behandlingen i utskottet fick vi information att landskapsre-
geringen nu arbetar på en oljeskyddsplan för åren 2014-2018 som då ska 
uppfylla kraven för beredskapsplan både till havs och för insatser på stran-
den. Den tidigare planen fastställdes år 2000. Planen för bekämpning av olje-
skador 2014-2018 innehåller också en plan för hur landskapsregeringen un-
der denna period ska bygga upp oljebekämpningskapaciteten och där har vi 
erfarit att det finns det mycket att göra.  

Fru talman! Utskottet har inga invändningar mot att ändringarna i bilaga 
VII träder i kraft i landskapet och föreslår därför att lagtinget ger sitt bifall till 
att förordningen träder i kraft i landskapet till de delar bilaga VII 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. 

Första behandling 

2 Ändringar i skattelagstiftningen 2015 samt kompensation till kommunerna 
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 1/2014-2015) 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 1/2014-2015) 
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som in-
går i betänkandet.  

Diskussion. 

Ltl Jörgen Pettersson 

Talman! Låt mig börja med att tydligt slå fast att den ekonomiska lågkon-
junkturen, som vi under de senaste åren sett komma till Finland, är här för 
att stanna. Vi kan inte räkna med att de nivåer vi förut byggde vårt samhälle 
med kommer tillbaka. Vi tvingas bygga vårt Åland med mindre pengar än vi 
hade förr. Vi är heller och absolut inte ensamma i denna omstöpning. Detta 
är viktigt att hålla i minnet när vi behandlar detta första lagförslag för dagen 
som utgör en viktig del av resten av budgeten som vi fattar beslut om senare. 

I Finland har riksdagen bestämt sig för att sänka barnbidraget med hela 
8,1 procent för närmare 600 000 familjer. Om inte annat illustrerar det väl-
digt tydligt krismedvetenheten på riksplanet. Bidraget till barnfamiljerna har 
varit om inte heligt så i varje fall omhuldat och genom att skära i det blir sig-
nalen väldigt tydlig: läget är allvarligt och hela nationen måste sluta sig 
bakom detta. Även Åland tvingas göra samma sak även om inbesparingarna 
är relativt sett mindre. Medan andelen människor i ekonomiskt utsatta hus-
håll är 9 procent i Finland är den 4,3 procent på Åland. Man ska kanske inte 
jämföra hur folk har det, men det är nog viktigt att slå fast att vi fortfarande 
har takhöjd på Åland. 

I lagförslaget om ändringar i skattelagstiftningen år 2015 samt kompensat-
ion till kommunerna försöker landskapsregeringen dels spara och dels sätta 
fart på konsumtionen. Denna lag är inte hela lösningen, långt därifrån, men 
den är en viktig del på vägen. Genom att dels ta bort tidigare avdragsrätter 
och dels göra en omfördelning gentemot de pensionärer som tjänar allra 
minst uppnår man två syften. Det är för det första en signal att även sådana 
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förmåner som tidigare varit självklara nu måste förändras. Det är ett resultat 
av en nedgång i den ekonomiska verkligheten som inte är tillfällig utan för 
alltid. För det andra är förslaget ett litet steg mot en större jämställdhet ef-
tersom det höjda pensionsinkomstavdraget i viss mån gynnar kvinnor mer än 
män då kvinnors pensioner oftast är lägre än männens. 

Huvudsyftet med de föreslagna förändringarna kommer från en anpass-
ning till det Finland som valt att sänka barnbidragen med 8,1 procent. Den 
vägen har vi på Åland ännu inte tvingats gå, men om ingenting händer i vår 
samhällsekonomi kan det mycket väl bli så även här. Som bekant har vi på 
Åland inte behörighet på alla skatteområden varför många andra föränd-
ringar som träder i kraft i Finland automatiskt sker även på Åland, till exem-
pel höjningen av arbetsinkomstavdraget och ändringarna av avdragen för bo-
stadslån och studielån. Övriga verkningar av förslaget framgår i framställ-
ningen och i betänkandet. 

När det gäller förhållandet mellan Finland och Åland, som absolut inte är 
ointressant, är det också viktigt att lyfta fram att det vägda medelvärdet av 
åländska skattesatser varit mer än två procentenheter lägre än motsvarande 
medelvärde i Finland. När det gäller den effektiva skattegraden är skillnaden 
ännu högre. Den disponibla inkomsten och köpkraften är därmed högre för 
ålänningen i jämförelse med finländaren. Det ska vi vara stolta och glada över 
men absolut inte ta för självklart. När tiderna förändras drabbar det även oss, 
inte bara alla andra. 

Mot den här bakgrunden finner utskottet att ja, några får betala lite för att 
vi alla på sikt ska kunna dra nytta av en ekonomi där inkomster och utgifter 
är så lika varandra som möjligt över tid. Det sker i det här förslaget som en 
del i hela den budget vi snart ska diskutera. Hela Åland kan spara samtidigt 
som konsumtionen och det åländska näringslivet gynnas. Dessutom blir jäm-
ställdheten större då förslagen är positiva för låginkomsttagare och pension-
ärer med de minsta pensionerna. Det skapar trygghet på sikt. 

I samband med arbetet med lagframställningen framkom emellertid att ett 
kompletterande budgetförslag riktats till Finlands riksdag. Det gör att de ex-
akta procentsatserna inte kan räknas fram för att motsvara 20 respektive 28 
procent för samfund och samfällda förmåner. Vi måste vänta och se vad man 
i riksdagen gör innan våra egna kommunalskattesatser slås fast. Det är ett 
klokt val just nu. Våra företag behöver inte nya utmaningar på skattesidan 
utan borde kunna räkna med att de lever med samma skattevillkor som sina 
konkurrenter i Finland. Det skapar förutsägbarhet. 

Talman! Mot den här bakgrunden och med omsorg om hela den åländska 
ekonomin i en fortfarande skakig omvärld föreslår en utskottsmajoritet att 
lagtinget antar det första lagförslaget i den bilagda lydelsen och att lagtinget 
antar de tredje och fjärde lagförslagen samt att det andra lagförslaget förkas-
tas i väntan på besked om skattesatserna från Finlands riksdag. Tack. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack fru talman! Ledamot Pettersson talar allvarsord om ekonomin och 
att vi står på ruinens brant och att vi måste vara beredda på att dra åt 
svångremmen. Jag tycker att det var lite överdramatiserat, de facto har 
inkomstutvecklingen varit god under de här dåliga åren. Det finns inte 
skäl att skrämma med att barnbidraget eventuellt skulle försämras. Åt-
minstone ur socialdemokratisk synvinkel delar vi inte den förutsägelsen. 
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Regeringen har en fast hand om ekonomin och fördelningspolitiken är 
god. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Talman! Tack för frågan ledamot Sundback, i den bästa av världar så 
vore det naturligtvis en verklighet. Tyvärr är det inte säkert att vi lever i 
den för ögonblicket. Att man i Finland har gått in för en sådan drama-
tisk sänkning som man har gjort med barnbidraget får nog förr eller se-
nare konsekvenser även för vårt landskap. Vi lever ändå i en ekonomi 
som är mycket, mycket tätt länkad med den finländska och när den viker 
alltför mycket så kommer det obönhörligen att slå även mot Åland. Hit-
tills har vi inte behövt göra de neddragningarna och jag hoppas innerli-
gen att vi ska slippa, men beredskapen behöver vi nog ha där. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Uttrycket ”den bästa av världar” har vi hört ganska ofta. Jag 
undrar vad det är. Jag tycker faktiskt att Åland är den bästa av världar 
man kan tänka sig. Jag ser inte heller att hotet är så överhängande som 
ledamot Pettersson nu försöker frammåla en framtidsbild av. Barnbi-
dragssänkningen i riket är kopplad till vissa avdragsregler i statsbeskatt-
ningen och kommunalförvaltningen så det är på sätt och vis kostnadsne-
utralt. Det är inte vår modell utan vi vill ha kvar barnbidraget som ett 
generellt socialt stöd, som det alltid har varit. Det är till för att täcka 
kostnader för barn, att man har barn är fördyrande. Hur vi sedan ska 
förhålla oss till avdragsreglerna är en vidare fråga. Vi kan inte ha det så 
att de högavlönade får dra av i beskattningen, men inte de lågavlönade. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Talman! Barnbidraget är något som man i Finland, liksom i resten av 
den nordiska välfärdsstaten, har försökt upprätthålla och på alla vis för-
svara och ändå har man nått den slutsatsen att det inte går längre. Det 
är någonting som vi bör förhålla oss till. Sådant kommer inte att passera 
obemärkt på Åland. Att barn sedan skulle vara fördyrande, vet jag inte 
om jag riktigt håller med om. I mitt fall så har de alltid varit berikande 
på alla vis. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Talman! Vi minns alla att detta lagförslag aldrig blev presenterat i sam-
band med budgetremissen. Nu blev det lite konstigt, det blev som en 
kombination av en presentation av ett lagförslag samt till en mindre del 
en presentation av ett utskottsbetänkande. Utskottsordförande var väl-
digt stark i försvaret av lagförslaget och det blev konstigt med det mot 
bakgrund av att vi aldrig fick det här presenterat. En liten detalj vill jag 
reflektera över här. Utskottsordförande sa att vi aldrig kommer att 
komma tillbaka till de inkomster vi hade tidigare, det är ett faktum. Lä-
ser man budgetbetänkandet står det att avräkningen är rekordhög pro-
gnosticerad för 2015. Den har aldrig varit högre, men trots det har vi det 
underskott som utskottet har påvisat för själva budgeten. 
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Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack talman! Tack för möjligheten att klarlägga, ledamoten Perämaa. 
Med inkomster avser jag faktiskt övertid, inte enstaka år. Vi vet allihop 
att nästa år har blivit korrigerad, tack vare extra intäkter genom extra 
åtgärder i statskassan. Det illustrerar väldigt väl vårt beroende till den 
finländska konjunkturen. Man kan tyvärr bara sälja en sak en gång och 
det kommer vi att få dra nytta av nästa år. I framtiden är jag rädd för att 
jag står fast vid att våra inkomster kommer över tid att bli lägre och det 
är nog något vi måste vänja oss vid. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru talman! Ltl Pettersson sade att det skapar bättre förutsättningar för 
det åländska näringslivet om man följer det finska skattesystemet. Det 
skulle jag gärna vilja att ltl Pettersson vidareutvecklar, hur han tänker. 
Den finska ekonomin är mer eller mindre i fritt fall och precis som ltl 
Pettersson sade är vi kopplade till den. Därför dyker det ganska snabbt 
upp olika ändringar i skattelagstiftingen för att hjälpa upp den finska 
ekonomin, någonting som är fullständigt oförutsebart både för det 
finska och åländska näringslivet. Kan han vidareutveckla lite hur han 
tänker vore det bra. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Talman! Absolut, ledamot Eriksson! Jag finner att det skulle vara 
mycket olyckligt ifall vi landar i en verklighet där våra företag tvingas 
betala en högre skatt än de finländska konkurrenterna. Det kan bli ef-
fekten om man inte känner till exakt hur det kommer att sluta i riksda-
gen just nu. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru talman! Det är sant, det är vi eniga om. Däremot när man säger att 
det skapar bättre förutsebarhet om vi följer det finska skattesystemet 
förstår jag inte riktigt. Skulle vi ha en egen skattelagstiftning så åt-
minstone i min politiska värld skulle man ha en väldigt noggrann dialog 
med det åländska näringslivet. Alla ansvarsfulla politiker vill ju förhopp-
ningsvis gynna det åländska näringslivet. Skulle vi ha makten över be-
skattningen så skulle det självklart ske i dialog med det åländska nä-
ringslivet och skapa en helt annan förutsebarhet än vad vi har nu. Nu 
blir vi bara att flyta med. Bostadsbidraget är det senaste exemplet, land-
skapsregeringen visste ingenting och bostadsbidragstagare riskerar fort-
sättningsvis att bli utan sitt bostadsbidrag. Jag får inte ihop resone-
manget om att det skulle skapa mer förutsebarhet. Jag tror att det inte 
är färdigt tänkt från ltl Petterssons sida. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Talman! Färdigt tänkt blir det kanske aldrig, för vi ägnar oss åt sam-
hällsbygge, åtminstone från regeringsblockets sida. När det handlar om 
förutsägbarhet och det åländska näringslivet ska man minnas att det 
åländska näringslivet inte bara har en röst, det har väldigt många röster. 
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Vårt näringsliv är uppbyggt av internationella koncerner, av lokala fix-
are, av säljare, exportörer, tjänstetillverkare och producenter och allt 
möjligt, som alla har sin syn på verkligheten. Om det är någonting som 
förenar dem allihop är det nödvändigheten av att ha förutsägbarhet i 
förhållande till sina konkurrenter. Det kan vi göra på det här viset. Det 
vore hemskt olyckligt om vi skulle landa i en högre skatt för våra 
åländska företag än vad deras konkurrenter har, men där skiljer sig vår 
syn åt gissar jag. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Mats Perämaa 

Fru talman! Det var intressant att dagens debatt rörande budget och de skat-
telagstiftningar som hör till den, inleddes med att vi fick en skillnad i beto-
ning på hur allvarligt det ekonomiska läget är mellan regeringspartierna cen-
tern och socialdemokraterna. En tydlig skillnad där. Det kan vara en spän-
nande grund för den debatt vi ska föra i två-tre dagar.  

Jag förstår socialdemokraterna som gärna målar upp situationen som 
ganska god ändå, med tanke på att man innehar lantrådsposten. Det ligger i 
deras intresse att försöka måla upp att situationen är någorlunda bra. Vi för 
vår del, i denna tvist mellan två regeringspartier, håller lite mera med center-
partiet. Vi har en allvarlig ekonomisk situation dels i landet och dels också 
här på Åland. Det måste hanteras, det kommer inte att lösas av sig självt.  

Sedan till själva reservationen som är kopplad till de ändringar i skattelag-
stiftningen, som ska genomföras, uppenbarligen, med förslag av majoriteten. 
Några ord om pensionärerna och pensionärernas avdragsmöjligheter. Det är 
rätt och riktigt som utskottsordförande sade att pensionärer med allra lägsta 
pensioner får en liten, liten förbättring i och med hela det här paketet. Det är 
ändå frågan om små summor, det är frågan om några tiotal euro per år, men i 
alla fall en förbättring.  

Totalt sett för pensionärerna i det här paketet, som man har gått in för på 
rikshåll och stiftat lagar om i riksdagen, innebär det att indexjustering av 
pensionen inte görs, det blir en försämring i förhållande till valutaföränd-
ringar, inflation, och i förhållande till det som är lagstiftat om pensioner. Det 
blir en försämring. En liten korrigering via avdraget som man också lagstiftar 
om, gynnar dem med lägsta inkomsterna. Totalt sett för pensionärerna är det 
inte till fördel det som sker. Behovet av att spara finns i botten och är säkert 
orsaken till varför man i Finland går in för det här.  

Till ämnet för mig i detta anförande – studielånet och avdragsmöjlighet-
erna kopplade till studielånet. Vi torde ha en sådan situation att vi för ett an-
tal år sedan, jag har inte någon klar bild av när det avslutades, men vi hade 
ett studielåneavdrag i kommunalbeskattningen i enlighet med den behörighet 
vi har här på Åland, som vi slopade då staten gick in för att införa ett studielå-
neavdrag i statsbeskattningen, kapitalbeskattningen. Den lag som man nu 
föreslår att ska slopas.  

Det här visar att det är fullt möjligt att i kommunalbeskattningen införa 
sådana här instrument som underlättar för studeranden. Det har legat till 
grund för de motioner som vi liberaler har fört fram och det ligger till grund 
för vad vi anför här nu idag. Vi menar att det är fullt möjligt att införa ett, hur 
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stort som helst egentligen, avdrag i kommunalbeskattningen om vi bara så 
önskar, om vi bara förmår utnyttja den behörighet vi har. I samband med att 
vi har presenterat motioner, det torde vara två år sedan vi förde fram den här 
tanken senast, eller första gången under den här mandatperioden har vi fått 
löften av utbildningsministern om att landskapsregeringen kommer att över-
väga att införa ett sådant här avdrag. Nu sker det här istället, man mer eller 
mindre aktivt accepterar att man på rikshåll försämrar möjligheterna till stu-
dielåneavdrag och låter de reglerna träda i kraft här på Åland utan att man 
vidtar åtgärder för att parera det här via kommunalbeskattningen.  

Summa summarum för de åländska studerandena blir det så att vi först 
fick belastas med det som landskapsregeringen gjorde för ett år sedan, man 
slopade indexjusteringen av studiestöden och nu belastas man ytterligare av 
försämringar i avdragsmöjligheterna. Efter avslutade studier kunde man dra 
av räntor i tidigare statsbeskattningen, men i beskattningen totalt så ser vi en 
försämring också på den punkten. Det är något sämre att stödmöjligheterna 
numera är något sämre under själva studietiden och avdragsmöjligheterna då 
man ska betala tillbaka sina lån och bilda familj och gå in i förvärvslivet är 
också något sämre. Det ska bli intressant att höra vad utbildningsministern 
säger om eventuella egna åländska avdragsmöjligheter i kommunalbeskatt-
ningen. Det ska bli intressant att höra om arbetet har gått vidare överhuvud-
taget. 

Ekonomin är besvärlig. Vi har en stor försörjningsbörda på Åland, det har 
skrivits nyligen i media om den. De som förvärvsarbetar har ett stort antal 
personer att försörja, sådan som inte har kommit in i förvärvsinkomstålder 
eller redan passerat den. De som arbetar ska försörja relativt många personer 
som står utanför den arbetsföra befolkningen. Försörjningsbördan är högre 
här på Åland än i vår omgivning. Det här betyder att det blir svårt att hantera 
också ekonomiskt i den offentliga sektorn överlag.  

Det finns olika sätt att hantera en underfinansiering av den offentliga eko-
nomin, ett är att skära väldigt kraftigt i utgifterna, ett annat sätt är att försöka 
skapa tillväxt så gott det går. Vi menar att ett gynnsamt studielåneavdrag där 
man också kan dra av kapitaldelen, som det står i reservationen, kunde med-
verka till en hög inflyttning till Åland. Det är en del av tanken med avdraget. 
Vi tänker oss en situation med ett gynnsamt studielåneavdrag där en ålän-
ning som väljer att studera utanför Åland i och med detta instrument kunde 
finna en drivkraft att flytta tillbaka och börja förvärvsarbeta i en åländsk 
kommun. Då väl medveten om att man kan dra av sitt studielån i och med 
förvärvsinkomster på Åland.  

Rätt marknadsfört borde det här vara någonting som kan intressera de 
ålänningar som har studerat färdigt och fått en examen. Vi skulle få in kom-
petens på det sättet, vi skulle få in mera människor, vi skulle få en större 
verksamhet här på Åland totalt sett. Det är det här som är tillväxt. Istället för 
att bara skära ner i utgifterna skulle vi skapa tillväxt i det här. Det här är ett 
förslag som borde vara intressant för oss allihop. Det följer den diskussion 
som ofta förs att vi inte utnyttjar vår skattebehörighet. Här finns ett exempel 
på hur man kunde göra det bra för de studerande, underlätta för dem att 
komma in i det vanliga familjelivet och arbetslivet efter studierna. Vi ser bara 
fördelar.  
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Kostnadsmässigt, vem ska betala det här. Om man lyckas övertala en per-
son som har studerat utanför Åland att flytta tillbaka, kommer de att med-
verka till att samhället snurrar. Det här behöver inte kosta någonting. Alter-
nativet är att de inte skulle flytta tillbaka till Åland och då skulle vi gå miste 
om den kapacitet som den människan har i sin roll i samhället.  

I och med detta anförande, fru talman, aviserar vi att vi kommer att föra 
detta till omröstning i enlighet med den reservation som vi lämnat. Vi vill att 
landskapsregeringen ska börja förbereda ett förslag i den riktning som vi nu 
anfört. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Ekonomin är besvärlig, det är mörka framtidsplaner vi har. 
Det är tungt för ledamot Mats Perämaa att sia om ekonomin. Han före-
slår mera avdrag för studerande för att vi ska få tillväxt. Ja, tror någon 
att det kommer att öka tillväxten på Åland? Det här var det mesta bot-
tennapp vi har hört under flera år och hur hemsk vår ekonomi är och de 
åtgärder som ska vidtas. Liberalerna har konsekvent kritiserat rege-
ringen för att föra en fördelningspolitik som missgynnar de svagaste i 
samhället och som inte skapar tillväxt. Nu har vi fått höra liberalernas 
alternativa förslag. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Det är precis det vi får höra. Ett avdrag i studielånet där 
man får skriva av kapitalet måste innebära att det skulle bli intressant 
för en ålänning, som har studerat utanför Åland. Vi vet alla att man fast-
nar ganska lätt på sin studieort, man knyter kontakter, man kanske bör-
jar arbeta där, men om det på Åland finns ett gynnsamt avdrag att göra, 
för själva kapitaldelen av studielånet, kommer det att vara en morot att 
flytta tillbaka och börja förvärvsarbeta i en åländsk kommun. Det är till-
växt om någonting. Om vi utökar kakan, vi blir flera här på Åland som 
förvärvsarbetar, är det självfinansierande till den delen. Alternativet är 
att den personen inte skulle komma hit till Åland och förvärvsarbeta 
överhuvudtaget. Någon annan ort skulle dra fördel av den kompetens 
som den personen har skaffat sig i och med utbildning. Det här är ett 
tillväxtfrämjande förslag om någonting. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Logiken förstår jag, men det kan bara ha en marginell bety-
delse för att öka stimulansen i ekonomin. Nog är ju direkta investeringar 
det bästa sättet att, åtminstone kortsiktigt, öka tillväxten. För att starta 
nya företag räcker det kanske inte bara med att det flyttar hem några 
akademiker, de ska ju vara beredda att starta företag också. Det är en 
helt annan sak. Om ekonomin är så ansträngd är det väl lite motsägelse-
fullt att hela tiden från liberalernas sida komma med ökade avdragsmöj-
ligheter, mera bidrag till olika sociala grupper. Vi har ju faktiskt full 
sysselsättning i det här samhället, vi har inte några skulder i landskapets 
ekonomi. Det kan inte vara så bedrövligt att vi måste öka avdragen för, 
dessutom, en ganska priviligierad grupp, dvs. de som har studerat. 
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Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Priviligierad grupp, ja det kan hända det, men för oss libe-
raler är det väldigt viktigt att åländska ungdomar skaffar sig utbildning, 
en kompetens och därigenom kan de bidra till samhällsbygget med det 
som de har lärt sig. För att det här ska fungera måste det finnas drivkraft 
för dem att flytta tillbaka till Åland. Det är enligt vår uppfattning, bättre 
om vi kan förmå ålänningar att jobba här på Åland efter utbildningsti-
den än att de jobbar någon annanstans. Det är förstås bra att ålänningar 
knyter kontakter på annat håll också. Det här är en stimulansåtgärd, det 
är en tillväxtåtgärd, givetvis som ett paket med andra åtgärder som vi 
har föreslagit. Vi har föreslagit infrastrukturprojekt, vi har föreslagit en 
tillväxt- och hållbarhetsfond med en massiv finansiering i arbetet att 
bygga upp nya arbetsplatser. Vi presenterar ett helt paket. Vi är inte alls 
ute efter något avdrag som inte har någon verkan, vi är inte alls ute efter 
att ge bidrag som inte har någon verkan. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat.  

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Jag ska återkomma närmare till själva ärendet gällande stu-
dielåneavdraget i min taltur, som kommer här efter, men jag kunde inte 
låta bli att kommentera när ledamoten Mats Perämaa säger att vi har 
slopat indexjusteringen. Det är faktiskt så att indexjusteringen återkom-
mer från följande läsår 2015-2016. Vi har haft en tillfällig åtgärd där vi 
under tre läsår inte har gjort indexjusteringen, men den återkommer. 
Något slopande av indexjusteringen förekommer icke. Vi har fryst studi-
estödet under tre läsår. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! En rättelse som stämmer givetvis, så är det, men i varje fall 
har man tagit bort en indexjustering som den studerande har haft som 
förmån i några år. Det är bra att den kommer tillbaka. En försämring i 
grunden för de studerande. Studiebidraget är lägre med tanke på valuta-
förändring, inflationen än det var innan man gjorde denna försämring. 
Jag ser gärna att ministern återkommer till själva huvudfrågan, dvs. av-
talsfrågan. 

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Vad gäller valutaförändringar kan vi konstatera att valuta-
förändringen har varit till de studerandes förmån i förhållande till den 
situation som de hade när det här infördes. För ungefär två år sedan var 
kronan nere i 8,2–8,3 och är nu uppe i 9,2 så inte vet jag om valutaför-
ändringen i sig har lett till en försämring för de ungefär 75 procent av 
våra studerande, som studerar vidare i Sverige. Det är snarare på det 
sättet att vi den här gången ska kunna räkna hem en situation. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Till den delen har utbildningsministern uppenbarligen haft 
tur och de studerande har haft tur. Det här kunde utbildningsministern 
inte veta på förhand när förslaget lades. Bra så. 
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Talmannen 
Replikskiftena är därmed avslutade. 

Minister Johan Ehn 

Fru talman! Nu gick reservanten i det ärende som jag tänkte tala om, ut, men 
jag tar det oberoende. I den reservation som finns från ledamoten Perämaa 
sägs det bland annat att vi har gjort försämringar av studiestödet. Som vi var 
inne på i ett replikskifte så har vi fryst indexjusteringen under läsåren fram 
till 2014-2015. Från och med nästa läsår, 2015-2016 återkommer indexjuste-
ringen och kommer att fortsätta efter det.  

Samtidigt som vi gjorde det här gjorde vi en rad förbättringar, som man 
också måste komma ihåg om man ska få en vettig bild av beskrivningen över 
hur läget ser ut för de studerande. Det är nödvändigt att nämna här. Vi in-
förde en ganska rejäl höjning av möjligheterna att tjäna pengar vid sidan av 
sina studier. Om man heltids studerar får man tjäna 939 euro per månad och 
deltids studerar man får man tjäna 1 300 euro per månad. Det är ganska 
stora pengar man får tjäna trots att man samtidigt kan lyfta studiebidrag och 
studiestöd. Jämför vi det här med t.ex. Finland är det så att man där får tjäna 
max utslaget på 12 månader, 660 euro per månad. Det ska då ses på det sättet 
att det här bara är nio månader som räknas. Det man tjänar under sommartid 
påverkar inte överhuvudtaget, medan det i Finland gör det. Det är också 
någonting som påverkar den studerandes ekonomiska situation ganska radi-
kalt.  

Den andra biten som också gjordes är att möjligheten att lyfta lån höjdes 
till 533 euro per månad. På finskt håll är det 400 euro per månad som man 
får lyfta i det här sammanhanget. Till saken ska det sägas att till den senare 
delen är det faktiskt så att ålänningarna inte lyfter speciellt mycket lån i dags-
läget. Det beror på att vi har och kommer att ha ett konkurrenskraftigt studie-
stöd i förhållande till många andra ställen.  

När det sedan gäller avdraget och dess effekter är det också så att de effek-
terna inte kommer att slå igenom för de studerande omedelbart. Avdraget 
gäller från och med studerandehösten 2014, det har trätt i kraft redan från 
hösten 2014, de som började studera då. Alla andra har möjligheter att räkna 
sig tillgodo, den här biten, de som har fått det här före har möjlighet att göra 
det. Det är också viktigt att beskriva i debatten för att vi ska kunna ligga rätt.  

Sedan är det också så att för två veckor sedan tog jag ett beslut att överföra 
ett ärende om lagstiftningsåtgärder till lagberedningen som gäller studiestö-
det. Det som landskapsregeringen har gått in för är att vi ska se över vuxen-
studiestödet, som det också står om i regeringsprogrammet. Där vet vi att vi i 
förhållande till de omkringliggande områdena ligger lågt. I det förslag till ar-
betsmarknadspolitiska åtgärder, alltså det lagpaket som näringsminister 
Karlström kommer att presentera här under våren, finns en förbättring redan 
där i förhållande till de vuxenstuderande. Det är på det sättet att vi ger möj-
ligheten att, när man gör viss omskolning, finnas kvar i arbetslöshetsunder-
stödet under den tiden. Det är en förmån som man har kunnat åtnjuta på 
finska sidan, men som man inte har kunnat åtnjuta här och som vi nu försö-
ker råda bot på. Däremot är det fortsättningsvis på det sättet att vuxenstudie-
stödet ligger lågt i förhållande till omkringliggande områden.  

Utöver detta tittar vi också på att göra detta just för det slopade studielåne-
avdraget. Det är en av punkterna som finns med där. Jag har inte velat säga 
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exakt att det är så att vi ska göra det på det sätt som ledamoten Perämaa med 
flera i sin reservation föreslår, men vi vill titta över vilket skulle vara det mest 
effektiva sättet att möta upp det här förändrade läget. Jag delar faktiskt leda-
moten Perämaas syn på det, det kan finnas en möjlighet att här använda ett 
avdrag för att locka hem studerande. Jag vill titta närmare på den biten och 
vad eventuella kostnader skulle vara på det. Jag vill också jämföra det med 
andra typer av åtgärder vi kan göra.  

För de förändringar som framför allt har gjorts på finska sidan och som jag 
också nu förstår att ledamoten Perämaa jämfört till vissa delar när man sett 
försämringar, så har man gjort åtgärder för att försnabba studietakten i stort. 
Man har strängerat studietiden, man har gått in för att slopa det här för att 
man istället ska kunna sätta in andra åtgärder som betyder att man betalar av 
en del av studieskulden, om man utför studierna inom en rimligt snabb tid.  

Som sagt, vi har vidtagit åtgärder och det som finns beskrivet i reservat-
ionen är någonting som jag ser att skulle begränsa möjligheterna för land-
skapsregeringen att vidta åtgärder, eftersom om lagtinget godkänner det så 
blir det rakt av så att det finns en väg att vandra. Jag och landskapsrege-
ringen har valt att gå vägen, vi vill titta närmare på de alternativ vi har i det 
här sammanhanget att gå vidare och också se till att vi inte hamnar i en situ-
ation där vi låter kostnaderna för det här området stiga för mycket. Det hand-
lar också om att ger man på ett ställe kan det också hända att man får ta på 
ett annat ställe inom samma område för att få ekvationen att gå ihop. Vår 
målsättning är att under våren återkomma med förslag till lagstiftningsåtgär-
der på det här området. Tack fru talman. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack fru talman! Utbildningsminister Ehn nämnde att möjligheten för 
studerande att arbeta under sina studier har ökat genom att nivåerna 
har höjts. Det skulle också vara intressant att veta hur många ungdomar 
som har jobb under studierna. Finns det jobb där ute för de här ungdo-
marna, förtjänar de verkligen. Finns det inget jobb så kan de faktiskt 
inte få det bättre. Då får man det sämre. 

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Jag har inte någon direkt statistik på det här just nu, men 
de diskussioner som jag har med de studerande från åländsk sida, som 
nu är ute och studerar är att det finns möjlighet att få ett jobb, framför 
allt sommartid, men också olika typer av kortare jobb, som kanske inte 
är attraktiva på arbetsmarknaden i övrigt utgående från att det handlar 
om begränsad tid osv. Min uppfattning är, utan att ha statistiskt belägg 
för det i det här läget, att det finns en möjlighet fortsättningsvis att tjäna 
pengar vid sidan av. Framför allt att under sommartid kunna tjäna så 
pass mycket som man bara hinner med utan att det påverkar vårt studi-
estöd. Det är en betydlig fördel i förhållande till det system som finns på 
finska sidan. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack fru talman! Givetvis är det så. Har man dem så är det en betydlig 
fördel. Nu kom det tydligt fram att det är ministerns personliga uppfatt-
ning att man har jobb. Det kanske inte är sant. Det skulle vara bra om 
ministern kunde ta reda på det. Vi vet att arbetslösheten i november var 
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4,5 procent. Det är den högsta arbetslöshetsgraden sedan 90-talet på 
Åland så det känns lite ologiskt att alla studerande skulle få jobb när inte 
alla andra har jobb. Det skulle vara intressant att också statistiskt bevisa 
att det faktiskt är så att de studerande har jobb, så att de den vägen kan 
finansiera studierna. Visserligen kommer det här att leda till att studieti-
den förlängs, vilket också påverkar det samhällsekonomiska läget nega-
tivt, men det är en annan sak. 

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Det skulle vara intressant också om ledamoten Tony 
Asumaa kunde visa på att det faktiskt är på det sättet att studietiden för-
längs för att man jobbar. Jag tror inte att det finns någon statistik på det 
heller, eller finns den så skulle det vara intressant att lyfta fram den 
också för de åländska studerandes del. Jag har inte sett att det visar på 
den biten.  

När det gäller arbetslöshetsstatistik är det värt att notera att trots att 
den generella arbetslösheten har stigit så är det faktiskt så att ungdoms-
arbetslöshetsstatistiken under det senaste året har sjunkit för ungdomar 
under 25 år. Den har sjunkit med en procentenhet under samma tid som 
den allmänna arbetslöshetsprocenten har stigit. Det visar på att det 
finns vissa typer av jobb, medan vissa andra typer av jobb inte existerar. 
Det här beror på det klassiska, att vi har vissa problem när det gäller ar-
betsmarknaden. Det är också det som syns i det här sammanhanget. Tit-
tar vi närmare på arbetslöshetsstatistiken, om vi ska penetrera den vi-
dare, så kan vi konstatera att det är flest långtidsarbetslösa och framför 
allt äldre sådana. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Målet med att få de studerande att slutföra sina studier så 
fort som möjligt är givetvis viktigt. Till skillnad från situationen på riks-
håll har vi det behovet. Det är viktigt att skapa en tillväxt i samhället ge-
nom en ökad befolkning och få en nettoinflyttning också, förutom föd-
seln och det normala sättet för en befolkning att växa. Det som oroar 
mig lite måste jag fråga om, har landskapsregeringen diskuterat bered-
ningsuppdraget gemensamt, med tanke på att socialdemokraterna via 
gruppledaren för en stund sedan bedömde förslaget som ett av de 
sämsta som uppenbarligen har presenterats här i lagtinget under senare 
år. Ifall ni har tagit beredningsuppdraget gemensamt så kunde ni kanske 
informera den socialdemokratiska gruppen om det. 

Minister Johan Ehn, replik 
Fru talman! Vad åtgärden syftar till delar jag ledamoten Perämaas 

syn på att vi har dubbla behov av att försöka vidta åtgärder. Vi ska både 
försnabba studietakten och vi ska försöka locka hem folk, vi behöver folk 
hit. Samtidigt är vi i samma situation i det att vi har en arbetskarriär 
som är alldeles för kort idag. Vi behöver få en arbetskarriär som är be-
tydligt längre och då gäller det att se till att hitta åtgärder i båda ändor.  
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Vad gäller beredningen av ärendet har vi i sedvanlig ordning haft ett 
lagstiftnings PM till överläggning på landskapsregeringens bord. I det 
PM:et tar man upp att man ska analysera konsekvenserna av det slo-
pade studielåneavdraget och att vi ska vidta åtgärder utgående från det. 
Det är alltså inte konkret sagt vad som ska göras. I det här PM:et ska 
man ta fram åtgärder som ska kunna göras. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Jag tycker ändå att vi i grund och botten är hyggligt över-
ens. Ministern sade att den reservation och den åtgärdsuppmaning som 
vi har formulerat i text skulle vara begränsande för det uppdrag som ska 
göras. Kan vi tillsammans formulera en text till åtgärdsuppmaning som 
inte skulle begränsa ministern i det kommande värvet? Det kunde vara 
bra för ministern att förhoppningsvis ha ett enigt lagting, möjligen utan 
socialdemokraterna, som skulle ge sitt stöd för det arbete som ska göras. 

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Ledamoten Perämaa är på ett skojfriskt humör idag. Om jag 
och ledamoten Perämaa bytte plats för en liten stund tror jag inte att le-
damoten Perämaa skulle behöva ha en vägledning i hur man tar sig vi-
dare i form av en åtgärdsuppmaning, då åtgärden redan är på gång. Vi 
har kört igång ett arbete, vi har fattat ett beslut att åtgärder ska vidtas. 
Jag förstår faktiskt inte riktigt, förutom den komiska delen av det hela, 
att det här skulle vara någonting som skulle mig ett stöd i arbetet. Sna-
rare kunde det vara så att ledamoten Perämaa kan uttala ett stöd och att 
jag känner råg i ryggen att gå vidare när det gäller oppositionens stöd för 
landskapsregeringens arbete.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Axel Jonsson, replik 

Fru talman! Snacket om att vi borde ta fram ett system som i större ut-
sträckning gynnar de åländska studerande att flytta hem genom att på 
något sätt anpassa studiestödssystemet, har vi hört ett tag från minister 
Ehn i den här talarstolen. Vi har haft många debatter om det. Ministern 
har bland annat tagit upp Grönlands system som ett exempel. Det här 
har bara varit snack och det har inte kommit några konkreta idéer. Man 
har sagt att man ska titta på det här. Nu får vi på bordet ett förslag som 
snarare går i fel riktning. De studerande får sämre avdragsmöjligheter 
för sina studielån när de flyttar hem. Borde det inte vara bättre att ha en 
sådan diskussion att se på helheten förrän man inför den här typen av 
förändringar i skattelagstiftningen, som de facto går åt fel. På tal om att 
skaffa långsiktiga lösningar för våra studerande och dem vi vill ha till-
baka. 

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Vad gäller takten är det på det sättet att vi har begränsade 
resurser när det gäller lagstiftningsarbetet. Vi tvingas till att göra priori-
teringar mellan olika områden. Det har säkert gått att med skohorn 
tvinga fram saker och ting i en snabbare takt än vad vi nu har lyckats 
med. Så är inte fallet i alla fall. Vi jobbar kontinuerligt framåt med att 
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försöka se till att göra förändringen och vi har tagit de beslut som behö-
ver tas för att ta steget vidare.  

När det återigen gäller själva verkningen av det här, handlar det om 
22 000 euro som det är beräknat till på årsbasis att kosta, inledningsvis. 
Det här kommer att stiga vartefter som avdragets slopande får verkan. 
Ju fler som drar nytta av det desto mer pengar är det som skulle ha kun-
nat flyta in. Som sagt var, det jag har sagt här nu är att vi kommer att 
komma med ett förslag som inte begränsar oss som reservationen nu 
gör. 

Ltl Axel Jonsson, replik 

Fru talman! Återigen, borde man inte då, när man har ett arbete på gång 
när det gäller den här typen av åtgärder, haft systemet oförändrat också 
vad gäller avdragsmöjligheten för studielånet t.ex., så långt man bara 
kan i förhållande till de förändringar som görs på den finska sidan. 
Borde inte det ha varit utgångspunkten tills man har satt ner foten i det 
här arbetet och hittat ett konkret förslag på hur man ska lyckas satsa på 
de studerande och skapa goda incitament för att flytta hem. Det blir lite 
bakvänt att man nu kommer med en liten förändring åt fel håll och se-
dan ska man komma och rätta till den med en annan typ av åtgärd i ett 
senare skede, oklart när. Borde man ha försökt att hålla systemet oför-
ändrat så långt det bara var möjligt, eller har ministern en annan upp-
fattning. 

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Satsa på de studerande har vi gjort i alla tider och gör fort-
sättningsvis. Jämförelsen med andra studiesystem är väldigt tydlig i det 
sammanhanget, det vill jag till att börja med ha sagt. När det gäller 
huruvida man ska göra en förändring eller inte är det så att när vi har 
avvikande regelverk på Åland, framför allt när vi har avdrag som inte 
finns på finskt håll, får vi betala också för uppbörden för dessa. Vad 
kostnaden i det här sammanhanget skulle bli har vi inte svart på vitt i 
det här läget, men vi vet att varje gång vi gör förändringar, framför allt 
när vi har egna avdrag, leder de till ökade kostnader. Jag skulle inte vilja 
att vi har en situation där vi lägger pengar på ökade kostnader för upp-
börd utan att känna att vi har ett system som faktiskt är till fördel för att 
locka hem åländska studerande, eller har ett system som vi känner för 
att driva vidare på ett visst sätt. Därför har vi valt att köra det på det här 
sätt som vi nu har gjort.   

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Axel Jonsson 

Fru talman! Det är en intressant debatt och en viktig sådan. Landskapsrege-
ringen har slagit sig lite på bröstet med den här framställningen och sagt att 
nu kommer man att vilja satsa på att stärka köpkraften för de åländska kon-
sumenterna. Det är givetvis positivt. Det är något som vi från Ålands framtids 
sida har drivit flera år under den här mandatperioden och i många budgetbe-
handlingar. Vi har bl.a. drivit frågan i samband med sjukkostnadsavdraget 
och lyft fram vikten av att bibehålla köpkraften i det åländska samhället. Vi 
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har också drivit ett förslag där vi har försökt införa ett allmänt avdrag på två 
procent i fjolårets budgetdebatt utan att få desto mera stöd för det. Vi har för-
sökt bibehålla kompensationen till kommunerna för att inte få höjda kommu-
nalskatter, vilket vi har fått de senaste åren och som vi också får nästa år, för 
att bibehålla den åländska köpkraften och hålla styrfart i den åländska ekono-
min. Nu kommer landskapsregeringen med ett förslag som åtminstone går i 
rätt riktning och det får vi vara glada för, till de största delarna i alla fall.  

Tittar vi på skattepolitiken som sådan så sade finansutskottets ordförande 
Jörgen Pettersson att vi ska ha samma skattevillkor som våra kolleger på riks-
sidan, åtminstone våra företag. Det är något positivt i grund och botten. Det 
gör att man har en förutsägbarhet som är god och nyttig för det åländska nä-
ringslivet. Precis som kollegan ledamot Anders Eriksson lyfte upp så har det 
faktiskt kommit en hel del snabba förändringar, vilket det här också är ett ex-
empel på, från rikshåll där man ser att det inte alls är förutsägbarheten som 
är motivet bakom förändringarna, utan det är för att försöka rädda den finska 
ekonomin.  

Vi ställer också frågan om den finska skattelagstiftningen faktiskt är ett fö-
redöme i dagsläget och någonting som vi ska följa i stor utsträckning med 
tanke på de resultat som det har gett det senaste decenniet och framför allt 
efter finanskrisen. Är den finska skattelagstiftningen optimal? Det tycker jag 
att man med fog kan ställa sig den frågan i dagsläget. Där borde vi från 
åländsk sida inte ha som huvudfokus att vi ska ha precis samma skattelag-
stiftning som i Finland, vi borde ha fokus på att utforma en skattelagstiftning 
som är optimal utgående från de åländska förhållandena. Det tankesättet sak-
nar vi från Ålands framtids sida i spåren av den här framställningen och i de 
förslag som presenteras. Här konstaterar man att förslagen i grund och bot-
ten bidrar till att stärka köpkraften och så kopierar man dem rakt av utan att 
dess mera analysera om de är optimala för Åland eller inte. Kanske studielå-
neavdraget och ränteavdraget för bolån är ett exempel på det.  

Samtidigt vill jag säga det att jag har förståelse för att man drar sig för att 
röra i de här frågorna när man ser på hur skattelagarna faktiskt är konstrue-
rade. Det rör till största delen kapitalinkomstbeskattningen, men tack vare 
att underskottsgottgörelsen, som man också kan göra, påverkar den åländska 
kommunalskatten och de åländska kommunernas ekonomi. Det om något 
visar väl komplexiteten i den här typen av lagstiftning. Det visar också på pro-
blemet med att trots att vi har behörighet över kommunalskatterna så medför 
det mycket byråkrati, när vi ska göra små förändringar som kunde vara vik-
tiga för det åländska samhället. Det här är något som vi måste ha fokus på att 
lösa i framtiden om vi vill bedriva en aktiv och verkningsfull skattepolitik.  

Mot den bakgrunden är också den här diskussionen om vilken inställning 
vi ska ha i skattefrågorna oerhört relevant och intressant. När vi flera av oss 
kom hem igår efter förhandlingar i Ålandskommittén om precis de här frå-
gorna, framtidens skattesystem bl.a., ser vi att vi har ett uppenbart problem 
av att förklara också behovet av skattebehörighet när vi inte använder den 
lilla skattebehörighet vi har i dag. Det är en debatt som förs i det åländska 
samhället och det är någonting som vi måste bli bättre på. Vi har en stor del 
av skattebehörigheten redan idag genom kommunalbeskattningen. Här är ett 
exempel som vi har på bordet, men vi väljer att kopiera den finska lagstift-
ningen rakt av. Det är klart att det blir svårt att motivera att vi måste utveckla 
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den här möjligheten framöver. Det finns goda motiv, men vi gör det inte lät-
tare med den här typen av skattepolitik. Det ska sägas.  

Tittar vi på studielåneavdraget och ränteavdraget för bolån, som är en vik-
tig signal till en viktig målgrupp att vi vill satsa på er om ni väljer att flytta till 
Åland eller att bosätta er här efter avslutade studier och faktiskt satsa på en 
framtid, kanske bygga ett hus och få avdragsrätten för bolån, så är det någon-
ting som man borde analysera mycket, mycket noggrannare än vad man gör i 
det här lagförslaget. Jag fick vissa signaler både från ministern och från annat 
håll här i salen tidigare om att det är något att satsa på. Den målsättningen 
delar vi helt och hållet från Ålands framtids sida. Det är dock lite märkligt att 
nu gå in för att göra försämringar på det här området, som man väljer att 
göra från finsk sida. Det handlar inte om så stora summor i sammanhanget, 
men det handlar om ganska viktiga signaler och det handlar om ganska rik-
tade signaler till en viktig målgrupp.  

Det är ju så att målgruppen som precis väljer att ta ett bolån och har studi-
elån att betala av är ofta unga, högutbildade, tidigare studerande som väljer 
att flytta till Åland. Vi vet att det här är en av de mest kritiska målgrupperna 
att nå ut till, att försöka få att flytta till Åland. Om vi ska lösa det problem 
som ofta lyfts upp från näringslivets sida, nämligen kompetensförsörjningen, 
är den här målgruppen precis den som vi ska rikta oss till och det här är den 
typen av åtgärder vi kan använda oss av för att skapa verkliga ekonomiska 
incitament för den här målgruppen att flytta till Åland. Vi borde analysera 
det, vi tycker inte att man har gjort det i så stor utsträckning i det här lagför-
slaget. Vi förstår den administrativa sidan, men inte heller har man analyse-
rat den. Det vittnar ministerns anförande om här tidigare. Man har inte un-
dersökt hur mycket det skulle kosta att administrera en förändring. Personli-
gen har jag svårt att se att det skulle medföra några större kostnader, ef-
tersom man de facto har administrerat ett sådant system fram till dagens da-
tum, om man skulle ha det systemet oförändrat framöver, men man har inte 
ens gjort en analys av om vi kunde använda oss av det nuvarande systemet på 
Åland framöver. Det är beklagligt, det borde vi ha gjort för att få ett underlag 
till en sådan debatt här i lagtinget idag.  

Det är sist och slutligen så att det ska löna sig att arbeta. Det har blivit en 
klyscha i politiken i nordiska sammanhang under flera år. Tittar vi på just 
dem som väljer att flytta hem efter sina avslutade studier, väljer att arbeta, de 
skuldsätter sig, bygger ett hus och satsar på att bli en del av det åländska 
samhället och bygga sig en framtid här. Är det faktiskt så att vi med de här 
åtgärderna nu ska välja att höja skatterna och lägga ytterligare skattebördor 
på de här grupperna, det är faktiskt tveksamt. Det handlar inte om så stora 
summor i det här sammanhanget, men principen är ändå viktig att vi reflek-
terar över här i salen när vi gör den här typen av förändringar.  

Summa summarum, fru talman, det är bra att man från landskapsrege-
ringens sida väljer att satsa på att stärka köpkraften, men man borde ha ana-
lyserat frågorna mera på djupet och ställa sig frågan om det här är optimalt 
utifrån åländska förhållanden. Det gynnar vår trovärdighet i argumentat-
ionen för utvecklad skattebehörighet på Åland, det gynnar också våra ambit-
ioner att lyckas locka tillbaka den kritiska målgruppen för framtidens tillväxt, 
som de här unga nyutbildade studerande faktiskt är. 
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Vicetalman Roger Jansson, replik 

Tack fru talman! Jag undrar om det är lite skämmig självstyrelsepolitik 
att propagera för att vi ännu mera ska använda kommunalskatteinstru-
mentet för att ersätta avsaknaden av statsskatteinstrumentet i vår verk-
tygsbox. Det resulterar nämligen i det som vi har läget idag. Vi har hört 
vår kollega Runar Karlsson säga att i Saltvik är den reella skatteprocen-
ten mellan 10-12 procentenheter på grund av att vi använder kommu-
nalskatteinstrumentet för att ersätta vår brist på statsskatteinstrumen-
tet. Det innebär att skulle vi använda det mycket mera, vilket Ålands 
framtid propagerar för, får vi en ännu större snedvridning av situat-
ionen. I Mariehamn, som är en annan kommun på Åland, är det nästan 
full procentsats, den reella skatteprocenten. 

Ltl Axel Jonsson, replik 

Fru talman! Det blir närmast ett teoretiskt resonemang, även om det är 
intressant. Tittar vi på den här typen av avdrag, där vi de facto kompen-
serar kommunerna för inkomstbortfallet, blir resultatet för kommunen 
inte vare sig plus eller minus med en sådan här förändring eller ett så-
dant förslag. Visst kan man resonera att den reella skatteintäkten blir 
lägre, men samtidigt blir den totala intäkten densamma om vi kompen-
serar ett avdrag fullt ut över landskapsbudgeten. 

Vicetalman Roger Jansson, replik 

Fru talman! Resultatet för kommunerna blir oförändrat under förutsätt-
ning att man skapar ett tillräckligt invecklat och ogenomskinligt system 
för landskapsandelssystemet. Om Saltvik, som ett exempel, råkar ut för 
det här, tack vare alla avdragssystem vi har i kommunalbeskattningen, 
är deras skatteprocent reellt så lågt att de istället får en hel del land-
skapsersättningar. Då får man till slut ett så invecklat och ogenomskin-
ligt system att det inte finns någon chans att skapa rättvisa i det. Låt oss 
glömma den diskussionen i huvudsak och anstränga oss på att få stats-
skattebehörigheten. Det är det enda rimliga instrumentet för att an-
vända skattepolitik i olika politikområden, när det gäller studier, när det 
gäller sociala stödformer osv. osv. 

Ltl Axel Jonsson, replik 

Fru talman! Vi har tydligen lite olika syn i den här frågan vtm Roger 
Jansson och jag. Jag menar att det är klart att vi ska använda de möjlig-
heter som finns i dagsläget. Att koppla ihop olika avdrag i kommunalbe-
skattningen, som vi kompenserar från vår sida här i salen, med land-
skapsandelssystemet har jag svårt att förstå. Det är klart att det blir en 
komplex helhet, men så är det med skattelagstiftning. Vi ska givetvis 
sträva till att vi ska skapa ett enklare system. Självklart ska vi tillsam-
mans se till att vi får statsbeskattningen också så att vi kan använda det 
instrumentet i större utsträckning. Nog måste vi kunna bedriva en kon-
struktiv skattepolitik till dess från den här salen och inte begränsa oss 
utifrån olika farhågor vi har utan se på möjligheterna och se var vi fak-
tiskt kan stöda och åstadkomma den politik, som följer de ambitioner 
som vi har. Vill vi locka hem studerande, vill vi locka hem den här mål-
gruppen, ska vi också kunna satsa på dem med de instrument vi har 
idag. 
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Talmannen 
Replikskiftet är avslutat.  

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! För att locka hem de studerande som har tagit sina examina 
så är en välfungerande arbetsmarknad och välbetalda arbetsplatser som 
ger goda karriärsmöjligheter den bästa moroten, att vi har en funge-
rande arbetsmarknadspolitik. Själv ser jag om det finns ett utrymmer 
framöver för att förbättra för de studerande så borde man rikta det ut-
rymmet till de studiestöd som finns, för att de som studerar så effektivt 
som möjligt ska kunna utföra och slutföra sina studier för att komma in 
på arbetsmarknaden. Det här avdraget som man talar om här kan säkert 
fylla sitt syfte, men samtidigt måste man ibland ställa sig frågan vilka 
som ska betala skatt i det åländska samhället i framtiden. Är det inte de 
välutbildade som samhället har satsat utbildning på och som har fått 
goda arbetsplatser. Vem ska betala skatt, är det de som är kassörskor på 
Kantarellen som ska betala skatten. 

Ltl Axel Jonsson, replik 

Fru talman! Det kan faktiskt vara kassörskor på Kantarellen som flyttar 
hem och får ett sådant arbete i den här typen av dåliga ekonomiska ti-
der. Den typen av argumentation skjuter fel, men däremot får man vara 
positiv till att den borgerliga sidan i finansministern har vaknat lite till 
liv. Det är klart att det är viktigt att betala skatt, givetvis är det så men 
samtidigt handlar det om att vi har ett studiestöd som är konkurrens-
kraftigt idag. Ja, efter Danmark har vi Nordens bästa studiestödssystem, 
förmodligen är det konkurrenskraftigt. Ska vi lägga mera resurser på 
det, kan man kanske tänka sig. Samtidigt ger det en viktig signal att vi 
utöver den vackra åländska naturen och det konkurrenskraftiga 
åländska näringslivet kan erbjuda våra studerande att dra av sina studi-
elån om de väljer att flytta hit. Det är en möjlighet som man inte har i 
Finland eller i Sverige, men någonting unikt som vi kunde erbjuda på 
Åland och en möjlighet som vi borde titta närmare på. Det handlar om 
att övertyga dessa studerande att faktiskt flytta hem. 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! I huvudsak tycker jag att ledamot Axel Jonsson hade ett bra 
anförande som erkänner att vi faktiskt försöker föra en politik som 
skapar en köpkraft i det åländska samhället. Det är jag tacksam för. Jag 
var också provocerande i min replik för ofta gör man det lite för lätt för 
sig här i lagtingets talarstol. Det kommer bara förslag på hur man ska 
lätta på beskattningen, det är avdrag och lägre skatteprocent och det ena 
och det andra. Samtidigt ska vi upprätthålla den högsta kvaliteten i Nor-
den och i Europa egentligen här på Åland. Den här ekvationen går inte 
ihop och vi måste faktiskt våga ta ansvar och se till att vi får en funge-
rande helhet. 

Ltl Axel Jonsson, replik 

Fru talman! Hur vi väljer att finansiera den här satsningen har vi olika 
uppfattning om. Det är någonting som vi kommer in på i budgeten här 
snart så vi ska inte fördjupa oss i det resonemanget. Samtidigt är det så 
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att öka skatteintäkterna handlar inte alltid om att öka procentsatserna, 
det handlar om att skapa incitament, i det här fallet för dem som inte 
betalar en enda cent i skatt till det åländska samhället genom att jobba i 
Sverige eller kanske i Finland. Att få dem att flytta hit, ge dem en liten 
morot genom ett avdrag för sina studielån så kommer de att bidra 
mångfalt till den åländska ekonomin och till de åländska kommunal-
skatteintäkterna framöver. Det handlar alltid om en balansgång, skapa 
goda incitament, få bort den här typen av flitfällor som finns i det 
åländska samhället så kan vi öka skatteintäkten och kanske behålla pro-
centsatserna oförändrade eller lägre. Det handlar om en komplex helhet 
som vi har varit inne på, men vi behöver analysera den här typen av 
möjlighet, framför allt måste vi tänka efter förrän vi genomför föränd-
ringar. Det är faktiskt det som det handlar om. På studielånesidan och 
räntesidan för bolån är det vi som har ansvaret för de förändringar som 
vi gör. Det kan vi inte skylla på Finland utan vi måste analysera vad det 
här innebär för det åländska samhället. Är det här optimalt för att locka 
hem studerande, att ge företagen den kompetens som de skriker efter? 
Tack! 

Talmannen 
Replikskiftena är därmed avslutade. 

Ltl Anders Eriksson 

Fru talman! Först en kort kommentar. Som jag sade i en replik blev jag förvå-
nad när finans- och näringsutskottets ordförande Jörgen Pettersson presen-
terade betänkandet och ungefär sade att det skapar förutsättningar för det 
åländska näringslivet om man följer det finska skattesystemet. Det förvånar 
mig och därför begärde jag i en replik en förklaring på hur man riktigt tänker. 
Vi vet alla och det var ledamot Pettersson inne på inledningsvis i sitt anfö-
rande, hur den finska ekonomin ser ut, en ekonomi som vi är kopplade till, 
det kommer ganska snabba skattehöjningar. Att det skulle vara någon förut-
sägbarhet bara för att vi följer det finska skattesystemet var ett väldigt förvå-
nansvärt uttalande. Det är de facto så att ändringarna kommer så snabbt att 
inte ens landskapsregeringen vet vad som händer och sker, ännu mindre det 
åländska näringslivet. Har vi det här i vår hand är det klart att man ska ha en 
noggrann dialog med det åländska näringslivet just för att skapa förutsägbar-
het, men nu släpar vi bara med. Jag blev lite förvånad. Det är inte speciellt 
gentlemannamässigt att i sista replik dra till med någonting som är uppen-
bart vilseledande, dvs. att Ålands framtid tydligen vill ha högre skatt på det 
åländska näringslivet. Det är en ganska tråkig debatteknik. Det är svårt att 
känna igen det tidigare självstyrelseprogressiva partiet, centern, det måste jag 
säga.  

Fru talman! Det var inte det jag begärde ordet för. Reservationen som le-
damot Mats Perämaa har lämnat in innehåller ganska många intressanta sa-
ker. Nu är huvudreservanten inte här, men jag fortsätter ändå. Det sägs att 
man efter avslutade studier skulle möjliggöra att man får göra ett avdrag på 
studielånet och för att få avdraget måste man flytta tillbaka till Åland. Jag er-
känner att jag har varit tveksam till förslaget tidigare, men jag har inte analy-
serat det heller så noggrant. Det är en ganska god tanke. Jag håller inte alls 
med ledamoten Barbro Sundback som sade att det här var ett bottennapp, 
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tvärtom är det en intressant tanke och jag tycker att landskapsregeringen 
kunde ta det här till sig och analysera det ganska noga.  

Motiveringarna i reservationen är också bra där det sägs att Åland är bero-
ende av tillväxt, någonting som vi från Ålands framtids sida har påpekat i tre 
års tid. Det sägs också att både det privata näringslivet och det offentliga ar-
betslivet kräver tillgång på kompetent arbetskraft. Det som fick mig att fun-
dera lite är det som sägs att den målgrupp för inflyttning självklart bör vara 
åländska ungdomar som valt att studera utanför Åland och som genom sitt 
släktskap och genom sin uppväxt redan har starka band till Åland.  

Det började ringa en klocka bak i huvudet på mig, att alla de utredningar 
som ÅSUB gjorde på den tiden när svenska språket var viktigt för de flesta 
partier, bl. a. 2008 gjordes en väldigt bra utredning, pekade på att det var just 
på det sättet. Rapporten jag tänker på är nr 8 från 2008 Den åländska flytt-
ningsrörelsen ur ett arbetsmarknadsperspektiv. Det framgår av rapporten att 
i dagsläget var fjärde inflyttad till Åland är en återflyttad infödd ålänning, 
precis det som reservationen tar fasta på. Det sägs vidare: ”Andelen av de in-
flyttade som arbetar som företagare är något högre än motsvarande andel av 
alla sysselsatta på Åland. Var femte återflyttad infödd ålänning är företagare, 
att jämföra med var tionde av inflyttade som är födda på någon annan plats.” 
Om vi tar fasta på tillväxten är det här oerhört intressant. Det sägs att rappor-
ten drar slutsatsen att det tydligen finns goda möjligheter att den åländska 
arbetsmarknaden kan tillföras den typ av högre utbildad kompetens som man 
är i behov av, om de rätta förutsättningarna skapas för dem som vill åter-
flytta. Då tror jag att det skatteavdrag som liberalerna pekar på absolut kan 
ha en effekt. Därför kommer vi från Ålands framtids sida att stöda den.  

Det finns de facto också, det visar den här rapporten och väldigt mycket 
annan fakta, en mycket, mycket viktigare faktor om vi vill få återflyttning och 
om vi vill få tillväxt. Det är när det sägs i den här utredningen som ÅSUB 
gjorde, att uppfattningen om behovet av kunskaper i finska på den åländska 
arbetsmarknaden skiljer sig mellan de utflyttade och de inflyttade. Fyra av tio 
utflyttade infödda ålänningar som sökt arbete på Åland uppgav att kravet på 
finska hade försvårat för dem att få arbete här, alltså hela 39 procent.  

Jag vet, fru talman, att jag börjar hamna lite på sidan om ärendet så därför 
ska jag sluta. Jag vill avsluta med det som de sade i rapporten: ”Rapporten 
konstaterar avslutningsvis att hur allvarligt man anser detta språkdilemma 
vara och vilka slutsatser för organisationerna för den åländska politiken 
och ekonomin drar av detta, är en politisk och inte en vetenskaplig fråga”. 
Jag har tyvärr noterat att svenska språket för många är en icke-fråga i dagens 
läge och det bekymrar mig. Situationen är knappast bättre nu än vad den var 
2008. Det finns en ganska tråkig uppgivenhet när det gäller den här frågan, 
en uppgivenhet som kan göra att det åländska samhället kan se ganska an-
norlunda ut.  

Avslutningsvis, skattedraget tror jag att kan ha en effekt och därför hoppas 
jag att man från landskapsregeringens sida kan titta noggrant på förslaget. 
För så väl känner jag den åländska folksjälen, om den inte har ändrat sig allt-
för mycket, att har man möjlighet att få ett skatteavdrag vill man gärna ta det. 
Vill vi prata tillväxt, vill vi prata återflyttning behöver vi ta krafttag när det 
gäller det svenska språket. 
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Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack fru talman! Var sak har nog sin tid och det är säkert samma sak 
med skatterna. En effekt som mycket väl kan bli utfallet av det som leda-
mot Anders Eriksson föreslår är att de åländska företagen hamnar i en 
sämre situation än de finländska. Det kan gå andra vägen också. Det 
känner man inte riktigt till. I dagens läge lever vi i den verkligheten där 
de flesta affärer görs gentemot Finland. Om det kan man tycka vad man 
vill, men det är fakta idag. Då vinner alla på att man kan lita på att de 
skattesatser som gäller för konkurrenser i Finland gäller även här, unge-
fär på samma sätt då man försöker få vårt bidragsväsende att motsvara 
det som gäller i Finland. Om det är rätt eller fel är en annan fråga, men 
jag tror att i dagens läge vinner våra företag, många av dem med verk-
samheter även i Finland och bortom, på förutsägbarhet. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru talman! För det första, ltl Pettersson, föreslår jag ingenting överhu-
vudtaget utan det enda som jag har sagt är att vi från Ålands framtids 
sida stöder liberalernas reservation för vi tycker att det är ett bra förslag. 
Vad jag begärde ordet för var just det här att vi skulle skapa en så stor 
förutsägbarhet om vi fick allt lika som i Finland. Ltl Petterssons resone-
mang håller inte alls ihop mera för i nästa ärende när vi börjar prata om 
budgeten skriver faktiskt finans- och näringsutskottet att med tanke på 
den ekonomiska utvecklingen i Finland, måste vi mera börja vända oss 
till Sverige om vi ska kunna göra bra affärer och få tillväxt. Det här reso-
nemanget, att man ska kopiera allt rakt av såsom det är på finska sidan, 
håller inte. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack fru talman! Det lät lite yvigt när ledamot Eriksson inte riktigt kan 
hålla sig till de ämnen som det ska vara. Ibland är det finska språket och 
så är det budgetbetänkande, ibland blir det Sverige. Det här handlar om 
skattelagstiftning. Resonemanget fördes kring nivån på skatterna och att 
det är svårt att exakt slå fast den åländska kommunalbeskattningen 
idag, eftersom riksdagen inte är klar med sitt arbete. När det gäller bud-
getbetänkande ska jag alldeles strax återkomma till det. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru talman! Som jag sade är det en tråkig debatteknik att smälla till i 
sista repliken. Därför tänker jag inte göra detsamma. Var och en får fun-
dera vem som har den mest yviga debattekniken i den här plenisalen. 
Den fråga jag ställde handlade uttryckligen om den presentation ltl Pet-
tersson själv gav. Där sade han att det skapar betydligt större förutsäg-
barhet för det åländska näringslivet om vi följer det finska skattesyste-
met jämfört med om vi skulle tänka själva, jämfört om vi skulle utarbeta 
ett skattesystem som är anpassat för åländska förhållanden. Det gjorde 
mig förvånad och därav ställde jag frågan.  

Talmannen 
Replikskiftet är därmed avslutat. Begäres ordet? 

Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i de-
ras helhet. 
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Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring och temporär ändring av kommunal-
skattelagen för landskapet Åland för godkännande. Lagförslaget är godkänt. 

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om kompensat-
ion för uteblivna inkomster från beskattningen av kapitalinkomst för godkännande. 
Lagförslaget är godkänt.  

Föreläggs förslaget till landskapslag om temporär ändring av landskapslagen om land-
skapsandelar till kommunerna för godkännande. Lagförslaget är godkänt. 

Föreläggs förslaget till landskapslag om kompensation till kommunerna för sjukdoms-
kostnadsavdraget 2014 och 2015 för godkännande. Lagförslaget är godkänt. 

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

Enda behandling 

3 Budget för landskapet Åland 2015 
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 2/2014-2015) 
Landskapsregeringens budgetförslag (BF 1/2014-2015) 
Budgetmotionerna (BM 1-48/2014-2015) 
Först tillåts diskussion och på fredag vidtar detaljbehandlingen. 

Diskussion. 

Ltl Jörgen Pettersson 

Talman! Detta är den fjärde och sista övergripande budgeten som denna 
landskapsregering står bakom. Det är även det fjärde större budgetbetän-
kande jag har nöjet att presentera. Mot den bakgrunden vill jag säga några 
ord om hur resonemanget i utskottet förts och även lyfta fram några viktiga 
fakta när det handlar om att förstå samhällsekonomin. Dessutom förstås vik-
ten av att de planerade och långt framskridna reformerna verkligen genom-
förs. Som jag nämnde i mitt tidigare anförande beträffande ändringarna i 
skattelagstiftningen är vår ekonomiska situation mycket utmanande och be-
hovet av reformer stort. 

Först av allt lite siffror. Första årets budget för denna regering, den för år 
2011, balanserade på cirka 324 miljoner euro. Den här går lös på knappt 369 
miljoner euro. De planerade, men inte till alla delar förverkligade utgifterna, 
har alltså stigit med ungefär 13 procent på dessa fyra år. Det är hanterligt och 
försvarligt, men det visar inte riktigt en bild av det verkliga livet. 

Går vi till bokslutet, alltså utfallet av verkligheten, har vi att göra med föl-
jande fakta. År 2010 var underskottet, skillnaden mellan intäkter och utgifter, 
före fonderingar och reserveringar, 31 miljoner euro. Detta underskott har 
krympt stadigt sedan dess och var i bokslutet för 2013 bara fyra miljoner 
euro. Underskottet har alltså under denna regering och dess finansminister 
Roger Nordlund, krympt till följd av kloka beslut och ständig kostnadskon-
troll samt lite tur och lite otur, precis som livet är. 

Trots dessa bokslutsmässiga sakuppgifter stiger siffrorna i budgeten, vilket 
kan förklaras rätt enkelt. Det handlar nämligen om hur mycket av allt man 
planerat, som inte genomförts. Skälen kan vara flera, besvär, ompriorite-
ringar, akuta reparationer, haverier, oljepris, oförutsedda lönekostnader och 
så vidare. Verkligheten och framtiden har den besvärliga, men gemensamma 
egenskapen att de lever sitt eget liv, ibland långt från planeringen. Åland 
måste, liksom stora företag och varenda en liten familj, anpassa sig till verk-
ligheten. 
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Det förefaller också som Åland även i fortsättningen slipper gå till banken 
för att låna till den löpande verksamheten. Likviditeten är just nu cirka 37 
miljoner euro och sjunker till slutet av nästa år till 30 miljoner om alla inve-
steringar genomförs vilket av skäl jag tidigare nämnt är långt ifrån säkert. 

När man ska förklara samhällsekonomi landar man lätt i något som är oer-
hört komplext och som ofta landar i en spegling av den egna själen och vilka 
siffror man egentligen vill se. Därför är det viktigt att vi från och med denna 
budget får nya och bättre siffror att använda. Det behövs nyckeltal för att 
kunna jämföra och det behövs analyser för att kunna fatta ännu riktigare be-
slut.  

Ser vi närmare på kostnaderna för landskapets verksamhet, går även dessa 
åt samma håll, alltså neråt. Från år 2011 och 171 miljoner euro till år 2013 och 
168 miljoner euro. Det är ingen stor minskning, men det är heller inte dåligt 
då kostnader oftast och historiskt tenderat att stiga. De bokslutsmässiga ut-
gifterna för verksamheten sjunker alltså samtidigt som Ålands befolkning 
växer. Till skillnad från den offentliga sektorn som krympt har den privata 
sektorn dessutom, hittills, lyckats skapa fler arbetsplatser och hålla arbetslös-
heten nere till för nordiska förhållanden mycket låga nivåer. Det är viktigt att 
minnas. Allt vi gör ska skapa förutsättningar för företagande och därmed nya 
skatteintäkter. 

Det visar sig väldigt tydligt genom att vårt tidigare sjöfartskluster och livs-
medelskluster numera även fått sällskap av ett IT-kluster som lockar till in-
flyttning av välutbildade arbetstagare från hela världen. Vårt näringsliv byter 
skepnad och det ska vi inte bara förhålla oss till. Vi måste uppmuntra det och 
bygga samhällen som attraherar nya näringar. 

Landskapsregeringen har under dessa år, i spåren av världens hittills 
största finansiella kris, haft och har beredskap att inför kommande år skapa 
förutsättningar för framtiden och bereda mark för nya företag och nya 
branscher vid sidan av de gamla. 

Budget är budget och siffror är siffror. Det vore ändå fel att inte nämna de 
omfattande reformer, som denna landskapsregering satt igång och som kom-
mer att synas i det verkliga livet på Åland. Översynen och reformeringen av 
skärgårdstrafiken är enorm och viktig om regionen ska kunna klara sig i 
framtiden. Det kortruttsmeddelandet som landskapsregeringen tidigare läm-
nat till lagtinget och som remitterats till finans- och näringsutskottet, har vi 
inte till dess helhet hanterat, men på basen av meddelandet anser ändå ett 
enigt utskott att MKB-arbetet kring östra Föglö ska fortsätta, för att bilda yt-
terligare underlag till framtidens trafiklösningar. 

Andra reformer som har hela Åland i åtanke är Kommunernas socialtjänst, 
som till att börja med skapar rättvisa och jämställdhet över hela Åland och 
som på sikt bidrar till trygghet över hela landskapet och därmed blir en inve-
stering som garanterat återbetalar sig i framtiden. 

En annan minst lika viktig reform är Ålands Digitala Agenda som äntligen 
blir verklighet och som snabbt attraherat många andra deltagare än de stora, 
alltså Ålands landskapsregering, Mariehamns stad och ÅHS. Greppet är rätt 
och klokt och jag förutsätter att även den dagliga skötseln och ledningen av 
ÅDA ska genomsyras av samma professionalism och beslutsamhet. Det vin-
ner hela Åland på.  
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Vid sidan av dessa mycket omfattande och djärva reformer har vi också 
mindre men långt ifrån oviktiga förändringar. Skapandet av ett regerings-
kansli och en ny infrastrukturavdelning är strategiskt riktigt. Det nya fastig-
hetsverket ska göra den hittills väldigt svaga skötseln av ett spretigt fastig-
hetsbestånd bättre och mer rationellt. Jag är glad över att vara en del i detta 
regeringsblock, som jag anser att på ett ansvarsfullt och modigt vis har hante-
rat både historien, nutiden och framtiden. Det kan råda olika syn på tillva-
rons detaljer, men vägen framåt mot en ekonomi i balans och utveckling av 
hela Åland har enat de tre regeringspartierna. 

Det vore självklart övermäktigt att ta upp allt som detta, synnerligen 
framåtinriktade budgetbetänkande, innehåller. Vi i utskottet lyssnade på re-
missdebatten. Vi har hört, granskat, resonerat och skrivit och jag är oerhört 
stolt över den text vi nu har att hantera. Vi har försökt lyfta fram även sådant 
som inte direkt spelar mot siffror, utan som på riktigt utgör livet på vår ö. Vi 
har i livskvalitetshänseende genom åren producerat ett oerhört stort ackumu-
lerat, budgeterat och konstaterat välmåendeöverskott. Vi har en trygghet som 
få andra samhällen i världen. Vi har en syn på jämställdhet, som skänker tro 
på framtiden och som över tid är väsentligt för hela Åland. Tack vare denna 
trepartiregering har förändring inletts och vägen mot en ännu bättre framtid 
har startat. Åland växer och utgifterna minskar. 

Under debatten lyftes även mäns våld mot kvinnor fram som en utmaning 
för hela vårt samhälle. Jag vill här passa på att tacka våra vänner i social- och 
miljöutskottet, som hörsammade vår begäran och kom med ett ingående och 
mycket välformulerat utlåtande i frågan. Ni hittar texten i betänkandet. 

Jag vill till sist i denna, min för den här perioden sista presentation av ett 
heltäckande budgetbetänkande, rikta mitt eget och utskottets tack till vår sek-
reterare Niclas Slotte, som sammanfattat och med varsam hand hjälpt oss 
genom juridiken och byråkratin till detta betänkande. Vårt tack vill vi också 
rikta till budgetplanerare Robert Lindblom och hans kolleger på finansavdel-
ningen, som gjort ett jättejobb med att bygga om, rätta till och reformera vårt 
landskaps budgetsystem och därmed göra detta lagtings uppgift enklare i 
framtiden. Det är nog bra om vi alla pratar om samma siffror. 

Talman! Mot bakgrund av detta föreslår jag att det liggande budgetförsla-
get jämte vissa förändringar godkänns av lagtinget. Vi har några reservat-
ioner, vilka jag gissar att någon annan presenterar. Nu är jag redo för frågor. 
Tack. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Herr talman! Jag vill passa på och tacka ordförande och övriga medlem-
mar i finansutskottet för det goda samarbetet vi trots allt har haft under 
de här fyra budgeterna, som vi har behandlat. Det här är precis som ord-
förande sade, den sista huvudbudgeten för helåret 2015, som vi behand-
lar. Det har varit ett många gånger långa diskussioner, men jag tycker 
ändå att vi har haft en konstruktiv anda och vi har kunnat enas om att 
presentera goda gemensamma skrivningar i betänkanden. I övrigt vill 
jag på det här viset rikta ett tack till samtliga medlemmar, ordförande 
och utskottssekreterare även från min sida. Tack. 
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Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack talman och tack viceordförande Nordberg. Jag rodnar lite här av 
skam för jag glömde bort att tacka alla medlemmar i utskottet, vilket jag 
naturligtvis borde ha gjort. Det har varit bra diskussioner, vi har inte all-
tid varit eniga, men vi har en samsyn på många frågor och det har varit 
väldigt stimulerande diskussioner överlag. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Mats Perämaa, replik 
Herr talman! Det kanske var väl att tack inte riktades till utskotts-

medlemmarna. Helt avvikande från det som sagts tidigare tycker jag att 
det här betänkandet inte kommer att sätta något spår för eftervärlden. 
Vi har ett systemfel, vi har en utskottsordförande som är i samma parti 
som finansministern och det är därför vi får de här jubelutsagorna emel-
lanåt, där man berömmer varandra. Jag anser att det tvärtom har lett till 
att vi har en marionettlik ordförande för finans- och näringsutskottet 
och ett marionettlikt utskott som helhet. Det här är något som vi bör 
tänka på i framtiden så vi inte har den här situationen.  

Bokslut, ja, men vi har behandlat två budgeter sedan dess och det här 
budgetförslaget pekar på ett underskott om 8,5 miljoner, ett dramatiskt 
trendbrott mot större utskott igen. Budgeterna visar också att verksam-
hetskostnaderna kraftigt har stigit från 2014 till 2015, kraftigt från åren 
med de bokslutssiffror som utskottsordförande pratar om.  

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack talman! Jag misstänker att det jag nämnde i min presentation om 
att det speglar ibland den egna själen hur man läser siffror, budgeter och 
bokslut, snabbt bevisades. När det gäller systemfel i hur vårt lagting och 
vår landskapsregering är uppbyggd är jag inte beredd att ta ett beslut. 
Säkert finns det många saker som inte är perfekta och underligt vore väl 
annars. Jag gissar att ledamot Perämaa är en av dem som aktivt har 
kunnat påverka detta genom åren och tydligen har han valt att inte göra 
det så därför sitter vi nu med detta. Att kalla folk för marionetter har jag 
kanske inte förväntat mig. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Nej det kan vara så i en situation där man berömmer 
varandra mellan finansministern och utskottsordförande. Jag tar mig 
den friheten att använda dessa ord för att beskriva hur jag bedömer hur 
utskottet fungerar. Det här var ett anförande som påminde om ett poli-
tiskt ställningstagande inför ett val och inte en presentation av ett betän-
kande i en besvärlig ekonomisk situation. Utskottsordförande sade tidi-
gare i förra ärendet att vi har en besvärlig ekonomisk situation och nu 
kommer det sådana här jubeltexter om hur bra allting är och hur väl fi-
nansministern har utfört sitt värv. Det är synd. Under förra mandatperi-
oden hade vi en liberal finansminister, vi hade en centerutskottsordfö-
rande och det var en dynamik i systemet som fungerade. Man var inte 
lika benägen att bara berömma varandra, som vi har i relationen ut-
skottsordförande och finansministern. 
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Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack talman! Om man på allvar tror att det för framåt att stå och försöka 
kasta invektiv mot varandra är det kanske så som ledamoten Perämaa 
säger. Själv är jag av en annan åsikt. Jag har konstaterat att vår ekono-
miska situation är väldigt besvärlig, det har jag gjort många gånger om. 
Jag har presenterat reformer som på riktigt kan göra något åt den situat-
ionen. Det är enligt min mening uppbygglig politik. Den politik finans- 
och näringsutskottet ägnar sig åt kan väl rimligen ändå inte komma som 
en överraskning ens för ledamoten Perämaa, det är ett politiskt tillsatt 
organ på precis alla vis. Vi har valt att i betänkandet från regeringsparti-
erna, där även oppositionspartierna till vissa delar är med, lyfta fram 
saker som är bra och som för framåt. Vi har också pekat på sådant som 
borde göras annorlunda. Det är utskottets uppgift enligt mitt förme-
nande. Tack! 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Katrin Sjögren, replik 

Talman! Det finns en del intressanta analyser och fakta, men jag måste 
också sälla mig till den skaran som tycker att betänkandet är väldigt 
traditionellt och konservativt. Det befäster också en del fördomar om 
man tar en liten genusanalys. Man har lagt väldigt mycket krut på jakt 
och trafik. Var är den analysen som fördes i salen, det var många leda-
möter både från majoritet och från opposition som tog upp ekonomisk 
utsatthet bland barn och ungdomar. Inte ett spår av de skrivningarna. 
Varför har man avslagit motionen om en reviderad och omorganiserad 
grundskolelag? Man har godkänt motionen om upphandling i princip i 
texten, men man avslår motionen utan motiveringar. Det är inte just 
tycker jag. 

 Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Talman! När det handlar om genusperspektivet kan jag dessvärre inte 
säga något annat än att det är på det här viset. Det här lagtinget har satt 
de genus som finans- och näringsutskottet har och det är vad vi har att 
förhålla oss till. Jag kan verkligen inte säga om det är bra eller dåligt, 
men det är en del av den verklighet vi har att ta tag i. Dessutom får man 
säga att en budget består av oerhört många delar och att hantera alla 
och var och en av dem är omöjligt. Vi har valt att till vissa delar ta guld-
kornen ur motionerna där vår förhoppning är att de ska användas i 
framtiden såsom motioner ska fungera. Inte ska en regering på minsta 
motion kasta om sin kurs, man ska ta till sig innehåller och se vad man 
kan göra i framtiden. Det kommer säkert att ske i år liksom det har skett 
tidigare år. 

Ltl Katrin Sjögren, replik 

Talman! En väsentlig del av en budget är också den sociala sidan och där 
var det många ledamöter i lagtinget som tog upp ekonomisk utsatthet 
bland barn och ungdomar. Det finns inte en skrivning om det i finans- 
och näringsutskottets betänkande. Det är också på sin plats att man mo-
tiverar avslag på motionen med några rader. Det är tillåtet för lagtinget 
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och medlemmarna i finans- och näringsutskottet att tänka själva. Dessu-
tom enligt lagtingsordningen så uppmanas man att göra det. Att man 
ger lite erkänsla åt det arbete som utförts av andra än majoriteten. Det 
skulle ha varit på sin plats att motivera vilka av motionernas avslag, t.ex. 
upphandling och varför man inte vill ha en ny grundskolelag. Som sagt 
var, det är tillåtet av att tänka själv. Lagtingsordningen kräver att vi gör 
det också. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Herr talman! Man kunde ha sagt, ltl Sjögren, att vi har valt att motivera 
väldigt många motioners avslag, där vi har skrivit om dem. Sedan lyfter 
ledamoten Sjögren upp några som vi inte har gjort det på och så må det 
väl vara. Vi hade väldigt många motioner att hantera och vissa av dem 
blev inte desto mer kommenterade, medan andra blev väldigt väl moti-
verade och även inlyfta på många sätt i de allmänna motiveringarna. Vi 
har skrivningar om jämställdhet, social omsorg, jakt har vi inte ett ord 
om. När det gäller våld mot kvinnor, som kanske är den viktigast av dem 
allihop, valde vi att be om ett utlåtande från social- och miljöutskottet, 
vilket vi till sist fick ifrån dem. Vi gjorde det inte för att vi inte var intres-
serade av frågan utan för att vi verkligen inte hade den tidsmässiga möj-
ligheten att göra det. Jag är väldigt glad för det arbete som de gjorde för 
vår skull. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! En kort fråga bara, det gäller Hållbar utveckling på sidan 
6. Där konstaterar utskottet i linje med budgetmotion nr 7 följande: ”De 
fyra hållbarhetsprinciperna i meddelandet ska inte tolkas bokstavligt.” 
Det sägs också vidare att ”det är viktigt att landskapsregeringen utarbe-
tar en femte hållbarhetsprincip, som beaktar behovet av BNP-tillväxt i 
samhället samt vikten av att alla näringsgrenars konkurrenskraft bibe-
hålls.” Det är jättebra skrivningar, det är rakt av från motionen och jag 
tycker att det är trevligt att man kan lägga bort prestigen och ett förslag 
från oppositionen kan omfattas. Sedan lyckas jag inte riktigt utröna ur 
betänkandet om motionen har omfattats bara textmässigt eller också 
formellt. Det sägs ingenting under rubriken Hållbar utveckling. Sedan 
hittade jag på sidan 10 en uppsamlingsbit om hur man har behandlat 
olika motioner, men även där kan jag inte riktigt utläsa något. Har mot-
ionen omfattats eller har den inte? 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack talman! Svaret är att den inte har omfattats. Motionen innehöll or-
den i stort sett direkt från finans- och näringsutskottets betänkande när 
vi hanterade hållbar utveckling. Det var alltså ett plagiat från det betän-
kandet. Då ansåg vi att det är mer rättvist att konstatera att det här är 
något som vi har påpekat tidigare. Vi hänvisade till motionen ändå. 
Tack. 
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Ltl Anders Eriksson, replik 

Herr talman! Ok, då var jag tydligen lite för tidigt ute med det här att det 
är bra att man lägger bort prestigen. Verkligheten är precis som ut-
skottsordförande Pettersson säger att det här bestämde finans- och nä-
ringsutskottet, men i sedvanlig ordning brydde sig landskapsregeringen 
inte dess mera om det utan man kom tillbaka med de fyra hållbarhets-
principerna. Därför lade kollegan Brage Eklund den här motionen med 
stöd av oss övriga. Har inte motionen lagts så hade det inte blivit någon 
ändring över huvudtaget. Så pass ärliga, ltl Pettersson, kan vi väl ändå 
vara med varandra, att vi kan få ett sådant erkännande. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Talman! Nej, ledamot Eriksson, jag håller inte med om det där. Utskot-
tets betänkande gäller, vi har fått förklaringar som åtminstone i min 
värld håller i detta lagting där man på grund av att tjänsten inte har till-
satts och på grund av det ena och det andra ännu inte infört en femte 
hållbarhetsprincip. Jag är helt säker på att vår regering följer det som vi 
från lagtinget säger och nu tar med det här. Att man från ett visst partis 
sida försöker lägga beslag på innehållet i ett betänkande som har formu-
lerats av någon annan, är inte helt just. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Tony Asumaa, replik 

Talman! Ltl Pettersson är en riktig ordjonglör och betydande under-
hållsvärde finns alltid i hans anförande. Vad gäller substansen så kanske 
det kan svikta lite, så gjorde det också i det här anförandet. Vad gäller 
betänkandet i sig så kanske det fanns mycket annat att lyfta fram än vad 
de gjorde. Stor betoning bakom bokslut från tidigare år, 2010 – 2013. Vi 
måste komma ihåg att det vi nu behandlar är budgeten för 2015, alltså 
för nästa år. Att sedan hänvisa till historiska siffror, två-tre år tillbaka är 
inte relevant i det här sammanhanget. Vi vet att det har runnit mycket 
vatten under broarna, vi vet hur det ser ut, ekonomin i Ryssland är ka-
osartat, allting. Att sedan försöka visa att trenden har brutits och hän-
visa till budgetsiffrorna 2010, 2011, 2012 och 2013 är inte riktigt att han-
tera sanningen varsamt. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Talman! Jag tackar som vanligt för berömmet från ledamot Asumaa 
även om den skivan har spelats många gånger förut, men ibland måste 
man bara ta åt sig och buga och bocka. Jag förstår att sanningen är 
smärtsam om det ligger i ens intresse att visa hur dåligt allting är, men 
bokslut är bokslut och budget är budget. För att man ska begripa en 
budget är det klokt att också förstå boksluten. Boksluten visar att utgif-
terna har sjunkit och det är någonting som är bra. Sedan att budgeten är 
större och visar på ett större minus försökte jag att förklara. I en budget 
tar man med i förhoppningen att det ska bli så, men verkligheten säger 
kanske annat, som t.ex. Rysslandskrisen som ledamoten Asumaa lyfte 
fram. Den kan göra att mycket av det som vi borde göra på Åland och 
som vi har planerat att göra inte förmås att göra. 
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Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack herr talman! Ledamot Pettersson nämnde också att man har brutit 
trenden och det har man svårt att förstå när man har ett rekordunder-
skott. Budgeten är ändå det viktigaste instrumentet för landskapsrege-
ringen, som vi här beslutar om. Det är jätteviktigt att siffrorna som finns 
där stämmer. Annars är det bara luft och då är det någonting som är fel. 
Då behandlar vi någonting som inte stämmer. Vi måste utgå från att siff-
rorna stämmer och förverkligas enligt vad man har begärt och äskat om. 
Det är svårt att se att trenden har brutits när kassan har minskat med 38 
miljoner under de senaste tre åren. Ledamot Pettersson sade också att 
man generellt hade kunnat ackumulera ett överskott. Överskottet har 
inte ökat sedan 2008, tvärtom har det minskat sedan 2008. Det acku-
mulerade överskottet som ledamot Pettersson pratar om är nu nere i 68 
miljoner euro. Det är svårt att hitta den brutna trenden. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack herr talman! Till ledamoten Asumaa vill jag säga att den största 
delen av den kassa som tidigare arbetades upp under väldigt många 
goda år, brändes av den förra regeringen, vilket naturligtvis ställde till 
det även för den här. Jag nämnde inte på en plats ett ackumulerat un-
derskott, jag nämnde att vi under dessa år har producerat ett oerhört 
stort ackumulerat, budgeterat och konstaterat välmående överskott och 
det, min vän, är annat. Det är där som det verkliga livet finns. Tack vare 
att vi har lyckats bryta en kostnadstrend har vi takhöjden att skapa ännu 
bättre liv på Åland. Det borde vi försöka ägna oss åt. Tack. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat.  

Vicetalman Viveka Eriksson, replik 

Herr talman! Också min känsla i år är att det här betänkandet från fi-
nans- och näringsutskottet är ganska tunt. Halva betänkandet består av 
uppräkningar av motioner som är förkastade, reservationer och utlå-
tande från social- och miljöutskottet. Det brukar alltid vara väldigt in-
tressanta betänkande som kommer från ert utskott. Tyvärr är det inte 
riktigt så det här året. Jag är också litet besviken och det hör naturligtvis 
till det här spelet i lagtinget på oppositionens vägnar, när vi ändå vinn-
lägger oss om att komma med förslag till alternativ politik, att det har 
behandlats så styvmoderligt. Jag ser väldigt lite spår av de olika motion-
erna i skrivningarna. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Talman! Det där uppskattar jag väldigt mycket av det skälet att jag 
kanske inte riktigt till fullo har förstått, det har möjligen att göra med 
bristande erfarenhet till skillnad mot väldigt många andra av er i den 
här salen, men det har alltid funnits en tradition i att man ska förkasta 
motioner. Jag kan inte säga att jag är en total vän av det, även om jag 
förstår det, som jag tidigare har sagt, att det är olyckligt om en regering 
ska byta linje bara för att en opposition får ett hugskott i den ena eller 
den andra frågan. När det gäller motionerna som finns med här, vill jag 
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hävda att det är väldigt många, som kommer att förändra politiken på 
längre sikt på Åland. 

Vicetalman Viveka Eriksson, replik 

Talman! Ordförande för utskottet sade, kanske med lite beklagande or-
dalag, att man har ett kortruttsmeddelande i utskottet som man ännu 
inte har hunnit behandla, vilket är väldigt synd. Det är ju ett jätteprojekt 
som det är viktigt att vi borde få iväg från lagtinget så att landskapsrege-
ringen kan jobba vidare på det. Bra så ändå att man ger uppdraget att 
fortsätta i de här projekten i Föglö, för det har vi väntat länge på att man 
ska sätta spaden i marken.  

En annan frågeställning, hela den har socialvårdsreformen, det fanns 
en motion som jag har skrivit om samarbetsunderstöd. De har varit så 
viktigt också för majoriteten, att kommunerna också ska samarbeta. Har 
inte utskottet på något sätt tittat på dessa möjligheter att ge morötter till 
kommunerna för ett utökat samarbete? Det har verkligen efterlysts från 
majoritetens håll. Varför inte och varför har man inte skrivit ett ord om 
det i betänkandet? Jag vet att man har hört olika personer i ärendet. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Talman! Jag måste försöka minnas vad vi egentligen har sagt om just 
den frågan. Med kortrutten är jag enig. Den borde ha behandlats för den 
är en viktig fråga för hela Åland och särskilt för den kanske mest utsatta 
regionen. Jag vill dock ta finans- och näringsutskottet i försvar i det att 
det faktiskt inte har funnits rum att göra det. Vi ägnar oss i utskottet 
nästan uteslutande åt heldagar vilket jag har förstått att är väldigt ovan-
ligt i andra utskottet. Det finns en gräns på hur mycket man kan sitta 
och arbeta med olika saker. Kortruttsmeddelandet är tyvärr ett sådant 
som vi har sagt att vi ska återkomma till inom en snar framtid enligt vårt 
betänkande. 

När det gäller bidrag till kommuner som vill samarbeta är det sympa-
tiskt på många sätt, men nog kan man väl förutsätta att man ska kunna 
samarbeta även utan att få betalt för det. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. Härefter ges ordet till reservanterna till utskottets betän-
kande, att presentera sina reservationer med en tidsangivelse om fem minuter.  

Ltl Mats Perämaa 

Herr talman! Som talmannen sade gäller det här anförandet reservationer 
och jag kommer att presentera endast två delar i den reservation som vi och 
jag har lämnat in bifogat betänkandet. Det gäller ringvägen Vårdö – Lumpar-
land samt gällande den fråga som just var uppe i en replikväxling, alltså sam-
arbetsunderstöd till kommunerna. 

Ringväg Vårdö – Lumparland. Såsom vi angav i den budgetmotion som vi 
lade till behandlingen av budgeten under remissen bifogat till vår skuggbud-
get, så anser vi att detta projekt mycket väl kunde utredas närmare i form av 
en förstudie, då man kunde bedöma vilka samhällseffekter en ringväg mellan 
Vårdö och Lumparland kan ha för hela Åland. Vi menar att kommunerna, 
speciellt Lumparland och Vårdö, men också speciellt de övriga norråländska 
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kommunerna, kunde med denna ringväg få möjligheter till ett större kommu-
nalt samarbete, som gynnar respektive regioner. Vi har en livlig hamn i Lång-
näs där en stor del av varorna som ska till Åland för vidare försäljning och 
användning, kommer in till Åland och då kunde det vara angeläget att ha en 
direkt transportväg upp till norra Åland den vägen.  

Det finns många positiva effekter en sådan ringväg kunde ha, framför allt 
också turistiskt. Vi menar att det åländska besöksmålet kunde bli än mer at-
traktivt om turister, besökare, i form av en ring kunde besöka Åland. Man 
skulle hela tiden ha nya vyer, nya besöksmål som man kan tillgodogöra sig, 
medan man är på en utfärd på Åland, istället för att som det är nu antingen 
åka till Vårdötrakten på norra Åland för att sedan åka tillbaka, eftersom man 
ofta utgår från Mariehamn. Det spelar ingen roll varifrån man utgår egentli-
gen, det är effekten av en ring där man hela tiden når nya besöksmål som är 
väsentliga. Vår fromma förhoppning var att vi kunde övertyga utskottet om 
att ge landskapsregeringen i uppdrag att utföra en förstudie för att se vilka 
effekter en sådan infrastrukturell satsning skulle ha, men vi fick inte gehör för 
det så vi avser att ta denna fråga till omröstning i enlighet med reservationen. 

Sedan till samarbetsunderstödet. Här vänder jag mig direkt till lantrådet. 
Denna landskapsregering har i flera sammanhang sagt att landskapet ser sig 
nödgat att ta tag i tömmarna ifråga om kommunalt samarbete och utveckl-
ingen till gemensamma serviceenheter på grund av att kommunerna inte 
kommer till resultat själva. Det här har upprepats många gånger. Resultatet 
av detta får vi väl se vad blir.  

Alla vet att det planeras en samordning av vissa sociala serviceformer i ge-
mensam produktion via Ålands omsorgsförbund med tvingande lagstiftning 
där kommunerna skulle samarbeta, om man nu kallar det för samarbete, men 
samordna produktionen på det sättet. Det här blir lite konstigt och jag önskar 
att lantrådet kunde kommentera detta för nu har flera av de norråländska 
kommunerna begärt att få utredningshjälp för att se om dessa kommuner 
kunde samarbeta eller eventuellt även samgå helt och hållet, för att producera 
service på det sättet i norra Åland. Då har landskapsregeringen valt att säga 
nej till detta. Ett tydligt kommunalt initiativ om att utöka samarbetet eventu-
ellt samgående och så säger landskapsregeringen nej till detta. Nu måste vi i 
varje fall konstatera att det finns en drivkraft hos kommunerna själva att ut-
veckla serviceproduktionen, ja till och med gå samman, så det förvånar mig 
att landskapsregeringen säger nej.  

Det finns ett lagutrymme för att bevilja kommuner samarbetsunderstöd. 
Det lagutrymmet finns i landskapslagen om landskapsandelar till kommu-
nerna där man jämte ett särskilt understöd för kommuner som befinner sig i 
ekonomiskt trångmål, kan ge ett samarbetsunderstöd där man kan nå posi-
tiva rationaliseringseffekter via samarbete. Den här landskapsregeringen har 
valt att inte tillåta ett utnyttjande av medel via den här lagparagrafen och vi 
önskar att vi kunde återkomma till det, att vi via morötter på det här sättet 
kunde understöda kommunala initiativ till samarbete, som leder till de öns-
kade effekterna om rationaliseringsvinster. Vi avser att ta detta ärende till 
omröstning i enlighet med reservationen. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Herr talman! Jag vill lite kommentera förslaget om ringvägen. Det är en 
god tanke, men de facto är det så att de ekonomiska möjligheterna att 

  775 



  

realisera tanken inte är möjliga med dagens projekt som vi redan har på 
trafikavdelningen under beredning. Vi har hela kortruttsarbetet, som vi 
har hört tidigare, vi har även övriga frågor som vi har diskuterat efter 
besöket till Färöarna, angående tunnelutredningar och sådant. Jag tror 
att, trots att tanken är god, behöver man prioritera de få resurser vi de 
facto har på de alternativ som är inom en överskådlig framtid realiser-
bara. Detta är orsaken till att jag stödda utskottets majoritet i den här 
frågan och därför inte lyfte denna motion. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Man kan ha den åsikten att det ligger någonting i det som 
ledamoten Nordberg säger, men å andra sidan har landskapsregeringen 
ett ansvar för helheten. Eftersom en ringväg Vårdö-Lumparland kan ut-
göra en väldigt intressant del av en helhet, inte bara i förhållande till 
skärgårdstrafiken och kortrutt i övrigt, men i förhållande till möjlighet-
erna för Åland, att utvecklas på många områden. Då borde det väl ändå 
vara bättre att man kunde utföra en förstudie, som skulle kunna ge en 
bild av de positiva effekter det här projektet har, istället för att lämna 
tanken åt sitt öde utan att göra någonting alls. Landskapsregeringen 
måste hela tiden kunna ligga steget före och göra sådana här bedöm-
ningar. Infrastrukturen är väldigt viktig för ett samhälles utveckling. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat.  

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Tack talman och tack ledamot Perämaa för det anförandet. Jag håller 
med om att det skulle vara intressant att utreda en ringväg Vårdö-Lum-
parland. Det skulle också vara intressant att utreda en ringväg Hammar-
land-Geta. Det finns ett stort antal infrastrukturella projekt som disku-
teras här i salen, men även hos allmänheten, som man kan säga att det 
finns potential i, men det är alltid frågan om tillgång och efterfrågan. 
När jag tittar i budgetmotionerna noterar jag att liberalerna vill sänka 
anslagen på trafikavdelningens allmänna byrå med ca 30 procent. Det är 
ju där som allt utredningsarbete görs så jag skulle gärna se hur den ek-
vationen går ihop. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Det torde ändå ingå i en förvaltnings uppgifter att fundera 
på framtida lösningar. Det görs på många områden, inte bara inom tra-
fik utan också inom det sociala området på andra områden också. Sam-
hället utvecklas hela tiden. Vi menar att det inte nödvändigtvis behövs 
så väldigt mycket resurser att utföra en förstudie om vilka effekter ett 
sådant här projekt kunde ha. Steget till att börja förverkliga det och rik-
tigt börja exakt räkna ut vad olika projekt skulle kosta är något helt an-
nat. De samhällsekonomiska effekterna i ett samhälle menar vi att det 
borde finnas utrymme för att göra en sådan förstudie inom ramen för 
det anslag som respektive förvaltning, i det här fallet infrastrukturavdel-
ningen, får. 
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Minister Veronica Thörnroos, replik 

Herr talman! Jag vill gärna erinra lagtinget om det utredningsarbete 
som har gjorts kring kortrutten, som ni alla har haft möjlighet att ta del 
av på olika sätt. Ett väldigt omfattande arbete har gjorts. Det finns 
ingenting som säger att den här utredningen är så mycket mindre, det är 
en investering som kostar i reda pengar och det kostar i personella re-
surser. Om man tror att en sådan här förstudie kan göras lite vid sidan 
av, är man väldigt oinsatt över de arbetsuppgifter, som finns på infra-
strukturavdelningen. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Min bedömning av kortruttsmeddelandet är att det tyvärr 
inte ledde till exakta konkreta alternativ för vad som behöver göras. 26 
eller om det var 28 konsulter jobbade med frågan, men ändå finns det 
oerhört många frågetecken kvar. Det projektet är i det närmaste beräk-
ningar via nuvärdesmodellen på hur mycket olika delprojekt skulle 
kunna kosta med väldigt många alternativ. Samhällsekonomisk bedöm-
ning av hur ett infrastrukturprojekt skulle påverka samhället Åland i 
sort anser vi att man bör kunna göra utan att anlita 28 konsulter. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Lantrådet Camilla Gunell 

Herr talman! En direkt fråga kräver ett direkt svar. Ledamoten Mats Perämaa 
frågar om Finströms kommuns anhållan om att landskapsregeringen ska ut-
reda förutsättningarna för att tillsätta en kommunindelningsutredare i enlig-
het med gällande lagstiftning. Det här är mycket korrekt, landskapsrege-
ringen har sagt nej till detta. Vi ser inte att det är landskapsregeringen som 
ska utreda om kommunerna anser att en utredning behövs. Jag tror att det 
vore väldigt bra om man kunde ägna lite arbete åt anhållan så skall rege-
ringen se på den med andra ögon. Det viktigaste vore att kommunerna själva, 
i det här fallet tre norråländska kommuner av fem, som vill ha en utrednings-
man, om jag förstår det rätt, eller tillsätta en utredning om förutsättningarna 
till ett samgående till en Norra Ålands kommun.  

Jag vet att minister Valve har varit i kontakt med kommundirektören i Fin-
ström och också påtalat att om man kan formulera det lite bättre och inte an-
håller om att landskapsregeringen ska utreda om det behövs en utredning. 
Först görs ett politiskt grundarbete och man kommer överens om att det här 
är någonting man vill samarbeta runt och formulerar anhållan lite tydligare 
så finns det förutsättningar och möjligheter för landskapsregeringen att via 
de samarbetsresurser som finns, kunna stöda en sådan här utredning. Så 
kortfattat kan jag besvara frågan på det viset. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag håller helt rätt med landskapsregeringen. Jag tycker 
att det var helt rätt att man avslår anhållan i det här skedet. Det måste 
för det första vara mycket mera allvar bakom det hela och inte så enkelt 
som man har gjort. Det finns nog kompetens i kommunerna att man 
själv kan utreda en sådan här, inte behöver det göras från Mariehamn, 
eller från lagtinget. Nog kan var och en kommun för sig göra en sådan 
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här utredning och inse fördelar och nackdelar. Jag upplever det här 
mera som ett politiskt inspel utan att mena så mycket allvar med det. 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Vi har sagt från landskapsregeringens sida att vi tycker att 
det är bra om det kommer kommunala initiativ där man vill diskutera 
både ökat samarbete och också, om det finns fri vilja från olika kommu-
ner, att utreda förutsättningar för samgående. Det är något som vi ser 
positivt på. Däremot har det inte funnits så många initiativ. Så länge de 
inte finns så har landskapsregeringen sett som sin uppgift att leda det 
här arbetet inom ramen för samhällsservicereformen. Av det så kommer 
vi snart att se ett konkret resultat, dvs. Kommunernas socialtjänst. Det 
är inte vår roll att utreda om en utredning behövs. Formulera gärna om, 
fortsätt att bedriva ett politiskt grundarbete i de kommuner det gäller, få 
gärna med alla så tror jag att man lättare kommer i mål. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Som jag sade tidigare så håller jag med om att det är kom-
munernas roll. Från centern har vi ingenting emot om kommunerna går 
ihop om man så själv vill. Det är inte speciellt dramatiska utredningar 
som behöver göras utan det är mera en politisk vilja, vill man gå ihop i 
större enheter eller vill man klara sig själv. Det är det som det handlar 
om och för det behöver man inte göra så speciellt stora utredningar. Är 
man politiskt överens så är det enkelt att göra det om man så vill. Hittills 
har man inte velat det, man vill bara göra utredningar för syns skull. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Herr talman! Vi har ändå kommit ett steg på vägen, det finns en öpp-
ning i det som lantrådet säger, att med en omformulering av ansökan 
kunde landskapsregeringen möjligen komma till mötes istället för att 
bara säga nej till initiativen. Nu har vi konstaterat att det finns initiativ 
från kommunerna själva om samarbete och till och med samgående. Att 
upprepa att det överhuvudtaget inte finns några sådana direktiv är det 
skäl att lämna här och nu. Sedan blir det inte riktigt logiskt när lantrådet 
säger att ett samgående mellan kommunerna bör kommunerna själva ta 
initiativet till helt och hållet, om jag uppfattade det rätt. Gällande social 
serviceproduktion tar landskapsregeringen på sig utredare, tjänstemän 
och lagstiftare, lagberedning, och ser uppdraget med tvingande lagstift-
ning uppenbarligen, tvinga kommunerna till samarbete. Ena gången går 
det med att landskapsregeringen håller i tömmarna och andra gången 
vill inte landskapsregeringen vara med överhuvudtaget. 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Ledamoten Perämaa försöker blanda bort korten. Leda-
moten Perämaa vet mycket väl att landskapsregeringen redan vid man-
datperiodens start gick in för att arbeta med servicestrukturen framom 
kommunindelningen och kommunsammanslagningar. Det vägvalet 
gjorde vi redan då och vi har arbetat i enlighet med den modellen. Det 
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arbetet ser vi snart resultaten av. Det är framför allt på basen av en mot-
ion från liberalerna som det här initiativet har sin grund. Av fem norr-
åländska kommuner har man fått med tre, dvs. Geta, Finström och 
Sund, däremot inte Saltvik och Vårdö. Vill man utreda förutsättningarna 
för en kommunsammanslagning, kommer regeringen att förhålla sig po-
sitiv till det så länge det är klart att sådana förutsättningar finns, att det 
verkligen finns en sådan vilja i de här kommunerna och att det är ett se-
riöst intresse av att titta på frågan. Då behöver man gå hem och fundera 
lite till på anhållan, formulera om den och i så fall återkomma. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Herr talman! Det är en positiv hållning som lantrådet intar. Det är 
mycket bra. Grundinställningen till underliggande motion förefaller 
också att vara förmånlig. Jag vill emellertid hänvisa till den relativt 
färska förvaltningslag, som vi har, som bygger på serviceprincipen. Man 
brukar inte längre avslå ansökningar på den grunden att man inte riktigt 
vet vad de går ut på eller vems behörighet det kan vara. I myndigheter-
nas serviceuppdrag ingår det att handleda en sökande och faktiskt ska 
man numera nog, jag vill hävda det, både i grundlag och förvaltningslag, 
hjälpa en sökande från myndighetens sida och säga att det är det eller 
det som avses, så vi ska titta på det tillsammans och just i den goda ser-
viceandans mening bygga upp vad som avses och därefter ta beslut i hu-
vudfrågan. Så ska det gå till nuförtiden. Det är min absoluta övertygelse. 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Herr talman! Ja, saken är den att man den 17 oktober i kommunstyrel-
sen i Finström beslöt begära att landskapsregeringen utreder förutsätt-
ningarna för att tillsätta en kommunindelningsutredare i enlighet med 
gällande lag. Den frågan har landskapsregeringen besvarat och man har 
gett ett avslag på den. Därefter har man också haft kontakter till Fin-
ströms kommun med hänvisningar om att så här kan sökande ta frågan 
vidare till nästa steg. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! Det är så, det här blir lite finlir, låt mig bara säga att jag 
som kanslichef inte skulle ha gjort på det sättet, alltså föreslagit den ord-
ningen. Jag vill nog hävda att det inte kan vara förbjudet att i den offent-
liga förvaltningen bjuda på service istället för att säga nej, kom igen. 
Den tiden är förbi. Det är egentligen så jag upplever kravet på god för-
valtningssed, som nu alla ska vara trygga med, juridiska personer i nå-
gon mening. I princip ska den offentliga förvaltningen bygga på service-
principen istället för att säga nej och sedan fråga vad man önskar. 

Lantrådet Camilla Gunell, replik 

Tack herr talman! I princip håller jag med ledamot Jansson att så ska 
det fungera. Det ska vara en serviceinriktad förvaltning, Ålands land-
skapsregering, och det tror jag att den också är. I det här fallet tror jag 
att man från ansökarhåll måste bearbeta sin ansökan lite till och med 
god vilja från båda sidor kanske vi kan lösa saken. 
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Talmannen 
Replikskiftena är därmed avslutade. 

Ltl Brage Eklund 

Herr talman! Vi har den sista ordinarie budgeten från finans- och näringsut-
skottet som kommer att behandlas under den här mandatperioden. Land-
skapsregeringen hade som mål att få budgeten i balans till 2015 års budget, 
ett mål som vi idag kan konstatera enligt liggande betänkande från finans- 
och näringsutskottet, inte kommer att uppnås. 8,5 miljon i budgeterat under-
skott trots ett fastställt förskott för 2015 på rekordhöga 221 568 000 euro. I 
denna summa ingår extra inkomster 7-8 miljoner euro till följd av en statlig 
engångsåtgärd. Hade inte denna inkomst av engångsåtgärd funnits hade bud-
geten rent teoretiskt haft ett underskott på ca 15 miljoner. Alla i denna sal 
borde förstå att denna utveckling inte kan fortsätta. Vi måste lära oss att rätta 
mun efter matsäcken.  

Detta leder mig in på några av mina reservationer. Ålands framtid har en-
träget ansett att den offentliga sektorn måste minska sin kostym. För det har 
vi fått mycket kritik, att det är omöjligt att krympa kostymen om man vill ha 
en funktionsduglig förvaltning. Det förändringar som har gjorts och som på-
går inom förvaltningen, borde medföra inbesparingar. Bildningar av ett fas-
tighetsverk, förändringar inom trafikavdelningen till en infrastrukturavdel-
ning, privatisering av driften på sjötrafiken, ÅDA, kansliavdelningens om-
bildande till regeringskansli är några exempel som borde medföra inbespa-
ringseffekter om det görs rätt. ÅHS ledning sade i media att man förväntar sig 
en inbesparing på tre miljoner för 2014, vilket styrker påståendet att det även 
är möjligt att spara på sjukvården utan att den försämras. Vad kan ytterligare 
göras? Vad blev det av regeringsprogrammet om vi utmanar det? Förslaget 
var bra, men inget verkställt. Ytterligare kan tilläggas att ÅHS också gjorde 
inbesparingar 2013.  

Då kommer jag oaktat in på motionerna som berör inbesparingar i offent-
liga sektorn, motion nr 3. Den behöver jag inte dess mer beröra, utan jag an-
ser att det finns möjligheter inom nuvarande förvaltning att vidta åtgärder. 
Med det jag har räknat upp här i mitt anförande borde man också kunna in-
bringa inbesparingar om man gör sakerna rätt, som jag sade.  

Motion nr 4 berör indragning av en minister, en minister som idag kanske 
är riktigt vilsen, han vet inte riktigt vad han ska göra eftersom han har tappat 
funktionen. Trots att kansliministerns uppgifter under mandatperioden kon-
tinuerligt har minskat, har regeringen inte utsett alternativ att utmana i dessa 
ekonomiska tider och föregå med gott exempel och minska antalet ministrar. 
Det kan låta löjligt, men eftersom man går in för rationaliseringar borde det 
också finnas möjligheter att minska på ministrarna.  

Sedan kommer jag osökt in på KST. Utskottet skriver under rubriken Ut-
veckling och omstruktureringar av landskapsförvaltningen ”Utskottet betonar 
vikten av att effektiviseringar och rationaliseringar faktiskt åstadkoms då re-
former genomförs.” Det här styrker också mitt tidigare uttalande i mitt anfö-
rande. Vad har vi för effekter idag av de reformer som är på gång och vad har 
det gett för effekter hittills? Inget av det har gett någon genomslagskraft. Där-
för anser vi i vår reservation att man förutsättningslöst borde ha gjort dessa 
utredningar om att överföra KST till landskapets ansvarsområde och påvisa 
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att den satsning som man gör under kommunal regi, ger de effekter som man 
vill framföra idag, vilket vi inte har sett något av. 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Herr talman! Ledamoten Eklund, som också en del andra, återkommer 
gärna till helhetsekonomin och uttrycket budget i balans. Jag kan glädja 
med att uttrycket budget i balans var lite olyckligt valt när vi började det 
här regeringsarbetet. Jag är desto gladare för att de verksamheter som vi 
ansvarar för, skärgårdstrafiken, Ålands hälso- och sjukvård, Ålands 
gymnasium och Ålands högskola, visar en positiv utveckling idag, efter 
hårt arbete från landskapsregeringen, men också för dem som ansvarar 
för de här verksamheterna. Jag ser med glädje fram emot det bokslut 
som kommer för 2014. Det kommer att bli det testamente, som visar hur 
vi har lyckats med den åländska ekonomin. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack herr talman! Ja, det är roligt om effekterna av de åtgärderna som 
vicelantrådet räknade upp blir bra, för vi har också beivrat att man ska 
vidta åtgärder när det gäller det här. Vi har inte varit emot den utveckl-
ing som sker i skärgårdstrafiken och privatiseringen där. Det har vi inte 
varit emot. Det gläder mig om effekterna av det som man har påbörjat i 
landskapsregeringen kommer att slå igenom i bokslutet. Det är jag tack-
sam för. 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Herr talman! Som det har sagts flera gånger, budgeten är en plan som 
man ska försöka verkställa, bokslutet visar verkligheten hur det ser ut 
exakt. Jag har förhoppningar om att bokslutet för 2014 kommer att se 
rätt bra ut för landskapet Åland. Trots det har vi stora utmaningar fram-
för oss när det gäller den långsiktiga ekonomiska politiken. Därför är det 
ytterst viktigt att vi fortsätter med de reformer som vi har igångsatt. 
Ålands Digitala Agenda har bolagstämma idag och det går igång från 1 
januari på riktigt. Fastighetsverket går i gång på riktigt från 1 januari 
nästa år. KST, Kommunernas socialtjänst har det gjorts ett väldigt bra 
grundarbete för och vi kommer att ha det som ett av våra huvudprojekt 
under vårvintern 2015, för att komma så långt som möjligt med det pro-
jektet. Det är viktigt för klienterna och det är också viktigt långsiktigt för 
den åländska ekonomin att vi kan sköta det så rationellt och kostnadsef-
fektivt som möjligt. Framför allt i det projektet handlar det om att ge 
klienterna den kvalitativa service de har rätt till på hela Åland. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Herr talman! Jag räknade upp i mitt anförande de åtgärder som land-
skapsregeringen har påbörjat och som de ska fortsätta med. Vi får hop-
pas att effekterna av de åtgärderna ger de inbesparingar som man har 
förväntat sig. Däremot har vi från Ålands framtid en annan syn när det 
gäller KST och vem som ska ha hand om det, kommunerna eller om det 
ska ligga under landskapsregeringen eller ÅHS. Där har vi varit av den 
åsikten att man, åtminstone enligt vår motion, hade kunnat göra den 
här utredningen för hur det ska bete sig om det låg under ÅHS’ ansvars-
område. 
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Talmannen 
Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Inledningsvis framhöll ledamot Brage Eklund att Ålands 
framtid vill spara på offentliga sektorn. Enligt Ålands framtid är den 
alltför stor, regeringen borde göra mera inbesparingar. Han tog som ex-
empel att man inom ÅHS troligen kommer att ha ett överskott 2014 på 
närmare fem miljoner. Det är inte inbesparing utan det har att göra med 
ett utslag av verksamheten, man har inte behövt alla de medel som man 
har räknat med. Det beror på att verksamheten är mycket omfattande. 
Det är helt oförutsägbart till vissa delar hur mycket pengar man behö-
ver, det har att göra med hur sjuka människorna blir. Det är ingen inbe-
sparing, utan det är ett utslag av det som kallas verkligheten, inte en 
fråga om budgetinbesparingar. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Herr talman! Så kan det vara, men ändå har det gjort att man inte har 
förbrukat alla medel som var budgeterade. I spåret av den strejk som 
just har varit, har det också kommit fram att man tänker vidta föränd-
ringar inom organisationen, som kan ha inbesparande syfte. Det visar i 
alla fall att det finns möjligheter att ändra på strukturerna för att få en 
bättre funktion. Därför vill jag hävda att det finns möjligheter om man 
tittar på alla verksamheter att spara på anslagen. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Herr talman! Det överskott som man kommer att ha 2014 är på grund 
av att verksamheten har utvecklats under 2014 på ett sätt som man inte 
heller kunde förutse. Det finns den s.k. bufferten, som man för över till 
2015. Den måste sjukhuset ha om man ska kunna ha den beredskap, 
som vi tycker att man ska ha för alla, oberoende vad man insjuknar i. 
Jag håller med ledamot Brage Eklund om att det finns möjligheter till 
strukturomvandlingar. Det framhöll jag också under det året som jag var 
ordförande för ÅHS. Då gjordes vissa strukturomvandlingar. Det har att 
göra med att man har för många avdelningar, 16 st. Det är lite intres-
sant, det är lika mycket som vi har kommuner, ledamot Brage Eklund 
ser möjligheten i att strukturomvandla inom de här 16 avdelningarna, 
men inte motsvarande inom kommunerna. Det här med ÅHS och KST 
kommer jag till i mitt anförande så då kan vi fortsätta diskutera den sa-
ken. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Herr talman! Jo, det kanske är lättare att omorganisera och göra struk-
turförändringar inom en organisation som ÅHS än inom 16 kommuner. 
Det är lite mera politiska viljor som man ska spela med. Här har vi tjäns-
temän som vi ska hantera och personal. Jag tror att det är lättare att föra 
den diskussionen inom en organisation som ÅHS än att man ska föra 
den här diskussionen inom kommunerna. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat.  
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Minister Veronica Thörnroos, replik 

Herr talman! Ålands framtid vill ha en minskad offentlig sektor. Land-
skapsregeringen vill ha en effektivare offentlig förvaltning, därmed inte 
sagt att den ska minska. Vi har ett antal politikområden, t.ex. energifrå-
gor inom radio och tv, kommunikation, som är självstyrelsens behörig-
hetsområde, men där vi de facto inte alls arbetar med utvecklingsfrågor. 
Ålands framtid vill minska verksamhetsutgifterna med minst fem pro-
cent. Det vore klädsamt nu så här inför jul, om ledamoten kunde ge 
några konkreta exempel på hur vi ska gå till väga eftersom ledamoten är 
väldigt väl insatt i hur det gängse arbetet fungerar. Han har ju aviserat 
att vi är en minister för mycket t.ex. för en minister ser vilsen ut och vet 
inte vad han ska göra. Med tanke på det så tar jag gärna emot konkreta 
exempel. Tack. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack herr talman! I normala fall och kanske inom politiken och inom en 
förvaltning där regeringen styr och ställer och i företagsvärlden ligger 
det alltid i de anställdas uppgift och dess styrelse att verkställa det som 
aktieägare och i det här fallet lagtinget säger. Ger man ett sparkrav till 
respektive regering och tjänstemän att förverkliga och titta över hur or-
ganisationen fungerar, måste man göra det. I annat fall är man kanske 
inte lämpad för sysslan där man sitter. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Herr talman! Om ledamoten nu är så väldigt säker på att det är tjänste-
männen som ska komma med förslag så är det så att det är landskapsre-
geringen som drar upp de politiska riktlinjerna. Om ledamoten är så sä-
ker på att tjänstemännen ska komma med det här så varför kommer då 
ledamoten och talar om att regeringskonstellationen innehåller för 
många ministrar. Vad har han för vetskap kring det och hur arbetet är 
formaliserat på regeringssidan? Det är ju ungefär som med fred på jor-
den. Alla vill ha fred på jorden, det vill vi alla som sitter här, men det är 
väldigt svårt att konkret tala om hur man ska gå till väga. Det är samma 
sak med offentlig förvaltning, alla vill ha en effektiv offentlig förvaltning, 
men det är ganska svårt sist och slutligen att tala om exakt hur man ska 
göra. Den här regeringen har startat ett stort antal reformer som både 
på kort sikt och långsiktigt kommer att minska utgiften i offentlig för-
valtning utan att pruta på kvaliteten. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Herr talman! Sammansättningen av landskapsregeringen är det inte vi 
från oppositionen som gör. Vad olika ansvarsområden som varje mi-
nister får är det respektive parti, som sitter i regeringen, som gör. Vi från 
oppositionen kan inte sitta och mixa ihop ansvarsområden för varje mi-
nister. Jag tror inte att regeringspartierna skulle lyssna på oss i vilket 
fall som helst. Det är ju bevisat att det tidigare har gått med färre antal 
ministrar och inte tror jag att arbetsbelastningen var så mycket mindre 
då än vad den är nu. Den här konstellationen som är hopmixad idag 
med sju ministrar, är en sammansättning för att det ska passa de rege-
ringspartier som sitter i regeringen. Inte är det något annat.    
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Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Herr talman! Jag tänkte spinna vidare lite på de tidigare replikerna och 
fråga vad konkret tänker ledamot Eklund att man ska spara in på, när 
verksamhetsutgifterna ska minskas med fem procent. ÅHS har vi redan 
hört om, vi vet att det har varit en strejk där nyligen och lönekostna-
derna kommer att öka. Överskottet som finns och omorganiseringspla-
nerna så kommer ändå att behövas för att också klara av dem. Ledamot 
Eklund och Ålands framtid vill ha en utgiftsminskning om fem procent 
och det gäller ÅHS också. Hur ser ledamot Eklund på det, hur ska man 
klara av det? 

Ltl Brage Eklund, replik 

Herr talman! Jag har i princip samma åsikt som jag sade tidigare för mi-
nistern. Jag ska inte sitta och bräka på vilken chef eller vilken förändring 
av strukturerna som ska göras för att spara pengar. Man ger ett upp-
drag. Det vill jag påpeka, ifall vi tidigare har aviserat en minskning inom 
ÅHS om fem procent. Det visar också överskotten som har varit 2013 
och eventuellt 2014 att det finns möjlighet att göra det. Även om det kan 
bero på antal patienter och klienter som har skickats bort och hur sjuk-
domsfallen är, så finns det ändå säkert pengar som kan omfattas av för-
ändringar i strukturerna. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Herr talman! Ledamot Eklund nämnde just att Ålands framtid i tidigare 
budgeter har haft ett undantag för ÅHS där man har haft ett mindre 
krav på inbesparingar, som har varit på en procent, nu har man dragit 
till med fem procent som också gäller ÅHS. Varför har Ålands framtid 
nu beslutat, när kostnadsökningarna är uppenbara med ökade lönekost-
nader på ÅHS, dra till med ännu mera besparingar på ÅHS när man tidi-
gare har undantagit ÅHS från de kraftiga inbesparingsförslag man har 
haft. Vad är skälet till det? 

Ltl Brage Eklund, replik 

Talman! I vår motion den här gången gjorde vi det lite förenklat, vi drog 
alla i verksamheten över samma kam så att säga. Det bevisar, som jag 
sade tidigare att möjligheterna att göra inbesparingar inte är orealist-
iska. Det är tankesättet man måste förändra, man måste leva i en värld 
där alla kan förändras och det måste man inom alla verksamheter, före-
tag som offentliga sektorn. Det kan inte vara en rak linje som alltid ska 
vara likadan, som den har varit tidigare. Då går vi mot att inte få en bud-
get i balans på lång sikt, om vi fortsätter som alltid. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Petri Carlsson 

Fru talman! Finans- och näringsutskottet begärde utlåtande av social- och 
miljöutskottet om budgeten och särskilt frågan om jämställdhet och frågan 
om våld mot kvinnor. Eftersom vår utskottsordförande inte hade möjlighet 
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att närvara på vårt beslutsmöte så har jag i egenskap av viceordförande fått i 
uppdrag att föredra det här utlåtandet. 

Utskottet valde att fokusera på frågan om mäns våld mot kvinnor i utlåtan-
det och konstaterar att våldet mot kvinnor i nära relationer orsakar stort li-
dande både för de våldsutsatta kvinnorna och för de barn som lever i dessa 
familjer. Statistiken visar att våld i nära relationer är den vanligaste dödsor-
saken för kvinnor mellan 16 och 46 år i Europa. Det här våldet har också ne-
gativa ekonomiska konsekvenser för samhället. I Finland beräknas dessa 
kostnader till ungefär 90 miljoner euro per år och omräknat till åländska för-
hållanden skulle det innebära cirka 5 miljoner euro per år i direkta och indi-
rekta kostnader. 

Utskottet har erfarit att landskapsregeringen sedan många år bedriver ett 
omfattande arbete på kvinnofridsområdet och att det finns ett ramprogram 
för jämställdhetsarbetet som sträcker sig till slutet på nästa år. Vi tycker att 
varje ramprogram bör tillställas lagtinget i form av ett meddelande så att alla 
här kan vara med och diskutera och påverka målsättningar och åtgärder. Vi-
dare har utskottet erfarit att kommittén som kartlägger våldet i nära relat-
ioner, diskuterat ett bildande av ett för hela Åland gemensamt kvinno- och 
familjefridscentrum. Inrättandet av ett sådant vore synnerligen viktigt och 
utskottet stöder därför förslaget som sådant. Också en samordning av kom-
munernas sociala område torde vara till fördel för de våldsutsatta kvinnorna 
och deras rätt till likvärdigt stöd oberoende av vilken kommun de bor i. 

Situationen för barn som lever med våld i hemmet behöver uppmärksam-
mas och tydliggöras. De måste få skydd och stöd eftersom de är i en stark be-
roendeställning till vuxna. Här är det viktigt att landskapsregeringen i sitt ar-
bete verkar för att samarbetet mellan kommunernas socialtjänster, barnråd-
givning, skolhälsovård, barn- och ungdomspsykiatri, dagis och skola utveck-
las och stärks. Inom ramen för ett sådant samarbete kunde även ingå bildan-
det av stödjande nätverk där personer som barnet känner förtroende för in-
går, såsom exempelvis personal från dagis eller skola, släktingar och vänner. 

Utskottet föreslår även att landskapsregeringen gör en översyn av gällande 
lagstiftning på området och vid behov föreslår att lagstiftningsåtgärder vidtas 
för att skärpa eller på annat sätt förbättra lagstiftningen. Det finns även enligt 
utskottet anledning att i sammanhanget utreda behovet av en helt ny lagstift-
ning på området. I de fall lagstiftningsbehörigheten hör till riket bör initiativ 
väckas hos riksmyndigheterna. 

Dessutom anser utskottet att det vore till fördel om ett särskilt organ bestå-
ende av lagtingsledamöter tillsattes för att aktivt delta i och stödja landskaps-
regeringen i det jämställdhetspolitiska arbetet. Det skulle kunna involvera 
och öka lagtingets delaktighet och engagemang i dessa frågor. 

Fru talman! Avslutningsvis vill jag framhålla att frågan om våld mot kvin-
nor också är högaktuell i vår närhet. I en av dagens lokaltidningar kan man 
läsa om ett hemligt polisregister som upprättats i Stockholm. Registret andas 
nedsättande och kränkande uppgifter om våldsutsatta kvinnor, som att kvin-
nor skulle få skylla sig själva för att de blir slagna, vilket är helt oacceptabla 
påståenden. 

 Igår beslutade datainspektionen i Sverige att uppgifterna ska granskas 
omedelbart. Den här uppseglande skandalen i ett av världens mest ansedda 
länder på jämställdhetsområdet visar verkligen på hur angeläget det är att 
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fortsätta kraftigt med arbetet för att ändra på inställningar som finns i sam-
hället. Tack. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Det var en bra presentation, återgiven exakt som vi har sagt 
och såsom vi har skrivit i betänkandet. Jag är också glad att finans- och 
näringsutskottet gav diskussionen i den här salen utrymme i sitt betän-
kande och återger det som en helhet. Det här är ett sådant område som 
vi hela tiden måste uppmärksamma inom många områden så jag är glad 
att det kom med på det här sättet och att vi inte bara i budgeten pratar 
om euro och cent utan också om mänskligt lidande. Det är mycket bra 
att vi i framtiden kan diskutera dessa frågor även i andra sammanhang. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Fru talman! Tack för den repliken. Därför är det också viktigt med det 
här, man ser över det och möjligen tillsätter ett organ för att också lag-
tingsledamöterna kan vara med framåt. Sedan tidigare fanns det något 
som hette jämställdhetsrådet, nu finns det jämställdhetsdelegation och 
där uppmärksammas viktiga frågor kontinuerligt och håller kvar debat-
ten. Den här frågan är någonting som är så stor och tar lång tid att för-
ändra. 

Talmannen 

Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Jag tycker att utskottet har gjort ett bra utlåtande och det är 
lite synd att inte någonting av det här återspeglas i finansutskottets be-
tänkande. Dessa centrala och viktiga frågor är väldigt mångsidigt belyst. 
Det var lite synd att finansutskottet lämnade det bara som en bilaga. Det 
är inte ledamot Carlssons ansvar. Det var en fin presentation, men en 
sak lämnade faktiskt ledamoten Petri Carlsson bort, det står på sista si-
dan, maskulinitetsnormer. Jag tänkte fråga om ledamot Carlsson anser 
det oviktigt i sammanhanget när det inte framkom i presentationen. Re-
gistret som nämndes är en väldigt intressant fråga. Tänk om det fanns 
ett register över förövarna, nu blev det över offret. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack fru talman! Frågorna är berättigade allihop. Jag kan ta den här 
med maskulinitetsnormen och att jag har ansett den som oviktig. Så är 
det inte, utlåtandet är ganska omfattande och jag har inte presenterat 
allting i det. Det är ett ställe där vi har en mer filosofisk fråga kring mas-
kulinitetsbegreppet. Utskottet har diskuterat hur uppfattningen om män 
är och hur den uppfattas, hur man ska vara som man osv. Det finns olika 
åsikter om hur maskulinitet ska definieras i forskningen, om det beror 
på sociala konstruktioner eller biologiska faktorer eller en kombination 
av bägge. Frågan är lite komplicerad. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Jag delar den uppfattningen att det är väldigt komplext, 
men jag tror att det i det här sammanhanget, när det gäller våld mot 
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kvinnor, är väldigt centralt. Ofta sammankopplas våld med maskulini-
tet. Det är ett mansproblem det här med våldet, inte bara mot kvinnor 
utan också våld mot andra män osv. Jag är glad att det finns med och jag 
tror att det är där diskussionen egentligen behöver föras.  

Sedan registret, eftersom ledamot Carlsson tog upp det har jag en 
fråga till honom. Varför tror han att man från polisen förde registret på 
det här sättet som man har gjort? Vad kan förklaringen vara till det? Jag 
har åtminstone inte förstått av nyhetsrapporteringen vad man vill med 
det här från polisens sida. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Fru talman! Jag har inte heller något svar på den frågan, förstås. Jag 
menar att det är en uppseglande skandal, det är helt obegripligt egentli-
gen, i likhet med det register som också blev en skandal, som gällde upp-
rättande av personuppgifter som var identitetskränkande mot romer 
som också fanns med där. Det här är helt obegripligt. Jag förstår inte 
heller varför man sätter in de nedsättande skrivningarna som man gör. 
Det är av någon märklig anledning. 

Talmannen 
Replikskiftena är därmed avslutade. . 

Ltl Gun-Mari Lindholm 

Talman!  Från vår sida vill vi ingjuta hopp och framtidstro. Den här budgeten 
ger en god grund för just det. Många här i salen målar framtiden i endast 
mörka färger och använder inte hela skalan av palettens ljusa toner. I fjol, i år 
och säkert även i nästa år och år framöver kommer vi att ha olika åsikter, 
olika infallsvinklar och olika perspektiv om framtida satsningar och framti-
den i övrigt, vilket vi måste förhålla oss till. Jag vill uppmana till respekt för 
varandras olika roller, men hoppas innerligt att vi skall kunna ingjuta hopp 
för alla dem som faktiskt väntar på politiska målsättningar och prioriteringar. 
På mod och kraft från oss! 

Glädjande för framförallt oss som åker söderut från Mariehamn mot Lum-
parland är, att många engagerar sig numera i vår strävan att få till stånd en 
säker och trygg väg för cyklister och gångtrafikanter längs vägen mellan Lem-
ströms kanal och Söderby. Särskilt välkommet är det att veta att regeringens 
infrastrukturavdelning arbetar med ärendet.  

Vildsvinen hör inte hemma i den åländska faunan och måste bort innan 
stammen förökas, dvs. redan i vinter. I vildsvinsjakten används vapen av 
klass 1, dvs. kulgevär samma som vid älgjakt. Den jakten är däremot väldigt 
strukturerad och organiserad. Regeringen har ännu en del att göra ifråga om 
vildsvinsjakten.  

Var lagtinget skall hålla sina plenum under en framtida renovering av det 
här huset är upp till kanslikommissionen att avgöra, men vi tycker att det lig-
gande förslaget är intressant.  

De allra flesta har det bra på Åland, har ett arbete, har mat, familj och vän-
ner, har en berikande fritid och känner sig trygga och har en positiv framtids-
tro. Det borde vara alla förunnat, men det är det inte. Det är ett stort bekym-
mer som vi borde sätta all vår kraft på.  

Matbanken har extra öppet inför jul, vilket vittnar om att det inte är alla 
förunnat att ha en God Jul. I gatubilden ser vi allt oftare människor som sitter 
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och ber om en slant från förbipasserande. I det sammanhanget vill jag säga 
att det inte är tiggeriet som är problemet, det är fattigdomen. Den kan vi ge-
mensamt försöka motarbeta. Vi kan väl enas om att alla borde få en möjlighet 
att klara av sin vardag med det mest elementära som arbete, mat och bostad 
så att alla invånare har ork och lust att delta i samhällsdebatten.  

En av våra främsta uppgifter som politiker är att tillse att näringslivet har 
långsiktiga och hållbara verksamhetsförutsättningar, vilket i längden skapar 
möjligheter för oss att stöda och hjälpa och ge framtidstro för människor oav-
sett varifrån de kommer eller vart de är på väg. Ett led i det arbetet är att 
strukturera och organisera de gemensamma verksamheter vi styr över på ett 
sätt som på kort- och långsikt gör att vi kan erbjuda god service. Jag avser här 
såväl Samhällsservicereformen inom sociala området som skärgårdstrafiken.  

Ett nyårslöfte kunde väl vara att i fortsättningen se oss som bor på Åland 
som just ålänningar oavsett var vi än kommer ifrån eller vart vi är på väg eller 
vilka behov som först måste prioriteras. Hoppas att vi kan enas om det! Låt 
oss arbeta för att så många som möjligt kan uppleva en God Jul och ett nytt 
år fyllt av glädje och framtidstro. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 
Fru talman! Tack ledamoten Gun-Mari Lindholm för en fin genom-

gång av betänkandet. Jag är särskilt glad över att ledamoten lyfte fram 
skrivningarna om naturbruksskolan och om vildsvinsfrågan. När det 
gäller naturbruksskolan rådet det en stark känsla i utskottet att där man 
kan spara så ska man spara. Av det skälet var det viktigt att föra ner den.  

När det kommer till vildsvinen är beslutsamheten mycket stor att de 
ska bort från Åland. Däremot är majoriteten inte beredd att höja ansla-
gen i pengar för att det ska lyckas. Vi tror att det finns tillräckligt med 
pengar i det befintliga momentet.  

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Fru talman! Vad beträffar vildsvinsjakten tror jag att man måste ta ett 
helhetsgrepp över hela Åland för att undvika de framtida olyckor som 
det här kan föra med sig att vi har vildsvin ute i vår natur och också de 
skadegörelser som de här djuren åsamkar på egendomar. Det som för-
svårar är naturligtvis att man bedriver jakten på ett lite annorlunda sätt 
än den traditionella jakten man har på Åland samt att man använder 
skjutvapen av den här kalibern vilket gör att andra typer av jakt som 
man idag bedriver genom vaktjakt, där man alltså går med bössan i sko-
gen, om det är harjakt eller rådjursjakt. Ska vi samtidigt ha människor 
ute med annan kaliber blir det lite svårare. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack talman! Jag är fullständigt enig i den analysen. Vildsvin har histo-
riskt sett funnits på Åland liksom en massa andra olika djur, men de har 
över tid jagats bort härifrån, mestadels för att de har använts till mat. I 
Sverige har man nu sett hur stammen har kommit väldigt snabbt. Man 
anser att där finns det ett slags värde i att man har dem som ett jaktbart 
vilt. Det värdet finns inte på Åland för såtarna ser inte ut på det viset, 
traditionen är inte sådan, våra hundar är inte beredda, det har redan vi-
sats. Det är bra att det lyfts upp och det är otroligt viktigt att vi skickar 
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ut en signal från detta lagting att de ska bort omedelbart och så snabbt 
som möjligt. 

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Fru talman! Jo, ledamot Pettersson och moderat samling är helt eniga 
om det. Det här måste vi åtgärda under den här vintern. Det är bra om 
regeringen också leder det här och uppmanar jaktvårdsföreningarna att 
aktivera sig i det här och på vilket sätt man sedan ska bedriva den här 
typen av jakt. Vi vet också att drivande hundar är väldigt få på Åland för 
den här typen av jakt, åtminstone enligt den uppgiften jag har så kan det 
röra sig om endast två.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Fru talman! Det kommer att låta lite som ett eko från centergruppen 
kanske när kollegan Slotte kommer att ägna sig åt exakt samma teman, 
dvs. naturbruksskolans tidigare skollokaler som plats för lagtingets sam-
manträden, plenum, i framtiden ett tag. Det är bra att utskottet, liksom 
ledamot Lindholm sa att man var eniga om den punkten, att natur-
bruksskolans lokaler skall vara ett alternativ. Det är en viktig signal från 
parlamentet att dels visa att det går att bedriva verksamhet utlokaliserat 
från staden och att det faktiskt går att använda gamla lokaler för modern 
verksamhet. När det gäller vildsvinsjakten, med tanke på skador som 
redan har inträffat på olika hundarter, så visar det nog att det är ett väl-
digt stort allvar i den jaktformen. Ledamoten har helt rätt att det är en 
verksamhet som måste drivas med skicklighet. 

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Vad beträffar lagtingets verksamhets utlokalisering ut på lands-
bygden och till naturbruksskolan i Jomala, tycker vi att det är intressant. 
Det är inget beslut som ska fattas av lagtinget unisont utan däremot 
finns det ett utskott, alltså kanslikommissionen, som ska fatta beslutet. 
Där ger vi gärna vägledning till våra ledamöter. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Fru talman! Det var därför ledamot Lindholm, som jag passade på att 
begära en replik för att understryka att vi från centergruppens del stöder 
fullständigt tanken på att den tidigare naturbruksskolan ska nyttjas för 
det här ändamålet. Faktum är att lagtinget redan för några år sedan be-
viljade medel för kontorisering, datorisering etc. av lokalerna. Vi har re-
dan anslagit medel för att få lokalen i sådant skick att den passar för den 
verksamheten.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Roger Slotte, replik 

Fru talman! Ledamot Gun-Mari Lindholm berörde lagtingets eventuella 
flytt till naturbruksskolan. Jag tycker att om landskapet och lagtinget 
har lokaler som står tomma och som är användbara är det naturligt att 
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man utnyttjar dem i första hand förrän man går till något annat ställe. 
Det är ett resursslöseri att inte utnyttja egna lokaler. Jag förstår hur le-
damot Lindholm resonerar när finansutskottet med moderat samlings 
ledamöter understöder det här förslaget. 

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Fru talman! Jag håller helt med ledamot Slotte att man ska se på om det 
gör sig möjligt med allt användande av nätverk osv, om man ser att det 
är möjligt så tycker vi att det är intressant. Det här är någonting som 
måste, förstås, fungera för väldigt många, för både lagtingsledamöter, 
för landskapsregeringen och också för personalen. Fungerar det så är vi 
med på det. 

Ltl Roger Slotte, replik 

Fru talman! Det är klart att det möjligen kan finnas andra lösningar, 
men jag tror inte att man hittar tillräckligt stora lokaler som står lediga 
och väntar på att lagtinget ska flytta in. Det är den bästa platsen för till-
fället, naturbruksskolan. Där finns det stor festsal, där finns många 
klassrum som kan passa som utskottsrum och det finns andra rum som 
går att användas så det finns så många möjligheter som helst och då 
sparar man pengar istället för att spara dyra hyror.  

Talmannen 
Replikskiftena är därmed avslutade. 

Ltl Runar Karlsson 

Fru talman! Finans- och näringsutskottet har gjort en bra budget, ännu bättre 
för man har kommit med lite skrifter osv. som gör att budgeten antagligen 
kan godkännas i sin helhet, men jag vill ändå framföra några åsikter å cen-
terns vägnar. Man skriver om den globala tillväxten och den globala ekono-
min på ett mycket viktigt sätt där man då konstaterar att det lite runt om-
kring oss är kriser här och var. Man nämner också att oljepriset har fallit vil-
ket kan ha vissa lokala fördelar för oss. Sedan finansutskottet har kommit 
med sitt betänkande har det skett ännu mer dramatik ute i världen, både vad 
gäller ekonomin runt omkring oss och också oljepriset. Vi har läst och hört i 
media senast tiden om rubelns fall i Ryssland, som förstås kommer att på-
verka Finlands ekonomi ganska märkbart i och med att Finland idag exporte-
rar ungefär tio procent av sin export till Ryssland. Vi vet också att exportens 
del av Finlands BNP ligger på nästan 50 procent. Med det kan man ganska 
lätt tänka sig att någon BNP-tillväxt i Finland kan vi nog inte se under de 
närmaste åren, vilket i sin tur kommer att beröra oss i och med att klump-
summan kanhända kommer att sjunka, i varje fall inte att öka speciellt 
mycket.  

Till följd av det kommer vi att se en ökad arbetslöshet på Åland, inom jord-
bruksklustret har det redan skett dramatiska saker att mejerierna måste 
sänka priserna till producenterna, köttpriset och spannmålspriset går ner osv. 
Det här kommer förstås att påverka oss. Sedan får vi hoppas att det inte blir 
dramatiskt, trots allt lever vi i ett av världens rikaste hörn och har en stabil 
ekonomi för övrigt. Landskapet har inte lån, kommunerna har egentligen 
mycket lite lån, kommunerna har också bra ekonomi måste man säga så till 
den delen är det bra, men som sagt de omkringliggande regionerna oroar oss 
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nog alla, på ett eller annat sätt. Hur det sedan kommer att beröra oss återstår 
att se.  

Som jag sade är landskapets ekonomi på rätt väg och det sade jag också i 
mitt tidigare gruppanförande när vi fick budgeten presenterad och det tycker 
jag att utskottet bekräftar när man säger att konsumtionsutgifterna har stabi-
liserats, de ökar inte, i varje fall mycket lite. Det är riktigt bra. Samma sak 
med överföringsutgifterna, de har också varit ganska stabila. De fluktuerar 
förstås mycket mer, konsumtionsutgifterna. Tittar vi tillbaka fem år i tiden 
har de stigit med bara en och en halv procent per år i snitt. Det är inte speci-
ellt mycket. En stor del av det är något ökad tilldelning till sjukvården.  

Vi vet också att landskapsandelarna ökar, vi blir allt äldre så kommunerna 
får mer landskapsandelar för det. Det är kanske den stora delen. I överfö-
ringsutgifterna finns det också ca 60-70 procent konsumtionsutgifter i prakti-
ken, det är kommunerna som får en stor del, ÅHS osv. Med det kan man säga 
att vad gäller driftsutgifter för samhället Åland så ligger det ganska stationärt 
under de senaste åren. Tydligen kan man se framåt att den kommer att hållas 
ganska bra. Det är en bra metodik att göra på det sättet, då blir det inte något 
större kast och späder varken på arbetslösheten alldeles för mycket.  

Det är en annan sak med investeringarna. Där finns det ett jättestort öns-
kemål om att investera stora, stora summor. Det vi redan idag har i röret är 
geriatriska på 20 miljoner, bro till Vårdö, om det blir ny helt eller delvis ny så 
blir det i alla fall 5-10 miljoner och ny skärgårdsfärja för 25 miljoner plus 
mycket, mycket mera. Då inser var och en att vi aldrig kommer att ha råd 
med allt vad vi vill göra, vad det uttrycks här i salen. Det är svårt, vi får se se-
dan när vi tar projekt för projekt. Som sagt det finns projekt som redan har 
godkänts i lagtinget på totalt sett på tiotals miljoner, vilket betyder att de spa-
rade pengarna börjar tryta. Nog om detta.  

Sedan vill jag gå in på det som jag själv förde fram å centerns vägnar och 
som glädjande nog blev ett ganska stort ärende i debatten tidigare, det gäller 
våld mot kvinnorna. Där hade vi i utskottet, som jag själv sitter i, en bra dis-
kussion och vi hade ett bra betänkande. Jag hoppas att regeringen tar sig an 
det här, läser igenom det och prioriterar detta framom mycket annat. Vi vet 
att man gör mycket redan idag och det är jättesvårt att säga vad vart och ett 
projekt betyder, men allt tillsammans gör det uppmärksammat så att vi för-
hoppningsvis ska få minskat våld mot kvinnan.  

En sak som ledamot Petri Carlsson förde fram var det här med jämställd-
hetsråd. Det hette jämställdhetsdelegation tidigare, som jag själv satt med i 
och som tyvärr avskaffades av någon anledning. Jag tycker precis som utskot-
tet och ledamot Petri Carlsson säger att man borde inrätta ett jämställdhets-
råd från nästa val. Det är kanske till och med så att alla nya ledamöter, i varje 
fall en från varje parti, men alla skulle vara nya skulle vara med. Jag fick när 
jag satt i jämställdhetsdelegation, mycket nya kunskaper. Då kunde det här 
vara ett sätt att göra oss uppmärksamma på det här problemet. Det är den 
ena konkreta saken som jag tycker att man borde fundera på att göra.  

Det andra är antal tjänstemän. Inom förvaltningen har man jämställdhet. 
Vi har endast en tjänsteman som sysslar med det här och som vet hur många 
unga flickor som blir utsatta för sexuellt våld, sexuella trakasserier, kvinnor 
hemma blir misshandlade. Det finns en enda i landskapet som handhar det 
arbetet. Däremot inom jaktfrågor finns det två stycken som handhar hur 
många älgar och rådjur vi ska skjuta. Det är på något vis ingen rim och reson 
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på det, men det är nu gamla strukturer, förr var vetskapen om kvinnovåld 
inte speciellt högt värderad och jakten var jätteviktig. Jag tycker att i och med 
att vi inte kan utöka antalet tjänster kanske man kan prioritera om från och 
med nästa budget och se till att vi har åtminstone två tjänster inom det här 
området. Det är inte för mycket begärt.  

Sedan fru talman, allra sist vill jag också säga, vilket säkert har framkom-
mit i repliken, att centern stöder det här om att lagtinget kan sitta i natur-
bruksskolan under renoveringen. Det kan inte vara något större problem 
tycker jag.  

Precis samma sak är det med vildsvinen. Där kanske det är ett större pro-
blem att kunna skjuta dem, men däremot borde vi uppmuntra jägarna att 
göra det. Jag vill också påpeka i det sammanhanget att jägarna har ett jät-
testort ansvar med att skjuta bort dem. Vi kan inte göra det härifrån, men vi 
kan uppmuntra det på många olika sätt. I och med att vi från det här rummet 
ger stora möjligheter att på Åland jaga på olika sätt så får jägarna ta sitt an-
svar och skjuta bort vildsvinen om möjligt. Lätt är det väl inte, men jag hop-
pas att de gör det. 

Ltl Jan Hilander, replik 

Talman! Tack till ledamoten Runar Karlsson som lyfter frågan om våld 
mot kvinnor. Möjligheten att diskutera det här i utskottet var en väldigt 
viktig vägledning. Där kom det fram att varje regering borde jobba fram 
ett program och riktlinjer hur man tänker jobba med frågorna. Nu var vi 
alla eniga om det i diskussionerna, hur svåra och komplexa de här frå-
gorna är. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Det är inte lätt arbete så just därför är det jätteviktigt för oss 
att uppmärksamma det här i olika områden, i budgeten eller om det är i 
andra närliggande frågor, att vi får upp det på dagordningen och försöka 
hitta metoder för att minska och förebygga detta. Det finns allt från jäm-
ställda löner till sociala frågor. Vi har KST t.ex., som jag tror att kommer 
mer och mer och vi kanske också får andra uppgifter än vad man har 
tänkt från början. Kvinnovåld kanske kan bli en allt större del som KST 
får ta hand om, vilket kan hända kan vara en mycket bra grej, det kostar 
mera pengar, men det är absolut värt varenda cent, varenda euro. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! En liten detalj rörande det som ledamoten Karlsson kallade 
för konsumtionsutgifter, som nu torde heta verksamhetskostnader i re-
sultaträkningen såsom ekonomin ska beskrivas. Ledamoten Karlsson 
pratade om att de minskar stabilt. Möjligen kan man tycka så, men de 
facto när man läser betänkandet ser man att den budgeterade summan 
för dessa kostnader för 2015 ligger på 177 miljoner euro och efter boks-
lutet, det första året den här landskapsregeringen hade ansvaret för frå-
gan, var siffran på 170 miljoner. Alltså sju miljoner upp. Procentuellt 
kanske inte ökningen är så särdeles dramatiskt, men en ökning i alla fall. 
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Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Visst kan man läsa det så, men sedan är det alltid så att det 
är stor skillnad på bokslut och budget. Man gör aldrig av med alla 
pengar som finns i budgeten, det brukar alltid bli ett antal miljoner 
mindre i bokslutet än vad det finns i budgeten totalt sett. Jag tror att 
bokslutet för 2015 kommer att landa på strax över 170 miljoner. Det är 
en gissning. Den gissningen utgår man från vad som har hänt tidigare, 
några miljoner mindre än budgeten. Med det så kan man vara tillfreds-
ställd. Fast det också skulle bli 177 miljoner måste man ändå säga, som 
ledamoten sade att det är en liten procentuell ökning, men jag tror att vi 
kommer att ligga närmare noll ökning. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Ja, nu är vi där igen. De siffror som finns här nu har knappt 
nog, som det sägs här, så väldigt stor förankring i verkligheten utan bok-
slutet kommer att visa på något annat. I samband med remissen sade vi 
att det tycks som om att det finns olika versioner av budgetförslaget. Om 
de här siffrorna ändå är så grova gissningar att det knappast kommer att 
stämma, kan vi göra den här debatten ganska kort och gå hem så fort 
som möjligt och fira jul om siffrorna ändå inte stämmer. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Ledamot Perämaa raljerar lite väl. Om man har en budget 
på 177 miljoner och bokslutet på 170 betyder det att man har realiserat 
96 procent av budgetförslaget. Då ligger man jättenära så det är bra 
gjort, speciellt om det är åt det hållet. Jag ser inte alls problem i att det 
skulle kasta på några miljoner, på några procent, på det man genomför. 
Det kan också vara så att vissa saker blir billigare, visserligen blir vissa 
saker dyrare också, men totalt sett så har det visat sig att man kan göra 
vissa inbesparingar på vägen.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Petri Carlsson, replik 

Fru talman! Jag tänkte lite replikera på stödet för naturbruksskolans 
lokaler för lagtingets ändamål under ombyggnationen. Jag tycker att 
man bör låta kanslikommissionen titta på det här ordentligt. Det som 
utskottet skriver är okej att man i de fall de inte är uppbokade för andra 
ändamål för den tiden, kan det vara ett alternativ, men alternativet kan 
också vara stadshuset om det visar sig att det är mer fördelaktigt och 
bättre logistiskt för oss. Det kan finnas vissa logistiska problem som kan 
kosta. Det finns alla aspekter. Om man hittar en permanent lösning för 
annat i naturbruksskolan före vår ombyggnad sätter i gång så finns det 
möjligheter att nyttja annat än naturbruksskolan. Utskottets skrivning 
är ganska bra, att inte direkt bara säga att det ska vara just där. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Nej, det är inte hugget i sten. Det säger inte utskottet heller 
utan vi vill uppmuntra möjligheten bara. Vi vet att det finns flera verk-
samheter som har varit på väg till naturbruksskolan och till och med 
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dem som eventuellt skulle kunna tänka sig att vara där, har varit posi-
tiva till de, de allra flesta, men av någon anledning så har de etablerat sig 
i Mariehamn. Det är på något vis enklare och det kan man ibland förstå, 
det är roligare att sitta i Mariehamn och jobba än ute på landsbygden av 
olika orsaker. Vi skulle kunna visa vägen lite och försöka ett år sitta där. 
Det är jättefina lokaler. Det är klart att visar det sig att det inte är möjligt 
så är det inte möjligt förstås. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Fru talman! Det allra viktigaste vore att få en permanent lösning på na-
turbruksskolan, det går före, det är viktigare än att vi åker dit ett år och 
sitter där. Det är mycket viktigare med en permanent lösning. Det är 
inte omöjligt att vi kan sitta där, men vi måste se till vad som är bäst för 
både oss och för ekonomin. Är det fördelaktigare både logistiskt och 
ekonomiskt att vara närmare så kanske det är bättre. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Absolut, till den delen håller jag med, man ska se vad som 
totalt sett är bäst. Visserligen ska man göra det, inte ska vi göra någon-
ting som är dumt, men som sagt man måste ha en öppen attityd och se 
möjligheterna. Om ledamot Petri Carlsson hittar permanenta lösningar 
för naturbruksskolan skulle vi vara jätteglada om vi fick hjälp med det. 

Talmannen 
Replikskiftena är därmed avslutade. 

Ltl Mats Perämaa 

Fru talman! Några ord om Finlands ekonomi och därmed också om Ålands 
ekonomi med den koppling vi har via avräkningsgrunden, det som kallas för 
klumpsumman och den prognos som avräkningsbeloppets storlek för 2015, 
som presenteras i budgetförslaget. I det ligger det en förväntan, en prognos, 
hos finansministeriet, som bedömer att tillväxten 2015 ska bli 1,2 procent. Nu 
senast för någon dag sedan fick vi höra om Finlands banks prognos i nuläget 
där man bedömer att tillväxten dessvärre riskerar att bli negativ med någon 
tiondels procent, men ändå negativ. Det är klart, det har hänt en hel del saker 
sedan finansministeriet lade sin prognos, den torde härröra sig från septem-
ber-oktober, någon månad tillbaka. Situationen har försämrats och det är inte 
så särdeles underligt att prognosen avviker, men ändå. 

Avräkningen grundar sig på en bedömd tillväxt om 1,2 procent, nu ser det 
annorlunda ut. Ekonomiska talespersoner bedömer att det snabba raset av 
rubeln i Ryssland just nu kan påverka Finlands exportmöjligheter till Ryss-
land så pass mycket att det i sig kan ge ett tapp i tillväxten om 1,5 procent. Vi 
riskerar att hamna på en väsentlig negativ tillväxt i Finland nästa år och det 
kommer att ge utslag i avräkningen givetvis. Den kommer sannolikt inte att 
bli så hög som vi bedömer nu. Vi måste också komma ihåg att staten Finland 
avser att gå in för engångsåtgärder, som i sig påverkar avräkningen för 2015 
med 7-8 miljoner euro. Det har vi fått erfara under utskottsbehandlingen. 
Även om vi har ett underskott på 8,5 miljoner euro så påverkar engångsåtgär-
derna underskottet positivt, men ändå 7-8 miljoner euro. Det finns en risk att 
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underskottet blir ännu mer än beräknat på grund av att prognosen för tillväx-
ten ser sämre ut än vad den såg ut när grunden för budgetförslaget lades. Det 
om siffrorna.  

Jag tänkte ägna detta anförande åt att prata om två saker där utskottet har 
kommit överens. Måhända att vi ibland påpekar om saker och ting där vi inte 
är överens, men nu ska jag prata om två saker där vi är överens. Det ena gäl-
ler upphandlingslagstiftning. Vi hade en motion i det ärendet. Utskottet har i 
och för sig valt att förkasta motionen, men ändå i form av ett positivt förkas-
tande, om vi säger så. Det är det begreppet man använder för att säga att man 
ändå har omfattat själva grundtanken i det, Upphandlingslagstiftning under 
EU:s gränsvärden.  

Vi har inte någon sådan lagstiftning här på Åland, däremot har vi för det 
offentliga, med det offentliga menar jag landskapet och kommunerna, diverse 
upphandlingsregler som finns både i kommunerna och på landskapsnivå, ett 
regelverk som man har fattat i landskapsregeringen om hur man ska gå till 
väga. Dessa regelverk är inte prövade via en lagberedning, de är inte prövade 
så att de har samma funktion i domstolsbehandling med rätt till besvär som 
en lagstiftning har. I utskottet har vi erfarit att en frånvaro av lagstiftning på 
det här området sannolikt mest gynnar de juridiska aktörerna på marknaden. 
Utan lagstiftning är läget oklart, det är svårare att göra upphandlingar ef-
tersom man inte vet vad man ska grunda upphandlingen på. Det är svårare 
för aktörerna som ger anbud att veta vad som gäller. Det här leder lättare till 
juridiska tvister som jag sade tidigare och närmast gläder och förgyller tillva-
ron för de juridiska aktörerna, som självklart blir medverkande i sådana pro-
cesser, juristerna med andra ord. Vi menar att vi ska ta det positiva med att 
utskottet säger: ”Utskottet föreslår att landskapsregeringen överväger lag-
stiftning gällande upphandling under EU:s så kallade tröskelvärden i sam-
band med att landskapsregeringen implementerar EU:s nya upphandlingsdi-
rektiv.” Det har uttalats farhågor genom åren att detta begränsar möjlighet-
erna för landskapet och kommunerna att upphandla så att lokala aktörer kan 
medverka i upphandlingsrundorna, men vi menar det motsatta, att klara reg-
ler gör det bättre också för företagen.  

Den andra frågan där vi också är överens gäller upphandlingssituationen 
inom sjötrafiken. Under remissdebatten lyfte vi, genom mig, upp farhågan 
om att det nu under upphandlingen av sjötrafiken, finns en risk att vi får en 
situation där inte längre åländska rederier finns med som aktörer i branschen 
och bjuder och får anbud och bedriver trafik. Det förfarande som landskaps-
regeringen har valt att gå efter, alltså den fullständigt öppna upphandlingen 
kan medverka till att man förstås öppnar upp möjligheterna för rederier ut-
anför Åland att också vara med och bjuda på trafiken.  

Dessvärre kan det leda till det att om icke-åländska rederier börjar bedriva 
verksamheten så finns det risk för att ålänningarna tappar arbetsplatserna. 
Inför ramen för en upphandlad trafik finns det risk för att det inte längre 
finns ålänningar som jobbar på våra fartyg. Huvuddelen av de över 100 ar-
betsplatser som landskapsregeringen säger att man har minskat inom land-
skapsverksamheten, härrör sig till trafikavdelningen, dvs. 110 arbetsplatser. 
Det meddelade landskapsregeringen i samband med budgetremissen. Om det 
skulle gå på det sättet att 110 arbetsplatser, som varit besatta av ålänningar 
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att de skulle besättas av andra människor som i och för sig säkert utför arbe-
tet mycket bra, men då skulle det innebära en stor förlust i skatteintäkter i 
det åländska samhället och speciellt i de åländska kommunerna.  

Vi liberaler har ställt frågan till lantrådet ett antal gånger om landskapsre-
geringen har gjort någon analys av samhällseffekterna i en sådan situation 
där inte längre ålänningar har arbetsplatser för dessa 110 personer på fär-
jorna. Vi har inte fått något svar så därför valde vi att göra en undersökning 
så gott det går inom ramen för utskottsarbetet. Vi har erfarit i utskottet via 
beräkningar från finansavdelningen att skattebortfallet via kommunalskatten 
för dessa 110 personer kunde bli så mycket som ca 7 000 euro per person, 
kommunalskatten bortfallen, upp till 700 000 euro lite drygt. Det är en viktig 
bit i förvandlingen, privatiserad trafik, och en farhåga om vi tappar så här 
mycket skatteintäkter också. Då har utskottet i stor enighet skrivit så här i 
betänkandet på sidan nio: ”Landskapsregeringen ska se på möjligheten av 
olika former av en direkt upphandling i enlighet med EU:s regelverk.”  

Vi liberaler har erfarit i utskottet att det finns en möjlighet via en s.k. ö-
cabbotageförordning på EU-nivå, ö-cabbotage är alltså trafik mellan öar. Det 
finns ett dokument som säger att man vid vissa situationer kan göra direkta 
upphandlingar. Det här är inte några lätta saker att veta vad det innebär, men 
det är helt klart att det finns ett dokument som öppnar upp för möjligheten 
att göra direkta upphandlingar.  

Vi har inte uttalat någon kritik mot privatisering i sig, men vi vill att land-
skapsregeringen gör sitt yttersta för att behålla arbetsplatserna för ålänning-
arna så långt det är möjligt. Utskottet säger om samma ämne och om sjötrafi-
ken också att man istället för att nödvändigtvis behöva äga fartyg ska över-
väga varianten av totalentreprenad enligt OPS-modellen, alltså offentligt-pri-
vatsamarbete.  

Utskottsordförande valde att inte nämna dessa saker i samband med pre-
sentationen, men det här är ganska stora saker. Vi har nått en enighet i ut-
skottet om det här och jag ser gärna att diskussionen fortsätter och jag ser 
gärna att landskapsregeringen uttalar sina synpunkter på det som utskottet 
har anfört. Tack. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Det är bra det som sägs om att lagstiftning också nu ska in-
föras för upphandling under EU:s tröskelvärde. Det är ingen ny fråga för 
socialdemokraterna. Jag har vid flera tillfällen motionerat om det här. 
Landskapsrevisorerna har åtminstone två gånger under 90-talet och 
2000-talet konstaterat att det här vore önskvärt med tanke på rättssä-
kerheten. Trots det har landskapsregeringarna avstått från det här. Jag 
har förstått att det har funnits politiska motiv, särskilt när det gäller 
kommunal upphandling. Det här skulle nog vara viktigt ur rättssäker-
hetssynpunkt. Klagomål gentemot upphandlingarna hamnar i mark-
nadsdomstol och där har man då ingen lagstiftning att följa. Rättsläget 
blir väldigt oklart. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Därutöver finns det en farhåga om att språket i sig utgör ett 
litet hinder i marknadsdomstolar, åtminstone tidsmässigt, resurserna 
att hantera rättsfall där fungerar långsammare på svenska. Nå, det är ett 
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sidospår i det hela, vi är väldigt överens och jag vet sedan åren tillbaka 
att ledamoten Sundback har drivit den här frågan och det har jag också 
gjort. Det har kanske funnits politiska låsningar i den här frågan så det 
är därför jag så gärna betonar den här enigheten som finns där partierna 
centern, moderat samling, liberaler och socialdemokraterna via säte i 
finans- och näringsutskottet säger det. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Det har i bästa fall den effekten att sådana här svågerupp-
handlingar i kommunerna inte blir möjliga i framtiden om man har den 
här lagstiftningen. Vi kan inte leva som vi gjorde förut utan nu lever vi i 
en annan värld, marknaden ska styras och det ska vara lika behandling 
av företagen. Jag är glad för den här skrivningen och det är viktigt att 
liberalerna har tagit upp frågan. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Upphandling så att det gynnar svågrar är ingenting vi ska 
uppmuntra givetvis, men vi har den uppfattningen att dessa nya EU-
direktiv på området, som budgetmotionen och reservationen också 
nämner, öppnar upp mera för en värld där man nog ska kunna upp-
handla lite mera lokalt än tidigare. För några år sedan ansåg man på 
EU-nivå att allting ska upphandlas väldigt brett och väldigt stort, men 
det tycks finnas ett politiskt projekt som går genom vårt samhälle. Det 
finns ett värde i närheten och lokal upphandling också gällande livsme-
del och andra saker.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack talman! Det är ett bra tillfälle att försöka klargöra skillnaderna i 
nyanser mellan att anta en motion och positivt förkasta en motion. I 
motionen föreslås att man ska införa ny upphandlingslagstiftning. Ut-
skottet sade ja, det kanske kan finnas en poäng i det, men man måste 
först se över det för det är inte helt riskfritt heller. Det kan nämligen 
vara så att om man går in för en blankettlagstiftning, vilket kanske inte 
är otänkbart för den rätt omfattande lagstiftning det handlar om. I såd-
ana fall kan man lätt bli i händerna på det rätt så finska rättssystemet, 
alltså man måste gå runt och söka prejudicerande domar i alla möjliga 
domstolar i Finland för att fatta de rätta besluten. Det gynnar också ju-
rister minst lika mycket som dagens system. Jag gissar att det där finns 
både plus och minus från båda sidor. Just därför menar jag att en för-
kastad motion också är en motion, som kan väcka en idé för framtiden. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Om vi lämnar diskussionen om förkastande motioner eller 
icke förkastade och positiva förkastade och pratar om sakfrågan i det här 
så för vår del så menar vi att det vi har erfarit under utskottsbehand-
lingen stöder det att riskerna är större för företagare och samhället, om 
man inte har en lagstiftning, om man har det mera luddigt så att säga 
via vissa regelverk, som man har antagit själv. Riskerna med det är 
större än att ha en lagstiftning. Jag skulle vilja höra utskottsordförande 
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uttala sig, möjligen hans egna personliga åsikt om det här. Bör vi ha en 
lagstiftning under EU:s gränsvärden eller inte. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Fru talman! Jag hastar mig till replikväxlingen. Jag vill påpeka att det är 
en intressant skiftning där man inte ska gynna svågrar, men man ska 
gynna ålänningar. Det blir inte alldeles lätt att förklara för när det kom-
mer till sjöfarten och upphandlingen på den är det ändå ett faktum att 
ålänningarna sedan tidernas begynnelse arbetat utomlands och möjligen 
då tagit arbete från utlänningar, om man väljer ledamot Perämaas ord. I 
det här fallet kan det faktiskt betyda att Åland inte alls förlorar skattein-
täkter ifall någon annan kommer in och gör jobbet. De ålänningar som 
är berörda hittar möjligen bättre betalda jobb någon annanstans. Så 
fungerar en marknadsekonomi och då blir det att avgöra så att tillgång 
och efterfrågan inte är beroende på om du är svåger, ålänning eller vad 
du råkar vara för något. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Vi uppfattar utskottsordförandes hälsning till de sjö-
anställda som riskerar att bli av med sina jobb som så att åk ut och jobba 
någon annanstans så kanske ni tjänar mera pengar. Hälsningen var tyd-
lig och klar. Upphandling som gynnar svågrar är något man gör i brist 
på regelverk, det finns möjligheter att göra det. Allt som vi pratar om 
här är lokal upphandling eller direkt upphandling om och när det finns 
stöd i lagstiftningen för det, om och när det finns stöd i en EU-förord-
ning gällande ö-cabbotage och sjötrafiken. Det måste finnas stöd i regel-
verket för att göra sådana här saker. Att göra sådana upphandlingar 
utan något stöd gör att vi är inne på svågerupphandlingar. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat.  

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Tack för ett intressant anförande. Jag skulle gärna ta del av var 
de 110 sjöanställda finns. Vid kontrollen som jag gjorde med avdel-
ningen förra veckan har vi nu 41 ordinarie anställda på vår lista. I sam-
band med konkurrensutsättning av driften tidigare har flertalet an-
ställda valt att inte gå över till den nya entreprenören utan man har gjort 
andra val. Landskapsregeringen har säkert någon gång haft 110 sjö-
anställda, men i dagsläget har vi som sagt 41. De andra är mig veterligen 
inte utan arbete. Vissa har gått i pension och andra har fått andra arbe-
ten. Det är också viktigt att komma ihåg att man inte ska ha den här 
skrämselpropagandan. Våra sjöanställda är duktigt folk, det är inget 
snack om den saken. Oenigheten har funnits kring lönesättningen av 
våra sjöanställda, inte deras kompetens.  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! För mig är sjöfarten oerhört viktig och möjligheten att bed-
riva rederier är huvudsakligen en global fråga där marknaden är vad den 
är och konkurrensen är hård. Om vi finner stöd i regelverk för att via 
skärgårdstrafiken medverka till att, som utskottet skriver här om direkt 
upphandling, skapa åländska rederier som möjligen kan växa och bli hur 
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stora som helst sedan, gärna med åländska besättningsmän och – kvin-
nor ombord, är det en väldigt intressant sak som behöver undersökas. 
Det motsatta, att ålänningar inte mera har rum på våra skärgårdsfärjor 
och kan jobba där på grund av lönesättningar känns inte särdeles intres-
sant. Lantrådet visade en bild under remissen som berörda 110 personer 
anställda i flottan och jag tror att ministern får fråga henne. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Talman! Vad gäller ö-cabbotageförordningen har avdelningens jurister 
och även externt folk tittat väldigt noga på den. Avdelningen gör den be-
dömningen att det inte är möjligt att göra en direkt upphandling. Jag är 
den första att beklaga det. Jag är också så pass pro-åländsk att jag skulle 
se så mycket sysselsättning som möjligt åt ålänningar. Samtidigt är vi 
med i ett öppet EU. Man kan inte å ena sidan tycka att det är okej att 
lagtingshusets ritningar tas fram av ett utländskt bolag eller att fiskindu-
strins på Föglö, huvudaktören, arbetare kommer från ett icke-nordiskt 
land samtidigt som vi på något sätt ska stävja att ingen annan än ”rik-
tiga” ålänningar har rätt eller kan köra våra egna fartyg. Det fungerar 
inte så i den riktiga världen, alla måste behandlas likadant. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Visserligen! Därför måste det finnas ett stöd i gemenskaps-
reglerna och egen intern lagstiftning för att kunna göra saker och ting. 
Vi kunde erfara under utskottsbehandlingen att trafikavdelningen har 
den här synpunkten, men vi kunde också erfara att man på estniskt håll 
har gjort upphandling i deras egen skärgårdstrafik utgående från ö-cab-
botagefördningen. Om det är möjligt i Estland, som tillhör EU, så finns 
det i varje fall en öppning att det kunde vara möjligt här på Åland. Jag 
hoppas att hela utskottsmajoriteten och hela lagtinget tycker detsamma 
att det är skäl att titta över regelverket en gång till för att se om detta är 
möjligt. Enligt lantrådets bild som hon visade upp under remissen så är 
det 110 personers arbete det här är frågan om. 110 arbetsplatser är 
många arbetsplatser. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Karl-Johan Fogelström 

Fru talman! Detta är det socialdemokratiska gruppanförandet beträffande 
landskapets budget för år 2015. Det ekonomiska läget i såväl omvärlden som 
på Åland är fortsatt ansträngt. Vi tror inte vare sig på någon kraftig uppgång 
eller ytterligare kraftig försämring. Vi får lov att leva med nuvarande osäkra 
situation ett tag till. Vår flaska är ändå halvfull. Vi socialdemokrater har en 
positiv framtidstro.  

Ett av de centrala målen under denna mandatperiod är att uppnå en eko-
nomi i balans. En ekonomi i balans innebär att över en konjunkturcykel är 
landskapets intäkter minst lika stora som kostnaderna samt att de influtna 
medlen täcker utbetalningarna. Resultaten i landskapets bokslut före fonde-
ringar och reserveringar har under åren 2010 – 2013 gått från ett underskott 
på 31 miljoner euro år 2010, till ett minus på fyra miljoner år 2013. Det bud-
geterade resultatet uträknat på samma sätt visar ett överskott på drygt tre 
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miljoner euro. Landskapets ekonomi har således gått från ett jätteunderskott 
år 2010 till ett överskott år 2014. Landskapets bokslut för 2014 visar starka 
indikationer på att det kommer att bli ett överskott, på att landskapets eko-
nomi är i balans. Så den ”totala genomklappningen” som liberalernas ordfö-
rande Katrin Sjögren talar om saknar helt och hållet substans.  

Det budgeterade resultatet för år 2015 visar ett underskott om 8,5 miljoner 
euro. Utskottet konstaterar att det under rådande lågkonjunktur är motiverat 
att budgetera ett underskott för att stimulera den åländska ekonomin. Ekono-
min ska ju vara i balans över en konjunkturcykel och då kan man klara av en-
staka underskott under något enstaka år.  

Den starka resultatförbättringen under den här perioden beror på flera 
faktorer. Den största enskilda orsaken till resultatförbättringen är ökningen 
av skatter och intäkter av skattenatur, framförallt då ökningen av avräknings-
beloppet. Verksamhetskostnaderna har ökat med knappt en procent per år. 
Som ett resultat av omstruktureringar av förvaltningen och naturlig avgång 
av personal har antalet anställda minskat från 1 807 år 2011 till beräknade 1 
661 vid slutet av 2015. Personalkostnaderna har under perioden 2011 – 2015 
minskat med 21 %!  

Den sittande regeringen har ingalunda suttit med händerna i kors och låtit 
tiden gå. Många av de åtgärder som vidtagits har ännu inte slagit igenom fullt 
ut, utan kommer att successivt synas i form av direkta kostnadsminskningar 
eller mindre kostnadsökningar än annars skulle ha blivit fallet om åtgärder 
inte vidtagits. Likviditeten beräknas vara tillräcklig under år 2015. Den fort-
satta utvecklingen av likviditetsnivån är förstås i hög grad beroende av i vil-
ken takt de planerade investeringarna förverkligas. Det s.k. ackumulerade 
underskottet bestod ju i huvudsak av beslutade, icke-genomförda investe-
ringar. Det ackumulerade underskottet tillhör historien, vi räknar på annat 
sätt nu. Det är nu upp till regering och lagting att besluta hur investeringarna 
ska prioriteras, i vilken takt de ska genomföras och hur de skall finansieras.  

Tiden då landskapets kista var fylld till bredden är över. Behovet av att på 
nytt bygga upp en buffert, en reserv, för eventuella nya chocker av det slag 
som drabbade oss 2009 – 2010 är uppenbart. Regeringen kommer under år 
2015 att utarbeta ett sådant stabilitetssystem. Att utnyttja en del av avkast-
ningen från PAF är en möjlighet – kanske den enda framkomliga i dagens 
läge. Utan en rejäl buffert är vi dessvärre ganska sårbara för yttre chocker 
som vi inte kan påverka själva.  

För att klara av det stora investeringsbehovet med bibehållen balans i sam-
hällsekonomin krävs säkerligen att man måste acceptera att investeringarna 
genomförs under en mycket lång tidsperiod, att vissa projekt kanske aldrig 
genomförs, att man utnyttjar olika typer av finansierings- och upphandlings-
former och att man t.o.m. tar upp lån. Regeringen har under mandatperioden 
satt igång arbetet med att planera och genomföra en omfattande utveckling 
och omstrukturering av landskapsförvaltningen: 

Kansliavdelningen ersätts med ett regeringskansli 
Byggnadsbyråns fastighetsenhet ombildas till ett fastighetsverk 
Trafikavdelningen ombildas till en infrastrukturavdelning 
Ålands digitala agenda, ÅDA Ab, har bildats och startat sin verksamhet 
Ett gemensamt servicecenter, ekonomikontor planeras att bildas 
Gemensam upphandling för landskapsregeringen och ÅHS till att börja 

med ligger i planerna 
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En ombudsmannamyndighet har bildats 
Avbytarservicen har privatiserats 
Driftsprivatisering av skärgårdstrafiken har genomförts, men ännu återstår 

några linjer.  
Det här är inte en riktig ”total genomklappning”, ledamot Sjögren! 
ÅDA innebär inte heller ”socialisering”, ledamot Asumaa! Åland kommer 

att stimulera IT-verksamheten runt om på Åland.  
Arbetet med att utveckla och omstrukturera den kommunala servicepro-

duktionen pågår. Kommunernas socialtjänst (KST) är ett förslag som är först 
i tur att förverkligas. Ett av syftena med KST är att ge mer likvärdig service 
och att upprätthålla en gemensam tillämpning av lagstiftningen så att alla på 
Åland ges likvärdiga förmåner. I dag gör det verkligen skillnad i vilken kom-
mun du råkar bo. Utskottet konstaterar att KST avser att skapa ett rättvisare 
samhälle för alla och är i sig en bekräftelse av att kommunerna är viktiga även 
i framtiden.  

Från oppositionshåll, både från liberaler och från Ålands Framtid, har 
framförts att KST borde skötas på landskapsnivå och då av ÅHS. Vår fråga är: 
Ska vi avveckla eller utveckla den kommunala sektorn? Ska vi ha förtroende 
för kommunernas förmåga att sköta de kommunala kärnområdena – sociala 
tjänster, äldreomsorg och grundskola? Eller ska vi så fort det kärvar för kom-
munerna lyfta bort en del av den kommunala verksamheten till landskapet? 

Den brutala sanningen är att underlaget och livskraften i kommunerna un-
dergrävs med varje område som flyttas från kommunerna till landskapet. I 
förlängningen blir det ju så om kommunernas kärnområden bitvis och stegvis 
överförs till landskapet. Kommunerna blir kvar som tomma äggskal utan in-
nehåll. 

Vi ska förändra och utveckla den kommunala strukturen så att vi uppnår 
en god kommunal service för alla ålänningar. Redan för några år sedan ansåg 
majoriteten av ålänningarna i en ÅSUB-undersökning att tillgång till god ser-
vice var viktigare än i vilken kommun man råkade bo. 

V ska förändra och forma en kommunal struktur så att vi kan bibehålla ett 
kommunalt självstyre värt namnet, ha kvar närdemokratin och ha kvar med-
borgarnas rätt till direkt påverkan, insyn och rätten till besvär. 

Vi vill ha ett självstyrt Åland och ett bibehållet kommunalt självstyre. Vi 
socialdemokrater stöder regeringens förslag till budget för år 2015. 

Ltl Axel Jonsson, replik 

Fru talman! Ledamot Fogelström håller ett tänkvärt anförande och han 
reflekterar över hur vi ska kunna möta framtida ekonomiska utma-
ningar genom att inrätta ett stabilitetssystem. Han reflekterar också 
över likviditeten, som han bedömer att är god i nuläget. Samtidigt vet vi 
att den har minskat från ungefär 170 miljoner ner mot 40 miljoner i 
dagsläget sedan finanskrisen. Det är en utveckling som talar sitt eget 
tydliga språk. Är det inte så, för att kunna bygga ett stabilitetssystem, för 
att ha en buffert att möta kommande kriser måste vi först på ordning på 
ekonomin i dagsläget, faktiskt se till att vi gör ett överskott och inte ett 
underskott som nu presenteras i budgeten, om det är så att vi har en 
målsättning att samla pengar på hög inför sämre tider, eller hur tänker 
ledamot Fogelström sig upplägget. 
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Ltl Karl-Johan Fogelström, replik 

Fru talman! Ja, vi måste väl göra både och. Vi ska ha både en ekonomi i 
balans och vi ska fundera ut på vilket sätt vi kan bygga upp en buffert. 
Jag vill påstå att tiderna före finanskrisen, under de goda åren, de var 
exceptionella, det var en sagolik tillvaro. Idag råder det annat. Vi har 
möjlighet att bygga upp en buffert här också samtidigt som vi ser till att 
vi har ekonomin i skick. Det har den blivit, vill jag påstå. Siffrorna visar 
det. 

Ltl Axel Jonsson, replik 

Fru talman! Siffrorna visar också att likviditeten fortsättningsvis mins-
kar och att våra medel minskar och vår buffert, som ledamot Fogelström 
vill bygga upp, trenderna är sjunkande. Det går inte för varje förnuftigt 
tänkande, lite ekonomiskt sinnad människa, som jag vet att ledamot Fo-
gelström är, att komma till slutsatsen att om man gör av med mer 
pengar än man får in, att man samtidigt ska börja bygga upp ett buffert-
system för att klara framtida ekonomiska utmaningar. Nog måste man 
först ha fokus på att få den egna ekonomin i balans, få bort underskottet 
och minskningen av våra likvida medel förrän vi börjar bygga upp ett 
stabilitetssystem. Varifrån ska pengarna tas ifrån annars? 

Ltl Karl-Johan Fogelström, replik 

Fru talman! Jag sade att det här året, 2014, kommer att visa ett över-
skott, allting tyder på det. Det är ett budgeterat överskott och ser vi på 
siffrorna så här långt så ser det bättre ut än vad vi har budgeterat, det 
kommer att visa ett överskott. Att det är budgeterat ett underskott för 
2015 är god konjunkturpolitik. Bufferten har jag aldrig påstått att ska 
byggas upp av budgetöverskott utan vi ska använda oss av de medel som 
finns runt omkring oss och då är det PAF som ligger närmast till hands. 
Så ser realiteten ut för mig i alla fall.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Katrin Sjögren, replik 

Fru talman! Det är lite svårt att få en tråd i det här resonemanget som 
majoriteten för och nu här senast ledamot Fogelström. Å ena sidan be-
ror underskottet på stimulans och å andra sidan kan vi vara säkra på att 
det inte kommer att bli ett så stort underskott, som man estimerar för 
2015, för vissa saker kommer man inte att genomföra, vissa projekt 
kommer man antagligen inte att orka med. Det betyder att man blåser 
upp siffrorna, man har inte en realistisk budget. Underskottet för 2015 
beräknas vara 8,5 miljoner, medan det var fyra miljoner 2013. Vilka pro-
jekt, ledamot Fogelström, är det som man räknar med att inte hinna ge-
nomföra? 

Ltl Karl-Johan Fogelström, replik 

Fru talman! Om man går tillbaka och granskar tidigare år så vill jag 
minnas att vicelantrådet sade att budgetförverkligandet brukar ligga på 
upp till 97 procent ungefär. Så har det varit i snitt, dvs. man utnyttjar 
inte alla medel som finns. Det är ingenting som jag har hittat på. Det är 
erfarenhet från många, många år. Vilka projekten sedan är, där tror jag 
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det viktigaste är hur man planerar. Jag vill säga att likviditeten är väldigt 
avhängig av vad vi bestämmer och beslutar vad vi ska investera i. Det är 
lagtinget och regeringen som har bollen där. Om vi beslutar med vett-
lösa summor för investeringar så flyger likviditeten också sin väg. 

Ltl Katrin Sjögren, replik 

Talman! Då är det dåligt då, om vi får ett mindre underskott för 2015. 
Bokslutet för 2015 visar att vi gör ett mindre underskott än 8,5 miljoner 
som landskapsregeringen och majoriteten budgeterar. Om likviditeten 
också sjunker är det också dåligt. Det betyder att vi inte stimulerar som 
det är tänkt. Nej, jag får inte det här att riktigt gå ihop. Likaså är siff-
rorna för verksamhetskostnaderna svåra att gå ihop. 2013 var det 168 
miljoner, 2014 är det 178 miljoner, en ökning på tio miljoner. Det är fler 
än liberalerna som har kritiserat landskapsregeringen och majoriteten. 
Man stimulerar mest sig själv. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Talman! Ledamot Fogelström lyfte upp KST och funderade när man vill 
överföra det på landskapsregeringen. Det vi framför här är att man 
skulle göra en komparativ utredning hur det skulle vara om man skulle 
överföra KST till ÅHS. Det tycker jag att man borde göra i och med att så 
många kommuner är fundersamma och kritiska till den tvingande lag-
stiftningen där man ska ingå i kommunförbund. Det är i princip de 
största kommunerna som kommer att bestämma, inte kommer Eckerö, 
Geta eller Vårdö att få en plats i styrelsen i det här kommunalförbundet 
utan det är de stora kommunerna. Så mycket är det här självbestäm-
mandet från alla kommuner. 

Ltl Karl-Johan Fogelström, replik 

Talman! Den här regeringen har ju utgått ifrån att vi ska ha en kommu-
nal sektor som ska sköta om kommunernas kärnområden, det är ut-
gångspunkten för det hela. Man har tagit fram en modell och det jobbas 
på den och det kommer till lagtinget någon gång på vårvintern. Det är 
viktigt. Man ska ställa sig frågan, vad ska vi ha kommunerna till. Ska 
kommunerna finnas eller inte? Om man börjar utreda det så tyder det 
på att man på något sätt tror att kommunerna inte klarar av det här och 
då är det bättre att landskapet ska sköta det här. Det är därför jag pratar 
om att det är som att tömma ett ägg på innehållet steg för steg. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Fru talman! Jag tror att det blir en rättvisare skötsel av det här. Jag tror 
inte på tanken att man ska sammanfoga hela sociala servicen till en en-
het, ett ställe, centralt, antagligen i Mariehamn. Utgångspunkten i refor-
men var att man skulle sammanslå kommunerna. Det var socialdemo-
kraterna också med på. Sedan har landskapsregeringens sammansätt-
ning gjort att det har varit stridigheter så man har lyft bort sammanslag-
ningen av kommunerna och nu bara lyfter fram den sociala reformen. 
Man borde vara så öppen så man borde ha utrett två saker i det här fal-
let. Nu har man gått in för en inriktning och den ska man med tvång 
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köra i mål och det med en tvångslag för att få in kommunerna i ett kom-
munalförbund. 

Ltl Karl-Johan Fogelström, replik 

Fru talman! Vi får bara konstatera att vi har olika uppfattningar. 

Talmannen 
Replikskiftena är därmed avslutade.  

Ltl Anders Eriksson 

Fru talman! Med risk för att vi uppfattas som tråkiga vill vi igen från Ålands 
framtids sida diskutera ekonomin när vi pratar om budgeten. Det som är fa-
scinerande är hur pass olika syn man kan ha på siffror på det ekonomiska 
upplägget, det kan till och med vara olika syn ifrån samma person beroende 
på vilket tillfälle vi diskuterar frågorna. Det här är lite problematiskt för det 
kan leda till att nödvändiga åtgärder uteblir.  

Ser vi på den text som finans- och näringsutskottet har om den ekono-
miska översikten är det mycket som är bra. Under den åländska ekonomin 
står det att värdet på Ålands samlade BNP har minskat kontinuerligt sedan 
2011. År 2015 förväntas enligt vårens bedömningar BNP sjunka med ca tre 
procent. Uppskattningsvis 1-2 procent av den prognosticerade minskningen 
ankommer på svaveldirektivet. Sjöfartens relativa andel av minskningen har 
halverats på tio år och ligger nu på 20 procent av BNP.  

Det finns inte några tecken på att arbetslösheten minskar från nuvarande 
nivå osv. Det här ser vi som en ganska realistisk syn och känner igen siff-
rorna, det var de siffror vi hade med i det näringspolitiska spörsmålet. Då 
pratades det om att vi var alltför negativa, det har sagts idag att man inte ska 
måla i så mörka färger. Jag anser att det här är en ganska realistisk beskriv-
ning, men det betyder inte att vi ska ge upp utan vi måste sätta in åtgärder. 
Då är det viktigt att man ser verkligheten såsom den är.  

Jag nämnde det näringspolitiska spörsmålet och där kommer jag ihåg att 
bl.a. huvudförfattaren till det här dokumentet nämnde att alla kurvor pekade 
uppåt och till och med sjöfarten skulle vara en framtidsnäring, som hade fått 
många att bli ganska frågande till vad det handlar om. Jag tror att det är vik-
tigt att man försöker ha en lite konsekvent linje så att man ser verkligheten 
såsom den är och kommer med åtgärder utgående från det. Det handlar trots 
allt om ekonomisk och politisk trovärdighet.  

Den följande punkten jag tänkte beröra i det här betänkandet är utveckling 
och omstrukturering av landskapsförvaltningen. Det sägs att målet för refor-
merna alltid bör vara bättre service till medborgarna och kostnadsrational-
iseringar. Det är självklart, så borde det absolut vara, men man behöver bara 
gå till nästa ämne, dvs. utveckling och omstrukturering av den kommunala 
serviceproduktionen så är de här sakerna inte med dess mer. Det sägs att ett 
av syftena är att ge mer likvärd service och upprätthålla en gemensam till-
lämpning av lagstiftningen så att alla på Åland ges likvärdiga förmåner. Där 
har ekonomin redan dragit i väg.  

Det har egentligen varit så, fru talman, att med alla reformer vi har gjort, 
om det så har varit mindre, som när AMS skapades eller de stora ÅHS och 
gymnasiereformen, så i början har alltid fokus varit just på ekonomin medan 
det i KST försvann väldigt, väldigt snabbt. Det här är ett jättebekymmer och 
därför är det otroligt viktigt att vi försöker diskutera ihop oss till någon sorts 
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samsyn till hur vi ser på den ekonomiska politiken och att vi inte bara försö-
ker slå varandra i huvudet med olika siffror och alltid försöker få olika målbil-
der utan att man utarbetar en gemensam målbild.  

Jag tänkte passa på för att spara tid och lite avisera de motioner vi kommer 
att driva till omröstning. Den första och det är en fråga som jag personligen 
har drivit i tre år i Nordiska rådet och som vi också har drivit i andra sam-
manhang, är förbudet av dumpning av toalettavfall. Jag är väldigt glad över 
att landskapsregeringen redan där de facto redan i den här motionen, för vi 
har efterlyst att man i Helcom, i Nordiska ministerrådet, i IMO och andra in-
ternationella organ skulle få jobba stenhårt för att få till stånd ett totalförbud 
mot dumpning av toalettavfall i Östersjön. Här noterar jag att landskapsrege-
ringen redan är på gång och det är mycket bra. Vi kommer att följa med så att 
det inte bara stannar med att man skickar iväg ett brev utan att man också 
aktivt följer upp det.  

Det som ytterligare är på agendan när det gäller Östersjön är att det upp-
skattningsvis finns 10 000 vrak i Östersjön. I tre fjärdedelar av de här farty-
gen, som är från andra världskriget, finns det toxisk olja, kemikalier och va-
pen i. En stor del av dem håller på att rosta sönder och det finns en stor risk 
att deras last läcker ut i havet. Också det här bör landskapsregeringen och vi i 
Nordiska rådet försöka bedriva med kraft för trots allt finns Åland mitt i Ös-
tersjön. Med tanke på att det är 10 000 fartyg, 10 000 vrak det handlar om 
kan det vara intressant att notera att bärgningen av Costa Concordia, som är 
det senaste och mest uppmärksammade, faktiskt kostade en miljard euro. Då 
förstår man vilka enorma pengar det här handlar om. Oljan är av en sådan art 
att den innehåller cancerogener och är mycket, mycket giftig. Det finns också 
vapen på de här fartygen. Här har vi nästa stora tickande miljöbomb i Öster-
sjön. Den här motionen om toalettavfall är vi tacksamma för och önskar lycka 
till med det jobbet.  

Den andra motionen som jag vill avisera att vi kommer att driva till om-
röstning är vår motion nr 2, dvs. Kompetensregister över studerande. Vi har 
tidigare under dagen pratat om tillväxt, pratat om vikten av att få hem 
åländska studerande och då borde landskapsregeringen under året starta upp 
ett projekt i syfte att kartlägga vilka utbildningar de elever som lämnar gym-
nasiet går vidare till och vilken kompetens de bygger upp. Det förstås med 
beaktande av personregisterlagstiftningen. Här borde man bygga upp en da-
tabas som skulle bli ett kontaktforum mellan myndigheter, företag och kom-
petenta ungdomar.  

Följande motion jag vill avisera är nr 3 Minskad offentlig sektorn. Vi har 
sagt många, många gånger att det krävs krafttag med tanke på den ekono-
miska situation vi har att man bör minska landskapets verksamhetsutgifter. 
Ingen ny fråga, men vi håller fast vid den linje vi har haft hela tiden.  

Den sista motionen jag vill beröra och som jag vill avisera att vi också kom-
mer att driva till omröstning är budgetmotion nr 10. I näringslivsdebatten 
pratade alla partier om att det var viktigt att vi skulle minska byråkratin, det 
var viktigt att man skulle förbättra förutsättningarna för näringslivet. Vi vet 
att småföretagarna är de som långt, långt håller de åländska hjulen rullade. 
Det är en verklig resurs som vi bör ta vara på. Därför föreslår vi att arbetet 
med förenklingen av hälsovårdslagstiftningen fortsätter i syfte att skapa ett 
lätthanterligt regelverk anpassat efter småskaliga åländska förhållanden och 
behov märk väl.  
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Under hösten 2014, det börjar bli ganska hög tid, inleds arbetet med att ta 
fram ett nytt avgiftssystem och ny tillsyns- och verksamhetskrav. Arbetet fär-
digställs under våren och en sänkt taxa samt en mindre omfattande tillsyns-
plan tas i bruk 1 september 2015. Där administrativa åtgärder inte räcker 
återkommer regeringen under året med en lagstiftning.  

Mina kollegor Axel Jonsson och Brage Eklund kommer att avisera ytterli-
gare förslag vi vill driva till omröstning. När det gäller det här med ÅMHM så 
var det också uppe i näringslivsdebatten. Där sades till och med stort i rege-
ringens svar på spörsmålet att man skulle se över avgifterna och man skulle 
effektivisera verksamheten vid ÅMHM. Den som är intresserad kan gå in på 
ÅMHM:s hemsida och titta på de styrelseprotokoll som finns. Under § 48 
från mötet den 2 december i år så är det just dagistaxan det handlar om. Där 
står det att ledamot Birgitta Johansson föreslår att styrelsen ska sänka avgif-
terna i förslaget till avgiftstaxa 2015. Det torde inte vara någon större nyhet 
att Birgitta Johansson tillhör Ålands framtid. Hon blev också här ensam i sty-
relsen. I ett spörsmålssvar säger regeringen en sak, men i det dagliga arbetet 
så gör man en annan sak. Det här handlar också om politisk trovärdighet. Vill 
vi verkligen göra någonting kan man inte bara säga det och måla med den 
stora penseln, utan man måste faktiskt göra något på ett konkret plan. 

Vicetalman Roger Jansson, replik 

Fru talman! Ltl Eriksson är förvånad över att någon har sagt att sjöfar-
ten är en framtidsnäring. Ltl Eriksson, sjöfarten är en framtidsnäring. 
Det åländska maritima klustrets företag är framtidsnäringarna. I flera av 
de här branscherna är åländskt kunnande i världsklass. Den enkla orsa-
ken är att sjöfarten globalt över tid är en växande näring, betydligt håll-
barare som transportmetod än palltransporter på hjul eller flygtrans-
port. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru talman! Okey, det är förstås riktigt det vicetalman säger och då 
handlar det om hur man definierar framtidsnäring. Med framtidsnäring 
menar jag en näring som man tror att kommer att växa och som kom-
mer att tillföra många nya arbetsplatser framöver. Så definierar jag en 
framtidsnäring, men givetvis har vicetalman Jansson också rätt. Jag me-
nar inte att sjöfarten helt kommer att försvinna även om hälften av BNP 
har försvunnit på ett antal år. Det menar jag inte. Det är svårt att se nå-
got tecken på att åtminstone de åländska arbetsplatserna inom sjöfarten 
ens skulle kunna bibehållas. Jag noterar, som jag sade i en tidigare de-
batt, att fyra nya oljetankerfartyg har beställts där inte ens befälet är 
åländskt, eller ens nordiskt mera. Arbetsplatserna inom sjöfarten är fak-
tiskt i farozonen och det har jag också förståelse för. Det är en internat-
ionell marknad man arbetar på, den måste man anpassa sig till, men 
framtidsnäring är det inte. Man kan ha olika åsikt om det. 

Vicetalman Roger Jansson, replik 

Fru talman! De globalt växande näringarna är inte många, sjöfarten är 
en sådan. Om inte våra entreprenörer lyckas hänga med och konkurrera 
i de växande branscherna är det klart att de inte expanderar på Åland, 
men förutsättningarna finns, både vad gäller vårt kunnande, vår historia 
och bakgrund och den internationella utvecklingen. Det gäller att följa 
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med i utvecklingen och inte tappa entreprenörskap på vägen, vilket har 
gjorts till exempel när det gäller containertrafiken som har varit väldigt 
expanderad. Vi ska inte lura oss av de här BNP-siffrorna. Under den tid 
vi har haft den här nedgången har tonnaget ökat nästan 20 procent och 
antalet fartyg har ökat med 13 procent. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru talman! Tittar man på tillväxten under de tio senaste åren kan man 
se att det enbart är IT-sektorn som har stått för all tillväxt. Sjöfarten, 
livsmedelsklustret har tappat i kraft. Jag håller med om, nu hör jag inte 
vad vicetalman Jansson mumlar om, att vi inte ska tappa entreprenörer 
och vi ska inte heller tappa det politiska modet. Det var därför jag 
sträckte ut handen, jag tror att vi verkligen behöver sätta oss ner med 
den åländska sjöfartsnäringen i den mån det finns någon sjöfartsnäring 
kvar och också partiöverskridande titta på vad vi riktigt kan göra. På 
Färöarna, jag vet att jag upplevs som tjatig när jag hänvisar till det, byg-
ger man upp ett internationellt sjöfartsregister och får massor av fartyg 
inflaggade. Vi har kunnande, vi har kompetens och vi har traditionerna, 
men ändå får vi inte saker och ting på plats. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat.  

Minister Carina Aaltonen, replik 

Fru talman! Ledamot Anders Eriksson lever i den tron att det var hans 
motion, som har föranlett att regeringen har agerat i frågan om förbud 
mot avloppsvatten från fartyg i Östersjön. Så är det naturligtvis inte. 
Frågan var uppe på regeringens bord redan innan motionerna hade läm-
nats in och vi har fortsatt att agera och kontaktat även de nordiska mil-
jöministrarna och också haft ett möte med BSDC-kommittén här i 
Ålands lagting. Det här arbetet fortsätter.  

Beträffande ÅMHM:s taxasystem är det väl på väg. En projektledare 
anställdes i somras, referensgruppen som består av både politiker och 
företrädare för näringsliv och producentförbund har haft flera möten. 
Ett nytt taxasystem ska presenteras här under vintern. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru talman! Jag börjar bakifrån. Det är det som är så tråkigt att allt blir 
så otroligt uppblåst, det ska vara projektledare, det ska vara referens-
grupper, det ska vara det ena och det andra. Om avgifterna för olika ty-
per av näringsverksamhet stiger med 600 procent, som det har skett i 
vissa fall, från ett år till ett annat, är det ganska enkelt att sänka de avgif-
terna. Det fanns enbart ett parti i styrelsen för ÅMHM som ville göra 
det.  

Det är bra att man har agerat och jag berömde faktiskt landskapsrege-
ringen förrän ministern kom in. Det är bra att man har fått iväg brevet 
och att man har aktiverat sig när det gäller dumpningen av toalettavfall. 
Verkligheten är den att frågan har drivits i tre års tid från olika instan-
ser. Min blyghet förbjuder mig att säga varifrån. 
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Minister Carina Aaltonen, replik 

Fru talman! Ja det är så, när det gäller en så stor reform som ÅMHM:s 
taxasystem att det inte bara är att hitta siffror hit och dit. Det ska vara 
transparant, man ska veta vad avgiften innehåller. Företagarna har rätt 
att få veta vad de betalar för. Självfinansieringsgraden på ÅMHM är 18 
procent. Det är unikt i Norden att företags tillsyns- och tillståndsavgifter 
är så kraftigt subventionerade av skattebetalare, av kassörskan på Kan-
tarellen brukar näringsministern säga. Varifrån vill Ålands framtid ta 
pengarna då för att bekosta billigare avgifter för myndighetens arbete. 
Vill han ta det från hälso- och sjukvården eller vad finns det för alterna-
tiv. 18 procent i självfinansieringsgrad, när man på många andra håll 
har till och med 100 procent eller 80 procent i självfinansieringsgrad. 
Det är väldigt lite. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru talman! Lite uppgivet får jag konstatera att det verkligen är två olika 
världar som möts. När vi målar med den stora penseln, när vi har en nä-
ringspolitisk debatt ska vi göra allt för att skaffa förutsättningar för nä-
ringslivet, vi ska underlätta på alla sätt och vis. Tror ni att det fanns nå-
gon projektledare, tror ni att det fanns någon referensgrupp tillsatt när 
man höjde avgiften med 600 procent från ett år till ett annat. Absolut 
ingenting. Det gick så här snabbt. När man försöker återställa det så går 
det inte. Som svar på minister Aaltonens fråga varifrån pengarna ska tas 
så ska pengarna tas från myndigheten. Det är för mycket folk, det är för 
mycket kostnader. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Mika Nordberg, replik 

Fru talman! Jag vill uppehålla mig lite vid budgetmotion nr 3 som leda-
mot Anders Eriksson från Ålands framtid nämnde i sitt anförande. 
Kommer jag inte fel ihåg så fanns det en likadan motion för ett år sedan. 
I den motionen hade man de facto specificerat att landskapet bör spara 
fem procent, men ÅHS skulle klara sig med två procents inbesparing. 
Läser man den här motionen har man ingen särskiljning på det utan 
ÅHS ska också, som jag läser motionen, tas med i de här fem procenten. 
I klämmen så säger man ändå att man vill satsa på kärnområdena, vård, 
skola och omsorg. Jag får inte riktigt ihop det att man delvis vill både 
gasa och bromsa. Hur har man tänkt sig? 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru talman! Det brukar alltid sägas att man måste gasa och bromsa sam-
tidigt. Det är svårt att bara hålla på och gasa hela tiden för då bär det 
iväg till skogs. När det sedan gäller klämmen tar jag det på mig, det är 
jag som har skrivit den. Man börjar med åren bli lite uppgiven. Ifjol 
hade vi förslaget betydligt mera detaljerat, betydligt mera på detaljnivå 
och vi hade en procent om jag inte missminner mig när det gäller ÅHS, 
dvs. en kostnadsminskning på 850 000. Nu konstaterar vi att man har 
en kostnadsminskning på tre miljoner. Då stod partikamraterna till ltl 

808 



  

Nordberg och sade att det var fullständigt omöjligt, det var helt orealist-
iskt och hela vården skulle braka ihop. Här står vi ett år senare och kon-
staterar att det gick att ta tre gånger mera och det fungerar ändå.  

Ltl Mika Nordberg, replik 

Fru talman! Nu är det så att de tre miljonerna fick vi vetskap om härom-
dagen. När motionen skrevs den 13 november fanns det ingen vetskap 
om att det blev ett överskott utan däremot närmade man sig en strejk. 
Däremot vill jag vidareutveckla det som Ålands framtid framför många 
gånger att ett självstyrt örike som en egen nation skulle vara en fram-
komlig väg. Den här motionen går också till det att man behöver minska 
byråkratin och dra ner på anställda i offentlig sektor. Jag har alltid häv-
dat att självstyrelse kostar, men hur har man tänkt att man ska kunna 
förverkliga en självständighet om man tillika ska göra nedskärningar. 
Vad ska man dra bort då, ska man dra ner fem procent så är det något 
som försvinner. Jag skulle jättegärna vilja ha ett klargörande på ett kon-
kret exempel på vad som ska bort. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru talman! Ltl Nordberg sade att det var härom dagen som man fick 
vetskap om att det var tre miljoner man kunde spara in på ÅHS. Så kan 
det kanske vara. Vi var fullt övertygade om att 1-2 procent, det här var 
de facto över tre procent, kunde man spara in på ÅHS och därför lade vi 
förslaget. Från moderat samlings sida sade man att det var fullständigt 
omöjligt, det var fullständigt orealistiskt, men siffrorna visar faktiskt att 
vi var på rätt den gången. Kan inte ltl Nordberg ge oss lite kredit för det 
istället. 

Talmannen 
Replikskiftena är därmed avslutade.  

Ltl Annette Holmberg-Jansson 

Talman! Under vår behandling av budgeten 2015 så har verkligen frågornas 
karaktär varit vida. Vi har diskuterat allt från vildsvin till elevernas hälsa på 
skolorna och det är verkligen roligt. Vissa frågor har förstås varit mera kom-
plexa än andra, precis som det brukar vara. Detta är min andra budgetbe-
handling under min tid i lagtinget och det är det här arbetet i utskottet som 
visar vidden av det vi lär oss om vårt samhälle. Var annars kan man lära sig 
allt detta? För visst är det så att man lär sig. Under våra höranden om vild-
svinsjakt så kände jag väl mig onekligen som ett stort frågetecken medan de 
andra i utskottet, som de flesta jagar, förstod allt. Till exempel ord som åtel-
jakt, som jag aldrig någonsin hört talas om, medan de andra medlemmarna 
kunde genom sina egna erfarenheter av jakt berika vårt arbete i utskottet.  

Jag vill dock säga att jag till fullo håller med det vi säger i vårt betänkande 
och jag hoppas att vi under denna vinter lyckas med att få bort alla vildsvin 
som finns på den här ön. Jag tror inte, efter det jag fått erfara i utskottet, att 
Åland är tillräckligt stort för att kunna ha en hållbar och nyttig stam utan de 
kommer att bli problem om de finns kvar, stora problem. 

Om vi nu sedan fortsätter på det spår jag nu är inne på, det där lite farliga 
spåret om jämställdhet så rent stereotypiskt, så har ändå jag som kvinna kun-
nat berika utskottet med mina erfarenheter när vi kom till den sociala biten i 
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budgeten. Sorgligt kan man kanske tycka att män är insatta i jakt och kvinnor 
i de mjuka värdena, men detta visar väl ändå hur viktigt det är att det i ut-
skotten finns både kvinnor och män. Det står för mig väldigt klart efter dessa 
två budgetbehandlingar. Nå nu är det inte så illa, då vi under våra hörande 
och under vårt arbete diskuterar helt jämlikt i alla frågor men det är viktigt 
och nödvändigt att vi blir flera kvinnor i denna sal. Vi ser på saker på olika 
sätt och det är viktigt att alla delar i samhället är med.  

På samma sätt som vi i utskottet hela tiden kan dra nytta av varandras 
olika kunskaper och av de höranden vi får ta del av så tror jag att vi behöver 
bli bättre på att inom utskotten begära hjälp av varandra. Ja, jag vet att jag är 
relativt ny och vet inte hur det brukar vara riktigt ännu, men jag tycker vi är 
lite dåliga på detta. Nu har vi under denna behandling av budgeten begärt ett 
utlåtande av social- och miljöutskottet. Vi ville verkligen fördjupa oss i detta, 
men ansåg att tiden inte skulle räcka till för att fördjupa oss så mycket som vi 
ville göra i denna viktiga fråga, men tack vara detta så får vi en utförlig text av 
ett de andra utskotten. 

Talman! De finns flera delar i betänkandet som jag gärna skulle vilja lyfta, 
ett av dessa är skolan. Vi kan vara stolta över vår skola på Åland, vi visar det 
genom att internationellt placera oss i topp när det gäller att värdera de kun-
skaper eleverna har. Vi behöver dock bli ännu bättre på att berätta för de som 
bor i våra närregioner hur duktiga vi är på och lära ut och hur fina och 
välskötta skolor vi har, med vällagad ofta närproducerad mat utan långa 
transporter. När jag berättar för människor jag möter, att min son gått i en 
skola med endast 120 personer där kocken bakar deras eget bröd och dessu-
tom lagar deras mat på plats i skolan, tror de inte ens att det är sant. 
 Jag tror att skolan är vårt bästa marknadsföringsexempel för att få folk att 
vilja flytta hit. Som förälder vill du verkligen att ditt barn skall få det bästa 
som går att få. Hur vet någon idag i våra närområden att vi har en skola som 
är så bra som den är? Vi vet att de som väljer hemundervisning går ut och be-
rättar att det går bra att bo på Åland. Tänk om vi kunde bli lika bra på och be-
rätta om våra kvaliteter.  

Om vi inte lyckas med att få en hel familj att flytta hit så kanske vi kan få 
studerande att flytta hit och studera vid någon av de högre utbildningarna. 
Jag har erfarit i utskottet att det är så att om de väl kommer hit och studerar 
så blir en stor del av dem kvar här och bosätter sig här. Ännu en möjlighet till 
inflyttning. Bra skola, bra linjer som fyller de behov företagen på Åland har, 
personen stannar kvar och arbetar och bor här! Ett utmärkt verktyg att få den 
arbetskraft som Åland behöver, anpassa linjerna till att locka folk utifrån att 
börja studera här. Jag menar inte att ringakta våra åländska studeranden, 
alla av dessa kan inte och bör inte studera enbart på Åland. Åland behöver att 
ålänningarna ser annat än vår egen ö, hur skall vi annars kunna få vårt nä-
ringsliv att blomstra om ingen kommer med nya inblickar och nya idéer.  

Till sist, jag gillar verkligen iden med Team Åland och jag tror att det kan 
bli något jättebra av detta. Vi behöver bli bättre på att samarbeta. Ensam är 
inte stark, tillammans löser vi det mesta. 
Ltl Tony Asumaa 

Fru talman! Jag lovar att inte prata om min budgetmotion om rovdjurspre-
mien för det har alla andra gjort kanske till någons besvikelse. Den har fått 
tillräckligt med uppmärksamhet. Jag tänkte att jag skulle koncentrera mig på 
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att prata mera om budgeten och det allmänna budgetläget i Finland och på 
Åland.  

Artisten Timbuktu sjunger om att ”The botten is nådd, Hur långt kan man 
gå? Hur lågt kan man sjunka? Det är också den stora frågan vad gäller Ålands 
och Finlands ekonomi. Det vi vet är att det ekonomiska läget i landet och där-
med också på Åland är fortsatt mycket ansträngt och som konjunkturen nu 
ser ut i landet är det ingen normal konjunktursvacka vi befinner oss i utan vi 
pratar om en långsiktig låg nivå.  

Finlands Banks prognos säger att ekonomin i landet kommer att sjunka 
minst fyra år framåt. Därför får inte kostnaderna inom den offentliga sektorn 
mera öka om vi ska kunna hantera vår offentliga ekonomi på ett effektivt och 
ansvarsfullt sätt. För de reformer som regeringen har i röret och kommer att 
göra är bra på sikt men vi vet att de inte kan räknas hem före om 3-5 år. Till 
dess gäller det att hålla i tyglarna.  

Inom den privata sektorn syns effekterna och åtgärderna tydligt med åter-
kommande resultatvarningar och permitteringar och uppsägningar av perso-
nal. Också inom banksektorn går det knaggligt. Danske Bank i Finland gjorde 
i dagarna en nedskrivning på en miljard euro – detta är i princip samma som 
en förlust, vilket tyder på att banksektorn inte heller gör strålande resultat 
just nu, som år för år tidigare har gjort ganska stora vinster.  

Fru talman! Inom det privata och också inom den offentliga sektorn och 
inom arbetssektorn vet vi att arbetslösheten på Åland just nu visar ett tydligt 
tecken på att vi är inne i en lågkonjunktur. Arbetslösheten är nu uppe i 4,1 % 
för november. Detta är den högsta noteringen sen slutet av 90-talet och det 
finns inga tendenser på att arbetslösheten ska minska. Då vi pratar om ar-
betslösheten på Åland så nämns det ofta att den är låg jämfört med närlig-
gande regioner. Det kan vi hålla med om att 4,1 procent är lågt jämfört med 
rikets. I det rådande läget är det nog mycket klokare att Åland jämför sig med 
hur det har sett ut tidigare här istället för att jämföra sig med andra länder 
och andra strukturer. För att få ett konkret exempel på hur stor arbetslös-
heten på Åland är just nu så har vi nu lika många arbetslösa som det bor 
människor på Föglö.  

Fru talman! Det finns tre stora intäktskällor i budgetförslaget för 2015 som 
landskapet själv inte kan påverka. Det är avräkningsbeloppet, skattegottgö-
relsen och PAF. Dessa tre intäktskällor utgör 259 miljoner euro eller 76 % 
(3/4) i budgetförslaget för år 2015. Avräkningsbeloppet eller klumpsumman, 
som vi kallar det i vardagsspråk, beräknas uppgår till totalt 221,6 miljoner 
euro år 2015. Det är sjätte året i rad som klumpsumman stiger. För år 2015 
räddas klumpsumman på grund av att staten säljer av sin egendom, som ger 
ett tillägg på ca sju miljoner euro i landskapets kassa. Utan denna engångsåt-
gärd skulle landskapets budgetunderskott varit nere på 15 miljoner euro. Det 
är i princip spekulationer.  

Det är mycket troligt att år 2015 är det sista året då vi ser en ökande 
klumpsumma på ett bra tag framåt. Därför är det av största vikt att vi vänjer 
oss på denna nivå vad gäller avräkningsbeloppet och inte bygger upp verk-
samheten på prognoser som höjer avräkningsbeloppet med 5-10 % per år.  

Fru talman! Tyvärr kommer jag att överskrida min tid med några minuter. 
Samma gäller skattegottgörelsen eller flitpengen som beräknas till 6,7 miljo-
ner euro för år 2015. Som prognoserna ser ut för landskapet Åland skulle det 
inte förvåna oss liberaler om denna summa inom några är nere på noll euro 
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eller till och med på minussidan. Som tur är betyder detta inte att Åland 
måste betala pengar tillbaka till riket. Från PAF erhåller landskapet 10,5 mil-
joner euro i lotteriskatt och 20,7 miljoner euro i överföring, totalt 31,2 miljo-
ner euro. Detta är nästan 10 % av de totala intäkterna. Som den rådande tren-
den inom den internationella spelbranschen ser ut just nu, där oerhörd hård 
konkurrens råder om kunderna och lågkonjunkturen gör att folk sätter allt 
mindre pengar på förströelsespel, så är det också klokt att inte tro att penga-
maskinen PAF fortsätter att spotta ut euros i den takt som den nu gör.  

Dessa tre stora poster som jag nämnt ovan finansierar 76 % av landskapets 
utgifter. Dessa kommer med all sannolikhet att inte öka i framtiden eller 
kanske inte ens hålla sig på den nivå vi har idag. Det här är inte pessimism 
utan det här är faktiskt realism. Det är säkert någon som kommer att säga att 
jag är pessimistisk, men det här är siffror och prognoser som är realistiska. Vi 
behöver känna till dem och vara medvetna om dem. Sedan kommer det för-
stås att komma en fråga på vad vi ska göra från liberalernas sida. Ett sätt att 
mota konjunktursvackor är att investera sig ut dem och göra investeringar 
som minskar budgetslitaget och skapar sysselsättning inom det privata nä-
ringslivet. Det har vi också inom liberaler motionerat om i ett flertal budget-
motioner, men tyvärr har alla dessa blivit förkastade. Vi alla vet att landskap-
ets kassa sinar och har gjort det med ca 38 miljoner euro de senaste tre åren, 
vilket i sig kan begränsa investeringsviljan. Men har finansutskottet i sitt ut-
låtande föreslagit att landskapsregeringen bemyndigas att uppta lån, precis 
som landskapsregeringen begär på sidan 41 i budgetförslaget, för att förverk-
liga budgeten för 2015, just för att inte begränsa nödvändiga investeringar i 
lågkonjunkturen med tanke på det rådande ekonomiska läget. Tack fru tal-
man! 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Fru talman! Det var så att jag hade tänkt säga någonting angående en 
motion som Ltl Tony Asumaa de facto hade lämnat in angående vildsvi-
nen. Jag stöder de tankar han hade, men jag ska inte gå in på det mera 
nu då. Jag valde att stöda finansutskottets majoritet eftersom vi inte vill 
gå in och peta i detaljerna utan det är en fråga som jaktministern och 
avdelningen får ta. Därav den skrivningen.  

När det gäller övriga anförandet var han inne på konjunkturer osv. 
Det är helt riktigt som ledamot Asumaa beskrev att signaler också har 
kommit från Finlands bank där man har sagt att man väntar sig en svag 
tillväxt under de kommande 15 åren. Däremot är det så att det är viktigt 
att de pengar som finns idag i det åländska samhället de facto får vara i 
rullning och på det sättet skapa arbetsplatser och hålla företagen vid liv. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Petri Carlsson, replik 

Fru talman! Lite måste jag väl ändå beskylla ledamot Asumaa för att 
vara pessimistisk när han i sitt anförande läser upp refrängen från Tim-
buktus sång, de två första meningarna i refrängen läser han upp, ”botten 
is nådd, hur lågt kan man sjunka” osv. Han glömmer att läsa upp de två 
andra raderna i refrängen som är ”det kändes för djävligt illa, men man 
börjar bli lite bättre nu min vän. Om jag tappar fästet och trillar ner ska 
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jag klättra upp igen.” Det är de sista refrängmeningarna som också strå-
lar lite positivism. Ledamot Asumaa är duktig på att presentera siffror 
och på hur det ser ut. Det kom inte så mycket på hur man vill se framåt 
med tillväxten. Landskapsregeringen har presenterat en kraftsamling 
för tillväxt. Kan inte ledamot Asumaa också tycka att den här budgeten 
är en kraftsamling för tillväxt. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Fru talman! Ledamot Petri Carlsson vet säkert att ledamot Asumaa inte 
är pessimist, men skönheten finns i betraktarens ögon och nu verkar 
skönheten inte behaga. Vad gäller budgeten och tillväxten så är det klart 
att vi inte är tillfreds med de åtgärder som finns och därför har vi från 
liberalernas sida gjort den här skuggbudgeten med 35 budgetmotioner, 
som faktiskt har strävat till att både minska budgetslitaget och göra 
vissa investeringar för att komma ur den här lågkonjunkturen. Helt 
nöjda är vi givetvis inte, då skulle vi inte ha skrivit en enda budgetmot-
ion, men nu har vi råkat skriva 35 som är jättebra allihop, men av prin-
cip har alla blivit förkastade i vanlig ordning. 

Talmannen 
Replikskiftena är därmed avslutade.  

Ltl Göte Winé 

Fru talman! I motsats till föregående talare ska jag försöka hålla mig inom 
taltiden. Nu står vi här och diskuterar finans- och näringsutskottets betän-
kande. Vi har fått höra från oppositionen att det budgeteras minus på åtta 
miljoner. Jag kommer inte att hålla mig så mycket till siffrorna, men däremot 
ser jag den här budgeten som en offensiv och stimulerande budget. Jag kom-
mer också att ta lite av detta i mitt anförande.  

Jag kan konstatera att det nu 2015 är en budget som värnar om de som be-
höver få ett extra stöd av samhället inom områden som social, utbildning och 
arbetsmarknadspolitik. Det är en budget som går in med pengar för att 
minska att risken att fler skall hamna i en arbetslöshet som kan leda till en 
marginalisering.  

Under jämställdhet så skriver utskottet i sitt betänkande att stress och häl-
soproblem i skolan är därtill, enligt statistiken, vanligare bland flickor än 
bland pojkar. Hur ser vi hur hälsoproblemen ser ut mellan flickor och pojkar. 
Jag håller med att det kan vara fler flickor än pojkar som mår dåligt i skolan, 
men hur ser vi att de mår dåligt och hur vet vi om det. Det är jätteviktigt att 
man börjar se det problemet. Vi har alltför många idag som mår dåligt i sko-
lorna. Här skriver landskapsregeringen i budgeten ”att under 2015 läggs ton-
vikten på det främjande och förebyggande arbetet så att man snabbt kan upp-
täcka barns och ungdomars ohälsa.” Det är en jätteviktig skrivning. Jag ser 
fram emot 2015 och arbetet för dessa unga. Kanske man först borde göra en 
undersökning om hur våra elever mår i våra skolor. Vi är bra och stolta över 
de åländska skolornas PISA resultat och de skall vi vara för det är ett bra re-
sultat. En viktig sak som vi inte får glömma bort är också elevernas mående 
och det borde man kanske se mer på. För det är ju som utskottet skriver om 
vikten av en hög sysselsättning, men då behöver vi också ge de förutsätt-
ningar med bl.a. en trygg uppväxt.  
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Det landskapet gjort i denna budget är texten om att förbättra ungdomars 
möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Dels med åtgärder under ut-
bildningsavdelningen med att bl.a. stärka insatser för ungdomar i behov av 
särskilt stöd för under gymnasialstadiet. Där har styrelsen för Ålands gymna-
sium ansvaret när det nu ges budgetmedel för det. Vidare i byggandet av 
vägen mot en högre sysselsättning och ett mindre utanförskap så är ju också 
den arbetsmarknadspolitiska lagstiftningen som kommer under 2015, vilket 
jag också ser fram emot.  

Jag ser en oro framåt om de signaler om de unga som inte är inskrivna i 
utbildning eller i Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet. Hur 
ska vi ta itu med det för dem som inte är inskrivna i skola eller arbetsmark-
nadsåtgärder? Här måste vi hitta ett bra sätt att nå dessa unga. Här gäller det 
också med våra unga att arbetet går vidare från ord till budget till handling.  

Under rubriken social omsorg så nämner utskottet om den ökande drogan-
vändningen bland unga. Och det kommer oroväckande signaler om unga och 
drogattityder. Här behöver vi komma med åtgärder. Där behöver vi se den 
kortsiktiga och långsiktiga politiken som också har kommit med i budgeten 
2015. Ser vi det kortsiktigt så gör man nu en satsning inom polisen, där man 
nu under 2015 planerar en ettårig satsning på övervakning av ungdomars 
bruk av alkohol och droger. Under verksamhetsåret 2015 så är det ett av det 
prioriterade området i arbetet mot narkotika hos polisen.  

Sen har nu i ett par år projektet Nollvision funnits och där jobbar man med 
en attitydförändring och att stärka föräldraskapet. Där finns ju landskapsre-
geringens långsiktiga arbete i dessa frågor.  

Fru talman! För att ha respekt med tiden avrundar jag där och kommer 
istället att begära ett till anförande. 

Ltl Brage Eklund 

Fru talman! Jag försökte hålla mig inom tiden i mitt förra anförande och det 
ska jag försöka igen, visserligen passerade jag sluttiden med några sekunder. 
Jag vill först avisera de motioner, som jag berörde i mitt förra anförande, till 
omröstning. Det är motionerna nr 3, 4 och 12. Jag tänker inte desto mera gå 
in på dem nu för jag tror att jag redogjorde min åsikt ganska mycket tidigare.  

Jag tänkte först börja med naturbruksskolan och de skrivningar som ut-
skottet har. Jag förenar mig med alla de tidigare talare som har berört natur-
bruksskolan som ett alternativ till att lagtinget kan härbärgera sig där när den 
här salen ska renoveras. I utskottet har vi varit eniga och vi har fått till bra 
skrivningar. Det kan säkert kännas svårt för en del att acceptera att utskottet 
har haft en åsikt där, men det är bra om man är tydlig.  

Vi från Ålands framtid har i många fall ifrågasatt naturbruksskolans an-
vändning under dessa år. Det var stora målsättningar från början från den 
här regeringen och idag fungerar den som ett möbellager. Hittar man på en 
användning nu, även om det är en tillfällig användning, så är det bättre än 
ingen användning alls. Jag hoppas att det här kan leda till resultat framåt.  

Jag vill också beröra skrivningarna angående hållbar utveckling. Jag tänkte 
först inte beröra den, men ledamot och ordförande i finans- och näringsut-
skottet beskyllde mig för nästan plagiat av tidigare betänkande, för att jag har 
använt det som en motion. Det var nästan på gränsen till beskyllningar. Jag 
tog upp det enbart för att i budgetförslaget så finns det ingenting av det beslut 
som togs i lagtinget och i finansutskottets tidigare betänkande. Det fanns 
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ingenting utan det gick helt och hållet tillbaka till ursprunget om att vi ska ha 
hållbar utvecklingsskrivningen enligt grundförslaget. Då väcktes min tanke 
att jag måste lämna in en motion och rätta till det här. Jag kan säga att det 
var med nöd och näppe jag lyckades få in att det står ”samt i linje med bud-
getmotion nr 7”. Man tyckte inte att jag ska ta äran åt mig att man rättar till 
saken. Jag lägger ingen prestige i det här och det sade jag också då, att de här 
skrivningarna kommer in, huvudsaken är att de kommer på rätt. Tydligen är 
vissa personer väldigt prestigefyllda när man ska ta åt sig äran över vem som 
har gjort det här. Jag behöver inte göra det, huvudsaken är att skrivningarna 
blir de rätta.  

Jag vill sedan gå in på OPS, finansieringen av kortrutt. Vi hade mycket bra 
diskussioner och bra skrivningar från utskottet om det här. Vi borde, som ut-
skottet säger här: ”Utskottet understryker vidare vikten av att förutsättnings-
löst utreda alternativa finansieringslösningar, såsom till exempel offentlig-
privat sammanverkan, OPS. En sådan utredning gällande OPS kunde även 
som alternativ avse olika former av totalentreprenader där landskapet själv 
inte äger fartygen, samt möjligheten att använda olika former av direkt upp-
handling i EU:s regelverk.” Det här är bra skrivningar och landskapsrege-
ringen måste ta åt sig av det. Man kan inte ensidigt gå in för en finansierings-
modell utan att utreda andra. Jag har sagt det tidigare att om vi ska få kort-
rutten verkställd tror jag att vi måste hitta på andra finansieringsmodeller. 
Ska vi ta den direkt över budget kommer utbyggnaden av kortrutt att dra ut 
långt, långt över tiden.  

Sedan, till sist vill jag också nämna vildsvinen, som har berörts av många 
talare tidigare. Vi stöder tanken att med en organiserad avskjutning och med 
kraft försöka vidta åtgärder för att få bort dem. Jag råkade igår prata med en 
mycket intensiv jägare, som jagar vildsvin. Han hade varit med när de hade 
slaktat en sugga som hade 18 kultingar i sig. Man kan börja lite tänka på vad 
det innebär om en sugga får kultingar, de får kultingar två gånger om året, 
om vi inte vidtar åtgärder mot det. Det kommer att bli en explosionsartad till-
växt av vildsvin och sedan har vi nog tappat kontrollen över det. Vidtar man 
inte åtgärder nu i vinter, om det blir spårsnö, är katastrofen ett faktum. Tack 
fru talman!   

Ltl Katrin Sjögren  

Talman! Ledamot Asumaa inledde sitt anförande med att diktera Timbuktu, 
jag tänkte citera påven. Påven Franciskus har liknat vårt kära Europa vid en 
mormor som inte längre är fertil. Vi står inför utmaningar, det kan vi väl ge-
mensamt erkänna utan att för den skull måla allt i mörka och hotfulla färger. 
Jag upprepar det jag sade i replikväxlingen med finans- och näringsutskottets 
ordförande. Jag tycker att årets budgetbetänkande är traditionellt och kon-
servativt, ja faktiskt på gränsen till tråkigt. Jag hade förväntat mig mera dy-
namik och ett bredare perspektiv.  

Jag saknar skrivningar och resonemang kring den nya tidens ekonomi, 
omställningen som är nödvändig, resonemang kring cirkulär och bioeko-
nomi. En ekonomi som utnyttjar förnybara naturresurser för att skapa nä-
ring, energiprodukter och tjänster och som minskar beroendet av fossila na-
turresurser, förhindrar utarmningen av ekosystem, men som främjar ekono-
misk utveckling och skapa nya arbetsplatser enligt principerna för hållbar ut-
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veckling. Det skulle definitivt ha varit på plats att nämnt en av mänsklighet-
ens ödesfrågor, som definitivt kommer att ha stor åverkan på den globala 
ekonomin och hela stabiliteten i världen, klimatförändringarna och FNs kli-
matmöte i Lima.  

Jag saknar också, som jag tidigare påpekade, skrivningar om ekonomisk 
utsatthet bland barn och unga. Det var många i lagtinget som debatterade 
den frågan och hade funderingar och förslag, men inte ett ord om det.  

Jag skulle också ha velat ha lite klargörande från utskottsmajoritetens sida 
varför man avslog motionen om ett tandvårdsmeddelande. Vi debatterar 
hälso- och sjukvården alldeles för litet, det är ytterst knapphändigt. Ska vi ut-
veckla tandvården är det ett projekt som kommer att fortgå över flera man-
datperioder. Varför kan vi inte ha en öppen diskussion och diskutera de här 
frågorna och dra upp riktlinjer gemensamt? Diskutera vilka grupper som yt-
terligare ska prioriteras, diskutera eventuella servicesedlar osv.  

Jag finner heller ingen motivering varför man avslår motionen om en ny 
grundskolelag. Den har inte moderniserats på snart 20 år och där ser libera-
lerna definitivt ett behov.  

Vi vill ha en modern religionsundervisning, hemspråksundervisning och 
utveckla lagstiftningen när det gäller olika former av stödundervisning. Ingen 
motivering där heller, tyvärr. Det blir lite ensamt att stå och debattera med 
sig själv faktiskt.  

När det gäller upphandlingsdirektiven hörde jag replikväxlingen med fi-
nans- och näringsutskottets ordförande och det var en bortis, som tonåring-
arna säger, en bortförklaring, att man inte vet vad det handlar om, att man 
måste vänta och se vad Finland stiftar för lagstiftning. Faktum är att det står i 
budgetförslaget för 2015 att man ska implementera en ny upphandlingspo-
licy, men vi ska också ha en ny upphandlingslagstiftning på plats om ett år 
ungefär. Varför ska man då uppdatera och göra en ny upphandlingspolicy om 
man måste ändra hela lagstiftningen. Det är vi bundna till enligt EU-direkti-
ven. Det resonemanget förstår jag inte heller.  

Slutligen några ord om signaler. Det var också i en replikväxling här om 
vad Åland sänder ut för signaler, bl.a. när det gäller avdrag för studielån. Det 
är en marginell sak i sammanhanget, men jag delar de ledamöters åsikter att 
vi behöver sända ut en positiv och välkomnande signal från Ålands sida. Vi 
behöver bli flera. Det handlar förstås om arbete, bostäder, signaler om hem-
bygdsrättslagstiftning, näringsrätt, hemspråksundervisning och slutligen det 
som ledamot Holmberg-Jansson tog upp i sitt anförande, det tror jag faktiskt 
slår det mesta, om att vi har en väldigt bra och fin grundskola och barnom-
sorg. Där tror jag att vi har trumf på hand och det behöver vi använda när vi 
marknadsför Åland som en potentiell plats att leva och bo på. 

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Jag kan inte svara på hur man i utskottet har resonerat 
kring en av de motioner som ledamot Sjögren lyfter fram, den som 
handlar om översynen av grundskolelagen. Det jag däremot kan ge som 
besked, vilket jag kanske inte gav i remissdiskussionen, är att under 
grundskolan i budgetförslaget finns en skrivning om att man ska ha en 
översyn och förbereda förändringar av grundskolans styrande doku-
ment. I de styrande dokumenten ingår också ett påbörjande av en över-
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syn av grundskolelagen. Den skrivningen finns också med i det budget-
förslag som landskapsregeringen har lagt. Det kan eventuellt vara en 
förklaring till varför man väljer att inte godkänna förslaget som finns i 
motionen. 

Ltl Katrin Sjögren, replik 

Talman! Jag uppskattar ministerns försök att rädda situationen, men 
det skulle ha varit lätt att skriva det i betänkandet. Det är maktspråk 
som jag har lite svårt med. 

Minister Johan Ehn, replik 

Talman! Jag vet att jag fick frågan när jag var i utskottet och svarade på 
exakt samma sätt där eftersom ledamotens parti har motionerat om det. 
Den här informationen borde vara känd för både utskott och också det 
liberala partiet. Jag minns att jag svarade på det väldigt tydligt, jag hade 
en sidhänvisning med mig. Tyvärr har jag inte det dokumentet framför 
mig nu och jag hann inte söka upp var just den här hänvisningen finns 
inskrivet i budgeten att man ska göra den här översynen och att det 
finns med som en del av detta. Sedan kan jag inte svara på hur man har 
resonerat i utskottet, men jag vill ändå visa på att landskapsregeringen 
har det här arbetet på gång. 

Ltl Katrin Sjögren, replik 

Talman! Vi kan med all säkerhet konstatera det att någon ny grundsko-
lelagstiftning hinner vi inte med under den här mandatperioden. Där får 
liberalerna använda de till buds stående medlen. Vi kommer att driva de 
här frågorna, som vi tycker att är viktiga när det gäller grundskolan. Det 
kommer vi att fortsätta med. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Ledamot Katrin Sjögren och liberalerna har nu ändrat sin 
uppfattning om allmän tandvård. I början av den här mandatperioden 
gjorde man mycket narr över socialdemokraternas vallöfte. Nu har man 
en motion där man vill att regeringen ska presentera en massa saker i ett 
meddelande. Vad vill liberalerna egentligen, vill ni ha allmän tandvård 
eller vill ni inte? Den politiska frågan skulle det vara väldigt viktigt att få 
ordförande för partiet att offentligen uttala sig om. 

Ltl Katrin Sjögren, replik 

Talman! Exakt samma fråga fick jag av ledamot Sundback när vi hade 
budgetdebatten och jag kan svara på den igen. Jag kan svara precis 
samma sak som vi hela tiden har hävdat. Vi från liberalernas sida tycker 
att man behöver ha riktade åtgärder mot dem som har störst behov och 
mot dem som har små inkomster. Vi tycker att de äldre ska prioriteras, 
de äldre som finns på institutionerna får allt mera egna tänder, man har 
inte löständer på samma vis. Det är personer som vi skulle vilja priori-
tera. Vi har också sagt att vi gärna skulle se ett system med servicesed-
lar, alltså att den åländska befolkningen får tillgång till mera tandvård, 
att man får någon form av bastandvård. 
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Ltl Barbro Sundback, replik 

Talman! Ja, det är lite oklart fortfarande. Först var det frågan om rik-
tade åtgärder till vissa grupper med störst behov och äldre på institut-
ion, de sistnämnda är redan avklarat. Sedan var det tandvårdschecker, 
skulle de delas ut till alla, skulle alla ha rätt till dem. Då är det ju allmän 
tandvård. Det är inte som en del försöker sprida ut att det är frågan om 
gratis tandvård eller att det bara är de offentliga som skulle producera 
de här tjänsterna. Det är ännu väldigt oklart vad liberalerna vill, men jag 
välkomnar alla sådana ställningstagande som är i riktning mot åt-
minstone allmän tandvård. 

Ltl Katrin Sjögren, replik 

Talman! När det gäller de med störst behov och små inkomster, alltså 
multisjuka t.ex., när det gäller äldre på institutioner är de en del för den 
offentliga tandvården. Servicesedlar kan skötas av den privata tandvår-
den och det skulle gälla alla. Det här har vi framfört hela tiden om man 
bara vill lyssna. Ledamot Sundback vill ha svar från oppositionen, min 
motion går ut på att vi vill veta vad landskapsregeringen tänker göra, 
hur har man tänkt. Det är det vi inte vet, vi vill ha en debatt, vi vill ha 
klara riktlinjer, vi vill ha en sammanhållen politik, vi vill ha en klar stra-
tegi från landskapsregeringens sida. Det vill vi ha ett meddelande om 
och vi vill debattera det. Är vi inte överens om vad landskapsregeringen 
tycker för vi fram våra egna förslag. Det är helt skrivet i stjärnorna vad 
landskapsregeringen vill och hur det ska finansieras. 

Talmannen 
Replikskiftena är därmed avslutade. 

Ltl Axel Jonsson 

Fru talman! Det blir en sådan här lite vanlig debatt, en debatt om hur verklig-
heten ska beskrivas. Det är alltid synd när det handlar om det istället för att 
faktiskt diskutera olika konkreta förslag.  

Jag ska inleda med några korta reflexioner om de stora ekonomiska mål-
sättningarna. Vilka målsättningar har vi i dagsläget på Åland? Från Ålands 
framtids sida var vi nöjda med att landskapsregeringen hade en målsättning 
från början att bringa ekonomin i balans. Det var det stora vallöftet inför det 
förra lagtingsvalet och vi hoppas att den diskussionen också ska få en fram-
trädande roll i det kommande lagtingsvalet. I dagsläget känns det som om de 
ekonomiska målsättningarna är ganska oklara. Vart landskapsregeringen vill 
nå är det ingen som vet längre eftersom man har övergett löftet om en eko-
nomi i balans under den här mandatperioden.  

Vi från Ålands framtids sida står fast vid att man borde ha fokus på det här 
redan under inkommande år. Därför har man också föreslagit att regeringen 
ska återkomma med förslag till inbesparingsåtgärder så att vi får en debatt 
om det i lagtinget. Vi tycker att det var en viktig målsättning och det är be-
klagligt att man har släppt den, speciellt med tanke på det bekymmersamma 
världsläget i dagsläget och Rysslandskrisen, som det har refererats till vid 
flera tillfällen i debatten.  

Man kan förstås spekulera i vad det här kan bero på, att landskapsrege-
ringen inte har lyckats komma i mål med sin målsättning om en ekonomi i 
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balans. Det man förstås har refererat till från regeringens sida är det bekym-
mersamma ekonomiska läget och krisen vi har runt omkring oss. Som jag 
lyfte upp i remissdebatten är det faktiskt så att när man gjorde upp omställ-
ningsbudgeten 2012 från regeringens sida, så förväntade man sig inte ens den 
inkomstutveckling som har varit, om man ser till klumpsumman, när det be-
gav sig, när man gjorde upp färdplanen. Intäktsutvecklingen har de facto va-
rit bättre. Problemet är att man inte har lyckats hålla nere utgiftsutvecklingen 
enligt den plan som man skissade upp 2012. Man har inte lyckats åstad-
komma de förändringar på utgiftssidan som man hade som ambition. Det är 
beklagligt.  

Det är klart att det kan vara svårt med fyra partier, med ganska olika ideo-
logiska inriktningar, att lyckas komma till de resultat som krävs när man har 
de olika ingångsvärdena, åtminstone ideologiskt sett. Man får gärna förklara 
det här från regeringens sida. Vad tror man att det beror på att man inte har 
lyckats stävja utgiftsteckningen?  

Vi ska komma med två konkreta förslag som vi från Ålands Framtids sida 
gärna vill lyfta upp för att bidra till att skapa framtidstro i det åländska sam-
hället. Det har efterfrågats mycket här i debatten utöver en ekonomi i balans, 
som är en viktig signal för att skapa framtidstro för ålänningarna och respekt 
för våra politiska beslut, så tror jag att vi skulle fullfölja den satsning som 
landskapsregeringen delvis har börjat med vad gäller elbilar.  

Man har sagt att man kommer att satsa på laddstolpar under det kom-
mande året, men vi borde också ha fokus på att skapa ekonomiska incitament 
för privatpersoner och företag att investera i elbilar. Som det ser ut idag är 
det svårt att räkna hem en investering i en elbil, men vi vet alla att Åland har 
betydligt bättre förutsättningar än många andra områden inom Norden och 
Europa att satsa på elbilar. Då borde vi ligga på vågens framkant tillsammans 
med bl.a. Norge och Estland och se till att vi också skapar ekonomiska incita-
ment att investera i en elbil. Det krävs infrastruktur och det krävs att man 
kan räkna hem en sådan investering åtminstone någorlunda. Skillnaden är 
för stor idag mot att t.ex. köpa en driftssnål diesel. Ser man på det strikt eko-
nomiskt är det mera motiverat att göra en sådan investering i dagsläget. Vill 
vi åstadkomma också en förändring i den åländska bilparken är det en åtgärd 
som är nödvändig.  

Vi måste titta på olika sätt att skapa incitament. Därför föreslår vi att land-
skapsregeringen ska ha fokus i enlighet med motion nr 11 så att regeringen 
under året utreder erfarenheterna från olika miljöbilsprogram i Europa, samt 
återkommer till lagtinget med en elbilsstrategi för Åland innehållande ett lag-
förslag om ett åländskt kommunalt skatteavdrag vid inköp av el- och hybrid-
fordon samt förslag på ekonomisk kompensation till kommunerna. Sedan vill 
vi också att man riktar en begäran till Finlands regering att införa förstärkta 
incitament för inköp och import av elbilar i främst fordons- och bilbeskatt-
ningen på Åland. Vi menar att den finska fordons- och bilbeskattningen i 
dagsläget kanske är Europas mest protektionistiska och sett ur ett EU:s per-
spektiv, inte modernt. Det gynnar inte heller i den utsträckning en övergång 
till elbilar och miljövänliga fordon som det borde.  

Jag ska avrunda, fru talman, med att också avisera, förutom motion nr 11 
som vi kommer att driva till omröstning, även att vi kommer att driva motion 
nr 8 till omröstning, som tar fokus på en stärkt digital kompetens. Ska vi 
hänga med i den digitala utvecklingen måste vi redan nu se till att våra barn 
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får de grundläggande kunskaper som erfordras ur ett europeiskt perspektiv i 
dagsläget att man också kan tillskansa sig den digitala informationen genom 
att vi börjar se programmering som ett språk som faktiskt präglar våra barns 
och våra kommande generationers vardag. Ska man kunna ta del av verklig-
heten och det som formar den måste man också kunna de språk som styr den. 
Programmering är ett sådant språk som vi borde ha fokus på att också få in i 
våra läroplaner på ett bättre sätt än vad vi har i dagsläget. Vi för därför även 
motion nr 8 till omröstning. Tack, fru talman! 

Ltl Karl-Johan Fogelström, replik 

Fru talman! Det är intressant att notera att Ålands framtid tydligen väg-
rar acceptera det faktum att ekonomin är i balans redan under detta år 
och att likviditeten bedöms vara tillräcklig även under nästa år. Det här 
är den faktiska situationen, men ni bara kör på med skygglapparna på. 

Ltl Axel Jonsson, replik 

Fru talman! Vi vet alla att likviditeten fortfarande befinner sig i en sjun-
kande trend och den kommer också att minska under det inkommande 
året enligt budgetförslaget. Det visar att vi gör av med mer pengar än 
vad vi faktiskt får in. Om det fortsätter så här så kommer vi inom kort 
att behöva gå till banken och låna för att finansiera vår budget framöver. 
Då anser vi från Ålands framtids sida att budgeten inte är i balans. Man 
har till och med från regeringsbänken här under dagen medgett att bud-
geten inte är i balans, så tydligen kan man komma till olika slutsatser 
även inom regeringsgruppen. Vi menar att vi står i en situation där vi 
snart behöver gå till banken för att ta lån och finansiera vår verksamhet 
framöver så då är inte ekonomin i balans. 

Ltl Karl-Johan Fogelström, replik 

Fru talman! Att likviditeten fluktuerar under ett år och också mellan år 
betyder inte att den inte är i balans. Det är helt naturligt. Budgeten för 
2014 visar på ett överskott på tre miljoner och indikationerna pekar på 
att det kommer att bli ännu större, dvs. intäkterna täcker kostnaderna 
och likviditeten finns där. Det är det som är definitionen på en ekonomi 
i balans. Jag vet inte vad ni har för definition på en ekonomi i balans. 

Ltl Axel Jonsson, replik 

Fru talman! Problemet är att det inte handlar om fluktuationer i likvidi-
teten. Som det tidigare har sagts i debatten har likviditeten minskat med 
ungefär 170 miljoner när finanskrisen nådde Åland och Europa, till att 
ligga runt 40 miljoner i dagsläget. Går den under 30 så har man från re-
geringen sagt att man måste gå till banken och låna. Där befinner vi oss 
snart med den trend som vi har i dagsläget. Det kan mycket väl vara så 
att vi får positiva siffror i bokslutet för 2014. Då går vi igen och tittar i 
budgeten för 2015 och konstaterar att utan de extra intäkter som är av 
tillfällig karaktär från statens sida, skulle vi ha ett föreslaget underskott 
på ungefär 15 miljoner euro. Att mena att budgeten är i balans med de 
siffrorna och det budgetförslag som vi faktiskt diskuterar idag, så låter 
sig inte göras. Det borde inte heller låta sig göras i ledamot Fogelströms 
verklighet. 
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Talmannen 
Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Fru talman! Ser man på de åländska förhållandena med korta avstånd så 
skulle elbilar vara utmärkta. Det är många ålänningar som bor ute i pe-
riferin och de är bortskämda med att hoppa i bilen för vi har inte så häv 
kollektivtrafik ute i periferin. Då skulle de här elbilarna vara riktigt bra. 
Jag stöder den tanken med elbilar och samma är det väl med vindkraft 
till sedan så skulle det vara riktigt miljövänligt och bra. 

Ltl Axel Jonsson, replik 

Fru talman! Det här är en vision som ofta lyfts upp här i salen och vi kan 
vara glada att vi är eniga om den, ledamot Sundblom och jag. Jag tror 
att vi också har flera med oss. Vi måste därför se till att vi faktiskt gör 
konkreta satsningar på området och använder det skatteinstrument vi 
har för att utveckla också den här delen av Åland och försöka göra något 
åt vår bilpark som kanske inte är så smickrande, om man ser det ur ett 
europeiskt perspektiv. Här måste vi modernisera Åland. 

Talmannen 
Replikskiftena är därmed avslutade. 

Ltl Torsten Sundblom 

Fru talman! Jag hade förmånen att delvis vara med i utskottet. Det var intres-
sant att där höra de olika hörandena. Det jag vill börja med är att avisera att 
motion nr 40 avser vi att ta till omröstning. Den handlar om utlokalisering av 
arbetsplatser. Det är en fråga som vi borde gå vidare med för det finns många 
olika verksamheter som mycket väl kan utlokaliseras. I motionen står det att 
landskapsregeringen listar vilka uppgifter som av regionalpolitiska skäl kan 
utlokaliseras till skärgårdskommunerna eller landskommunerna från central-
förvaltningen och kommer med förslag till utlokaliseringar i kommande bud-
get. Det är viktigt att man har en lista på vad man kan och vad man inte kan.  

Vidare så vill jag gärna uttrycka min tillfredsställelse över vad utskottet 
skriver på sidan 9. Först har man konstaterat att man inte har behandlat 
meddelande nr 6 ännu, men förhoppningsvis ska man göra det under vintern. 
Sedan har man skrivit att arbetet med miljökonsekvensbedömningen på östra 
Föglö fortskrider enligt landskapsregeringens plan, med planerad byggstart 
år 2016. Det låter bra för det är en signal att försöka ge lite framtidstro i en 
del av skärgården. Räknar man på driftskostnaden som finns i skärgårdstrafi-
ken så är den stora inbesparingen när man gör något åt södra linjen, för det 
är där pengarna finns. Då kan man göra inbesparingar. Jag räknade ut den 
för några år sedan, nu har turlistorna ändrat lite, men då var den över 40 pro-
cent.  

Vidare skriver utskottet också om OPS-finansiering, offentlig-privat sam-
verkan. Vad vore bättre om vi ska ha ett nybygge, än att bjuda ut driften och 
bygga båtar på totalentreprenad genom den här OPS-finansieringen. Till ex-
empel när färjfästet är färdigbyggt för trafiken ut mot Kökar så bjud ut den på 
en längre tid. Då kan vi göra en helhetslösning som håller många, många år 
framöver. Det skulle vara suveränt att kombinera ihop det. 

  821 



  

Det jag är mest sorgsen över är revideringen av skärgårdstrafikens avgifts-
taxor som jag har en motion om, motion nr 37. Den vill jag också ta till om-
röstning. Det handlar mycket om lastbilsavgiften. Här har finansutskottet 
kört lite fel. När man har avslagit motionen så skriver man: ”Utskottet kon-
staterar att landskapsregeringen bör göra en översyn av sitt interndebite-
ringssystem” och så förkastar man motionen. Det här handlar om transpor-
ten för företagen, det här är infrastrukturen för företagen. Att vara företags-
vänlig och försöka locka till att arbetsplatserna ska finnas ute runt hela Åland 
är det som det här handlar om. Det går fort för ett företag som startar upp att 
skaffa sig avgiftskostnader i skärgårdstrafiken på över 50 000, man behöver 
inte driva stort företag för det med lastbilar. Redan 5.12.2013 skickade Föglö 
kommun ett brev till landskapsregeringen tillsammans med företag i Föglö 
där vi ville ha en ändring på det här. Man borde nog fundera noga och göra 
en totalrevidering av avgifterna i skärgårdstrafiken. Tack! 

Ltl Igge Holmberg  

Fru talman! Jag tänkte tacka både finans- och näringsutskottet samt social- 
och miljöutskottet för deras stöd för att avsätta resurser för arbetet inom jäm-
ställdhetsområdet. Jag har alltid ansett att det viktigaste arbetet i samhället 
är det som görs innan det blivit alltför sent, förebyggande är alltid bättre än 
reaktivt. Jag har sett det när jag jobbade i skolvärlden och jag har sett det i 
mitt arbete med ungdomar. Det arbete man gör med barn eller ungdomar i 
ett tidigt skede återbetalar sig alltid. Satsningar på projekt som Fair Sex, som 
var lättfattligt och väckte intresse hos dem som berörde det mest, unga kvin-
nor och män är viktiga och välanvända pengar.  

Det är ju så att vill man motverka våld mot kvinnor så är det unga män 
man i första hand skall vända sig till. Ju tidigare man kan starta upp ett jäm-
ställt tänkande hos unga män och pojkar, desto snabbare får vi ett säkrare 
och jämställt samhälle. Så jag tackar än en gång utskotten för deras vilja att 
attackera detta samhällsproblem.  

Det känns befriande att jämställdhetsarbetet har fått en så stor roll i det 
dagliga arbetet inom landskapsregeringen. Vi är inte framme ännu, men vi är 
på väg mot ett mer jämställt samhälle på de flesta plan. Trots de lovorden så 
måste jag säga att det fortfarande finns människor som ofta glöms bort i sam-
hället.  

Det finns ett projekt som man kunde tänka på att lägga till de programmen 
som nämns i betänkandet ”Jämställd Fritid”, ”Jämställt Åland” och ”Fair 
Sex”, program som jag visserligen stöder till fullo, men som inte riktigt når 
alla människor. Till dem kan man fundera på att lägga till RFSU Malmös pro-
jekt, Sex för Alla. Ett program som riktar sig till personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar. De personerna borde också få uppleva njutningen 
som ett gott och jämställt sexliv innebär. Det är egentligen ett program för 
både dem med funktionsnedsättningar och för oss som är normalstörda, som 
det står på RFSUs hemsida. 

Vill vi att samhället skall vara verkligt jämställt måste vi även titta på livs-
kvaliteten för dem av oss som ofta glöms bort i debatterna. De med fysiska 
och psykiska funktionsnedsättningar. Projektet har redan arbetat med bland 
annat informatörer som själva har en intellektuell funktionsnedsättning och 
som åker ut till boenden och fritidshus för att prata om sex och samlevnad.  
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Det finns flera faktorer som hindrar människor med intellektuella funkt-
ionsnedsättningar från att kunna förverkliga sin sexualitet. Ett hinder är 
själva synen på personer med de funktionsnedsättningar, att deras sexualitet 
ses som ett problem och inte som en tillgång. Den synen tenderar att vara an-
tingen översexualiserad, alternativt att man ser på personer som barn, som 
inte har någon sexualitet trots att de har en vuxen människas erfarenheter 
och kropp.  

Jag tror att någonting som kan bidra till njutningsfyllt sexliv för människor 
med intellektuell funktionsnedsättning är en mer varierad upplysning. Låt 
oss arbeta för att utveckla Åland till ett sant jämställt samhälle för alla kvin-
nor och män, inte bara för de normalstörda. Tack. 

Ltl Gunnar Jansson 

Fru talman! Jag inspirerades till några kommentarer av utskottsordföranden 
kollegan Jörgen Petterssons presentation av betänkandet från finans- och nä-
ringsutskottet, i det avsnitt av presentationen där det utlovades en redovis-
ning över den mångfald av reformer som ingår i betänkandet, reformpoliti-
ken som sådan. Jag slog genast upp sidan 4 och fäste mig vid självstyrelseut-
vecklingen och tänkte att det kanske börjar där. Min tanke baserar sig förstås 
på min egen erfarenhet och jag tänker så lätt i de banorna, när man talar om 
reformer.  

Från utskottsordförandes sida inleddes det med kortrutt. Kortrutten är sä-
kerligen väsentlig och viktig, men om jag förstod beskrivningen rätt var det 
alltså med beklagande kollegan Jörgen Pettersson meddelade att kortrutten 
är viktig, men kunde tyvärr inte behandlas när utskottet behandlade budget-
förslaget för nästa år. Då blev jag betänksam och lyssnade ännu mer, hoppas 
jag, med större skärpa på vad komma skulle. Då presenterades också tankar 
om den kommunala och sociala tjänsten, ÅDA, Ålands Digitala Agenda och 
eventuellt andra. Som en del av reformerna nämndes också reformer av rege-
ringskansliet.  

Jag hänger inte upp mig på petitesser, men jag drar två slutsatser av det 
här resonemanget. Den ena berörde lantrådet faktiskt i presentationen av 
budgetförslaget och det är den bekymmersamma försörjningskvoten vi nu 
har och ser framför oss. Den frågan behandlas i Ålandskommittén. Självsty-
relsen som påverkare och instrument för samhällsutvecklingen tar upp den 
här frågan och frågan är i allra högsta grad väsentlig. Jag ska bara nämna uti-
från de fakta som vi tror att kommer att gälla. Vi kan inte veta hur det ser ut i 
framtiden, men så här resonerar vi. Det här är inte några avslöjanden, utan 
det här är fakta som finns att tillgå. För närvarande har vi en försörjningskvot 
på 0,7 ungefär, om tio år räknar man med att den 0,82 och om 20 år är den 
0,91. Om 20 år ska de ålänningar som då är försörja en till. Då menar jag att 
det inte räcker med enbart funktionella reformer.  

Jag tycker att presentationen framstod som en exempelsamling på funkt-
ioner som ska reformeras. Det är gott och väl, naturligtvis ska funktioner re-
formeras, s.k. funktionella reformer, men ändå viktigare, åtminstone för mig i 
ljuset av det jag nyss nämnde om försörjningskvoten, är de strukturella refor-
merna. Jag håller med om att KST är en strukturell reform, åtminstone del-
vis, medan de andra är typiska funktionella reformer. Det vill jag lite varna 
för, det kommer inte att räcka till. Nu tänker jag inte försöka ens ha en upp-

  823 



  

fattning om hur det borde se ut, utan jag bara pekar på att det här är ett pro-
blem i vår politik. Det här är ett problem. Vi orkar med och debattera med 
stor inlevelse funktioner och funktionella reformer, men se när det kommer 
till strukturer har vi betydande problem. Det här kan jag med en viss insikt 
säga därför att kanske den största och mera genomgripande strukturrefor-
men i det offentliga Åland företogs 1970. Strukturerna har inte ändrats i nå-
gon nämnvärd omfattning sedan dess.  

Alltså försörjningskvoten och ett nytt självstyrelsesystem går enligt min 
mening hand i hand. Vad gäller ett nytt självstyrelsesystem som är berett att 
möta utmaningarna på 20-talet ska också byggas på ett sådant sätt att de ut-
maningar som bl.a. följer av försörjningskvoten kan mötas och hanteras. Jag 
hoppas att självstyrelsesystemet ska kunna byggas i en sådan riktning att med 
den makt som följer av ett annat system, eller ska vi säga kan följa av ett an-
nat system, följer självfallet ett minst lika stort ansvar. Då måste man vara 
beredd att axla det ansvaret. Jag vill varmt tala för strukturella reformer i 
större utsträckning och inte att man ägnar all energi åt funktioner, för de ska 
sköta sig själva. I själva verket tycker jag att vi på den politiska nivån inte ska 
bland oss så mycket i de här funktionerna. Det är ofta teknikaliteter, istället 
fokusera på strukturer. Tack talman! 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Fru talman! Tack för den vänliga inledningen. Det är en stor ära att ha 
fått inspirera som en enkel utskottsordförande, till ett inlägg som andas 
både funktionalitet och reformiver. Så ser jag nämligen vårt betänkande 
också, som någonting som är väldigt framåtriktat och inspirerande som 
ledamoten Gunnar Jansson själv säger. Jag blir möjligen lite frågande 
för det finns de i ledamotens grupp som inte tyckte att det var inspire-
rande. Nu vet jag inte riktigt på vilket ben jag ska stå. Jag tror att jag fö-
redrar det första för det är verkligen ett verkligt inspirerande betän-
kande. Vi har valt att inte så mycket leka med ord, vilket jag tycker att 
ledamoten ägnar sig åt när man pratar om vad som är funktionellt och 
vad som är strukturellt, för det ena kan mycket väl leda till det andra och 
någonstans måste man börja. Den stora reformen 1970, ja den var om-
välvande, men den började antagligen med ett meningsutbyte och kriti-
serades sannolikt från början för att vara alldeles för funktionellt för att 
kunna leda någonstans. Det blev struktur till sist och det ber jag att få 
gratulera till. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Fru talman! Det är en evig fråga, vad är ägg och vad är höna i det här 
sammanhanget. Är det funktioner som skapar strukturer eller kräver 
strukturerna nya funktioner. Antagligen båda två. Jag vill bara konsta-
tera att ÅDA, Ålands Digitala Agenda, är en typisk funktion. Man kan 
säga att om inte Åland hänger med i den digitala utvecklingen är det 
oförsvarligt, det är någonting som måste göras. Det är någonting som 
jag inte ens tycker att är särskilt reforminriktat utan tvärtom, de som 
inte hänger med blir bakom och så kan man inte ha det. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack talman! Jag får konstatera att den enas struktur kan vara den and-
ras reform, för ÅDA, Ålands Digitala Agenda, borde i ärlighetens namn 
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ha blivit gjort för mycket, mycket länge sedan. Det har varit mycket 
kontraproduktivt att ha tre olika IT-avdelningar på olika platser runt om 
i landskapet, som i det stora hela ägnar sig åt samma sak. Jag är mycket 
glad åt att detta har kommit i gång nu för det kan mycket väl leda till en 
reform. Samma sak är det med Kommunernas socialtjänst. Detta borde 
ansvarstagande regeringar ha sett till att ha hänt tidigare, men det har 
man av olika skäl inte gjort. Likaså borde man aldrig ha låtit skärgårds-
trafikens kostnader skena på det sätt som hände, men så blev det. Varför 
saker och ting har gått fel från början kan det finnas tusen skäl till, det 
viktiga är att man hanterar det nu och sätter igång reformer även om de 
blott är funktionella för att de i framtiden ska bli strukturella. Tack för 
det. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! Jag hör att vi i hög utsträckning tänker i samma banor, 
men det är ändå i mitt sätt att tänka en betydande skillnad mellan en 
planerad reform och en genomförd reform. Jag i samhället har nytta av 
reformen när den finns där. Här i lagtinget kan vi tala om planer och 
planerade reformer och alla möjliga goda föresatser, men effekt har de 
först när de är på plats.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Jag skulle vilja att ledamot Gunnar Jansson närmare skulle 
precisera strukturen, som enligt honom föreligger, mellan ett nytt själv-
styrelsesystem och försörjningskvoten. Det blev lite dunkelt sagt, men 
inte med det menat att det var dunkelt tänkt. Åtminstone såg jag inte 
vilken struktur det var frågan om. Jag skulle gärna se en lite mera ut-
vecklad analys av sambandet inom strukturen. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! De grundläggande rättigheterna som grundlagen tillför-
säkrar envar av oss, alla som finns inom jurisdiktionen påverkas av att 
det ena ska se till att samhället fungerar och så att säga som benäm-
ningen heter försörja, kanske inte den andra, det ska inte vara via dem, 
men i varje fall färre ska försörja flera. Då är det väsentligt att också den 
offentliga verksamheten, den gemensamt finansierade verksamheten, är 
så strukturellt slimmad, trimmad, effektiv som man bara kan tänka sig. 
Det enda vi vet är att allting förändras. Riktningen är inte alltid så lätt 
att avläsa. Det vi beskådar i ett nytt självstyrelsesystem efter 2022 kom-
mer att ha det här som en av sina stora utmaningar, färre ska försörja 
flera. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Bästa ledamot Gunnar Jansson, den här förändringen av 
försörjningskvoten har i grunden ingenting med självstyrelsesystemet 
att göra. Det är en allmän utveckling i så gott som hela världen. Inte har 
jag sett ännu, men det betyder inte att det inte skulle förekomma, någon 
riktig lösning på det problemet. Att vi ska ha en slimmad och välfunge-
rande offentlig sektor har väl varit varje regerings mål, men om man har 
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lyckats skapa det är en annan fråga. För mig kvarstår nog sambandet, 
vilket är det mellan försörjningskvotens förändring och ett nytt självsty-
relsesystem. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! Som jag ser det så finns sambandet i de rättigheter som 
lagstiftaren tillförsäkrar medborgarna och som naturligtvis ska uppfyllas 
i ett civiliserat samhälle. De kräver resurser, humana resurser och eko-
nomiska resurser och en fördelning som är så rättvis som möjligt, vad 
nu sedan är rättvist. Om det går därhän att resurserna minskar och de 
som behöver försörjning ökar uppstår en situation som det allmänna 
måste ta hand om, måste enligt grundlagar och de grundläggande rättig-
heterna hantera. Det är där jag ser utmaningen, jag ser sambandet som 
den utmaning som det nya självstyrelsesystemet, hoppas i varje fall jag, 
ska vara beredd att möta. Det kan sedan i sin tur förutsätta strukturella 
reformer i hela den offentliga samhällsbyggnaden som vi har här på 
Åland. 

Talmannen 
Replikskiftena är därmed avslutade. 

Ltl Barbro Sundback 

Fru talman! Det passar ganska bra för mig egentligen att komma efter leda-
mot Gunnar Jansson eftersom jag har tänkt ta upp lite liknande frågor som 
han var inne på, men kanske utgående från en annan utgångspunkt. Från li-
beralt håll försöker man nonchalant bagatellisera värdet i de reformer som 
den här regeringen har gjort inom centralförvaltningen, men också inom 
andra organ. När ledamot Gunnar Jansson pratar om funktionella reformer 
som någonting som givet, ungefär som bara ska till, tror jag att det är lite att 
underskatta den tröghet som finns inom alla organisationer. Det krävs både 
politiska mål och det krävs politisk kraft att driva de förändringarna. De för-
ändringar som nu görs inom centralförvaltningen berör mellan 200-300 per-
soner här i centralförvaltningen. Det är ingen liten process. Visst kan man 
säga att en del av dem är enbart funktionella, men de berör en central struk-
tur som är gemensam för alla, dvs. centralförvaltningen.  

Den mest funktionella förändringen är väl privatiseringen av sjötrafiken. 
Den har kanske inte så stor strukturell betydelse. Sedan har man ändrat 
också avbytarservicen. Att man gör ett fastighetsverk, som många regeringar 
har haft ambitionen att göra av de offentliga fastigheterna och fastighetsav-
delningen här, är en stor strukturell förändring skulle jag säga. Också att man 
gör trafikavdelningen till ett trafikverk. Vi har haft under åratal direkt minis-
terstyre av skärgårdstrafiken. Det finns, och det kanske man inte nu ska börja 
med, men det finns ganska horribla historier på ministrar som har gjort både 
det ena och det andra med tidtabellerna under sin tid vid makten. Den tiden 
är nu gudskelov förbi och genom den här strukturella förändringen kommer 
det här ministerstyret att betydligt minska.  

När det gäller Ålands Digitala Agenda är det en stor strukturell förändring, 
vill jag påstå. Den har motarbetats ganska mycket, framför allt av liberalerna 
som hela tiden har tyckt att den i och för sig har en viktig funktion att fylla, 
men den är inte välberedd och allt är inte riktigt skött och man har motverkat 
detta på många sätt och i många organ. Nu har ÅDA-reformen genomförts 
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och av vad jag har förstått av regeringens representanter så har gott som alla 
kommuner visat intresse för att bli med i den nya strukturen. Det är både 
kommunala organ, landskapsorgan och kanske också några andra, det känner 
jag inte till. Det är alltså en stor strukturell förändring som här sades, som 
borde ha genomförts för länge sedan. Det har inte funnits sådana politiska 
mål och det har inte funnits kraft från tidigare regeringar att genomföra en 
sådan reform.  

Kommunernas socialtjänst berörs i finansutskottets betänkande och som 
en av dem som drev fram förslaget, är jag nu mycket glad och nöjd över ut-
skottets skrivningar. Man skriver att ”Kommunernas socialtjänst avses skapa 
ett rättvisare samhälle för alla och är i sig en bekräftelse att kommunerna är 
viktiga även i framtiden.” Sedan tar man också upp att äldreomsorgen blir 
steg två i reformen och att man ska, från regeringens sida, tillsätta en kom-
mitté som ska jobba speciellt med äldreomsorgen. Det är en strukturell för-
ändring och det förstod jag att också ledamot Gunnar Jansson ansåg att det 
var.  

Den här organisationen har kritiserats av vissa kommunala representanter 
i ganska så skarpa ordalag. Det är lite intressant att många av dessa personer 
samtidigt kan tänka sig att verksamheten skulle flyttas under ÅHS. Deras ar-
gument har varit att det blir alldeles för centralstyrt med Kommunernas soci-
altjänst. Om man sätter det under ÅHS blir det ju extremt centralstyrt. All 
verksamhet ska flyttas till staden, beslutsfattandet blir helt centralstyrt långt 
från brukarna och också administrationen och den ekonomiska styrningen av 
verksamheten. För mig bygger inte, det som vissa kommunalpampar i olika 
varianter har kritiserat, på omsorg om medborgarna, det är en fråga om att 
man tror att man tappar kontrollen över ekonomin för socialtjänsten. Den 
förändras naturligtvis, men vilket är det viktigaste målet i det här fallet, jo, 
det är att alla ålänningar ska få lika behandling oberoende vilken kommun de 
finns i.  

Som ledamot Fogelström sade så har kommunmedborgaren tidigare utta-
lat sig enligt ÅSUB, att det är viktigt för dem att de får en fungerande service 
när de behöver det och det är inte beroende av vilken kommun som ger ser-
vicen. Det andra är att de socialarbetare som jobbar inom den här sektorn, 
deras intresseorganisation är för reformen. Jag tycker att det är dem vi ska 
tillgodose, brukarna och dem som jobbar inom den här sektorn, inte några 
kommunalpampar som är rädda för ekonomiska kostnader i det här avseen-
det. Tack, fru talman! 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Fru talman! Om man finge ställa en fråga i en replik skulle den lyda så 
här: När anser ledamot Barbro Sundback att en reform är en reform? 
Jag varnade för illusionspolitik. Jag sade vad jag anser, att en reform är 
en reform när den är på plats och jag som hindersbölebo känner av den. 
Nu förstod jag att bland reformerna finns en lång rad planer, jag får inte 
fråga, men eventuellt får ledamoten Sundback svara. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Den filosofiska, nästan metafysiska invändningen har leda-
mot Gunnar Jansson förut haft. Det är klart att en reform har flera olika 
skeden, den kan inte ploppa ner från himmelen en vacker dag och sedan 
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är den genomförd. Speciellt inte när den är utsatt för politiska beslut i 
många organ. När det gäller KST har det varit ett öppet förfarande, ett 
brett förfarande och det kommer, som jag förstår, att förverkligas speci-
ellt med hänsyn till betänkandet där det finns ett klart stöd för det. Jag 
talar om avbytarservicen, sjötrafiken, Ålands Digitala Agenda, fastig-
hetsverk osv. Det är allt mer eller mindre genomfört och det kommer att 
genomföras 2015-2016. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Mika Nordberg, replik 

Fru talman! Jag tänkte bara kort replikera. I inledningen nämnde leda-
mot Sundback ÅDA och kommunernas inställning gentemot ÅDA. Det 
är viktigt att man inte övertolkar de signaler som kommunerna har sänt 
i och med att de gått in som aktieägare i ett initialskede. Det betyder inte 
att kommunerna så att säga köper vad som helst från ÅDA som service 
bara för att man har en andel. Det är viktigt att det sköts på ett effektivt 
och bra sätt så att kommunerna ser att de har en vinst i att fortsättnings-
vis i framtiden kunna ha möjlighet att anlita ÅDA, men inget grönt ljus 
in blanco anser jag att kommunernas agerande är.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Jag vet inte vad som menas med grönt ljus in blanco. Det 
verkar som både hängsel och rem. Det är klart att alla kommuner gör 
sina egna självständiga beslut i den här frågan. Jag tog upp det i belys-
ning av den kritik som riktades från liberalerna till det här projektet. 
Man sade å en sidan att det är en bra reform, men så räknade man upp 
en hel del förvaltningsåtgärder och administrativa åtgärder, som borde 
ha tagits innan bolaget bildades. Jag såg det mera som en maktdemon-
stration än att det fanns en riktig saklig grund för det. Att det tydligen 
ändå finns ett visst intresse bland kommunerna för den här verksam-
heten. Inte är det som det framställdes i vissa skeden som ett så väldigt 
projekt. Här kanske vicelantrådet kan kasta ljus över situationen.   

Talmannen 
Replikskiftena är därmed avslutade. 

Minister Carina Aaltonen 

Fru talman! Det har framförts både nu i dagens debatt och i remissdebatten 
att den här regeringen har försämrat så mycket för de ålänningar som har det 
sämst ställt. Det har både ledamot Katrin Sjögren och vicetalman Viveka Er-
iksson sagt härifrån talarstolen. Det skulle vara bra intressant att veta vari-
från liberalerna får sina faktakunskaper ifrån. Har man något speciellt insti-
tut som tar fram sådan här information eller slänger man helt enkelt det ur 
sig?  

Ser man i budgetboken från 2011 var de sociala andelarna av landskapsan-
delarna 18,8 miljoner. Idag är de på 20,7 miljoner, nästan två miljoner högre 
än när liberalerna satt i regeringsställning. Landskapsandelarna är väldigt 
viktiga för de går just till att kunna förbättra för bl.a. kommuninvånare som 
har det svårt och som har behov av extra stödåtgärder. Jag är glad över att vi 
forsätter att öka dem.  
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Under samma tidsperiod har PAF-understöden för social verksamhet ökat 
från 2,2 miljoner, det var de 2011, till att idag ligga på 3,2 miljoner. Alltså en 
miljon högre än vad de var när ledamot Sjögren hade ansvar för det här om-
rådet. Det har gått till bl.a. personligt ombud, många olika aktiviteter som 
gynnar personer med funktionsnedsättningar, barn som har autism-
spektrumstörningar eller andra saker som underlättar för personer som an-
nars har det svårt ekonomiskt. Här får man också en social samvaro, möjlig-
het att t.ex. få komma till simhallen och träna osv.  

Lagstiftningen då? Där har landskapsregeringen höjt utkomststödet med 
nästan 40 euro per månad för ensamboende och ensamförsörjare samt att vi 
lade till en tioprocentig höjning av livsmedelskostnadernas andel. Det här 
stödet indexjusteras årligen. Läste man ÅSUBs utredningar ser man helt klart 
att andelen personer i ekonomiskt utsatta hushåll på Åland var 4,3 procent 
enligt statistik från 2012. I Finland är samma siffra nio procent, alltså dubbelt 
högre. När ledamot Sjögren var minister var den här siffran högre. Då var det 
4,5 procent. Trenden är nedåtgående åtminstone fram till 2012.  

Vill man riktigt fördjupa sig i hur inkomstfördelningen har utvecklats 
kanske man kan se på GINI-koefficienten, som är ett mått på ojämlikheten 
beträffande t.ex. inkomstfördelningen hos en befolkning. Ju lägre GINI-index 
desto mer jämlikt är regionen. Här finns det siffror sedan långt tillbaka. Se-
dan millennieskiftet 2000 så minskade inkomstojämlikheten på Åland, me-
dan den har ökat både för Finland och relativt starkt för Sverige. Ser man 
från 2005 och framåt ökar jämlikheten på Åland, men det är inte fallet varken 
i Finland eller i Sverige. I mars får vi ännu mer fakta på bordet. Då kommer 
ÅSUBs uppföljning av utredningen om ekonomisk utsatthet, som visar på 
mer detaljerad nivå hur den relativa fattigdomen på Åland är fördelad.  

Ja, jag ser helt enkelt att på de pengar vi fördelar, på de siffror vi har, ser vi 
inte att det blir en ökad ojämlikhet utan snarare tvärtom. Läser man tid-
ningar i Finland och Sverige, ser man på finska och svenska nyheter kan man 
lätt tro att så är fallet också på Åland, men så är det inte.  

Ledamot Sjögren vill dessutom ha ett meddelande om tandvården. Den här 
landskapsregeringen väljer att inte bara utreda. Jag är glad över att utskottet i 
sitt betänkande skriver att det faktiskt är 2 300 fler människor som idag har 
rätt att gå till ÅHS tandläkare. Om vi väljer att ytterligare ta in dem som lever 
under den relativa fattigdomsgränsen så ökar det här till 3 400. Jag tycker att 
vi faktiskt gör något, istället för att skriva utredningar och meddelanden.  

Det är många beslut som den här regeringen har fattat under de här tre 
åren, hela regeringen. Alla regeringspartier har varit eniga i det att vi inte vill 
försämra för dem som har det redan sämre ekonomiskt ställt. Det är höga 
målsättningar som den här regeringen försöker leva upp till. Tack, fru tal-
man! 

Ltl Katrin Sjögren, replik 

Talman! Det var värst! Tydligen har liberalerna trampat på en öm tå. 
Jag känner inte igen den beskrivningen som ministern ger av mina bud-
getanföranden. Jag tror inte att jag har nämnt detta med ett enda år. Mi-
nistern hänvisar till utredningar som finns från 2012, det handlar om 
budgeten som förra landskapsregeringen lade, det handlar om att vi 
gjorde förändringar i utkomststödet, ensamförsörjartillägg. Vi lagstif-
tade om grunder för barnomsorgsavgiftens avgiftsstadga. Vi sänkte 
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ÅHS-avgifterna. När det gäller landskapsandelarna har man frusit in-
dexeringen till dem. De regleras av åldersgrupper och där har man fak-
tiskt tagit bort en del från sittande landskapsregerings sida, när man 
frös indexeringen.  

Minister Carina Aaltonen, replik 

Fru talman! Det här är siffror som kommer från ÅSUB, de kom alldeles 
nyligen. De baserar sig också på de lagförändringar som gjordes 2012 av 
den här regeringen, som ytterligare förstärkte den ekonomiska situat-
ionen för dem som har det sämst ställt. Det är så att både ledamot Kat-
rin Sjögren och vicetalman Viveka Eriksson har slängt ur sig sådana här 
formuleringar om att den här regeringen försämrar för dem som det 
sämst ekonomiskt ställt. Det var ett mycket hedrande anförande av leda-
mot Perämaa i måndags där det var en mer nyanserad diskussion när 
det gällde bostadsbidragen. Även i dagens debatt har ledamot Katrin 
Sjögren i ett replikskifte sagt det här.   

Talmannen 
Replikskiftet är därmed avslutat. Talmannen meddelar att oavsett hur talarlistan ser ut 
idag så kommer dagens diskussion lite senare att fortsätta i morgon kl. 9.30 såsom pla-
nerat.  

Vicetalman Roger Jansson 

Fru talman! Det förefaller som om talmanskonferensen helt har missbedömt 
tidsbehovet när det gäller den här diskussionen. Talarlistan är nästan slut, 
men vi fortsätter ändå i morgon vilket väl är motiverat. Det är intressant att 
vi har en sådan utveckling, kanske bra också så här inför julen. Lite oförbe-
redd kommer jag därför upp nu. Jag trodde att det var i morgon som jag 
skulle komma upp med tanke på den talarlista som finns.  

Några saker vill jag beröra med anledning av den diskussion som har varit. 
Det första gäller att ÅHS skulle generera ett överskott på tre miljoner 2014. 
Ett överskott måste man vara försiktig med att tala om, precis som ledamoten 
Sundback tidigare var inne på. ÅHS genererar årligen en förlust på över 80 
miljoner euro. Så är det! När man talar om överskott jämför man med den 
budgetplan som finns och hur resultatet sedan blir. 2012 resulterade i under-
skott i förhållande till budget på långt över miljonen. 2013 resulterade i ett 
överskott i förhållande till budgeten på lite över två miljoner. 2014 vet vi inte 
ännu, men prognosen visar på att överskottet i bästa fall kan hålla sig i nivå 
med 2013. 2013 års överskott användes inte till underskottet för 2012 utan 
det fick ÅHS använda som en buffert för kostnader som skulle uppkomma. 
Vissa investeringar har gjorts med de pengarna så en del av pengarna är för-
svunna. Av 2013 års överskott är ungefär 1,2–1,5 miljoner ofördelat. Det läggs 
till det överskott som är beräknat och prognosticerat för 2014 och därav siff-
ran tre miljoner.  

Några möjligheter att utöka ÅHS löpande kostnader på grund av de här 
överskotten finns inte ännu. Fortsätter det så är det klart att antingen kom-
mer landskapsregeringen att dra ner budgeten eller också så kan man an-
vända en del till löpande kostnader. Buffertarna har vi kommit politiskt över-
ens om och det är förnuftigt. Alla partier i styrelsen är eniga om att det ska 
användas, som jag tidigare sade, för tillfälliga kostnader på grund av en an-
norlunda sjukdomsbild, som här tidigare sades av ledamot Sundback, eller 
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om man kan göra vissa investeringar. Att använda sådana pengar från buffer-
ten till löpande kostnader får man inte heller göra. I samband med strejken 
har det också varit missförstånd från parterna, åtminstone den ena parten, 
när det gäller detta, ÅHS har ju överskott, man kan ta från det. Nej, det går 
inte när det gäller engångsöverskott och löpande årliga utgifter som ska 
täckas. Nog om detta.  

Intressant är kurvan om klumpsummans utveckling som finansutskottet 
har på sidan 3 i sitt betänkande. Där ser vi att klumpsumman från att ha varit 
på en nivå om 100 000 år 1993 och över 200 000 år 2008 så rasar den plöts-
ligt ner, men är nu igen högst som den har varit på 220 000 ungefär. Ritar vi 
trendkurvan är det en ständig uppgång. Vi har genom klumpsummesystemet 
en stabil utveckling om vi inte tittar på kalenderår utan om vi tittar på tren-
den. Det är angenämt att det har en sådan effekt, klumpsummesystemet. Det 
är med denna klumpsumma har vi haft råd att bygga upp Nordens största 
stödsystem till kommunerna. Det är ovedersägligt på det sättet och därmed 
har vi kunnat upprätthålla den kommunstruktur vi har med 16 kommuner 
varav de flesta är väldigt små och egentligen inte skulle kunna flyga. Tack 
vare landskapspengarna kan de hålla sig flytande, eller flygande.  

Att vi dessutom utöver det här årligen har haft råd att betala mellan 60 och 
70 miljoner euro per år till det som i riket sköts av kommunerna så visar i 
form av hälso- och sjukvården och gymnasialstadieutbildning att vi egentli-
gen inte ska ha några ekonomiska problem. På grund av det system vi har och 
det bristande ansvar, kan vi säga, som det åländska samhället känner för in-
komstsidan har vi spenderat friskt genom åren. Klumpsumman har givit oss 
stora pengar, Ålands penningautomatförening har också genererat från tid till 
annan och särskilt idag stora pengar. Tredje sektorn på Åland har ungefär tre 
gånger mer per aktivitet jämfört med situationen i Finland och Sverige.  

Den här verkligheten tycker jag, vicelantrådet, att landskapsregeringen 
borde beskriva såsom den är. Man har alltid varit rädd att beskriva den ef-
tersom man varit rädd för att man i riket, när man läser det, tycker att ålän-
ningarna får för mycket pengar, att det här bär syn för sägen. Nog måste vi 
när det gäller ekonomiska realiteter vara öppna och ärliga och säga hur det 
är. Då får vi också den förståelse för att det nuvarande systemet har sina för-
delar och att vi dessutom har rätt gott om pengar i offentlig sektor. Varför vi 
har det bör man också säga. Finans- och näringsutskottet bör också ta upp 
den här tråden och fundera kring den och skriva om den. Då kanske debatten 
blir mindre negativ när det gäller den ekonomiska verkligheten än vad den 
tenderar att bli. 

Ltl Göte Winé 

Fru talman! Jag ska försöka vara duktig här och klara mig inom fem minuter. 
I betänkandet skriver finans- och näringsutskottet om besökarcentret i Bo-
marsund. Där nämner man vikten av att planeringen av Bomarsunds be-
sökarcenter sker i nära samarbete med Sunds kommun, Visit Åland och Bo-
marsundssällskapet.  

Fru talman! Just om ett besökarcenter i Bomarsund så lämnade jag in en 
hemställningsmotion i mars 2004. Jag har jobbat med den frågan ända till 
2010 – 2011 då den liberalledda regeringen satte driftansvaret på Sunds kom-
mun, om det skulle bli av. Då måste jag ändra åsikt när man satte det ekono-
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miska ansvaret på kommunen. Ja alla vet ju idag hur Sunds kommuns eko-
nomi ser ut och ska man till på köpet sitta på ansvaret för driften av besökar-
centret så skulle det väl vara ännu mer kris där är jag rädd för.  

Jag är tacksam att jag då sade nej och tog det jobbiga beslutet till det vill-
kor, som den liberalledda regeringen lade på Sunds kommun 2010, tror jag 
det var. Nu vill liberalerna i denna motion, som man lämnade om besökar-
centret, inte nämna frågan om vem som skall ansvara för driften utan bara att 
byggandet av besökarcentret genomförs under 2016. Jag håller med om att 
det skulle vara bra om vi skulle ha ett besökarcenter på plats, men då är det 
nog driftfrågan som måste lösas också.  

Sen, fru talman, så är det snart 11 år sen jag lade in min motion om be-
sökarcenter och det är mycket som har hänt sen dess. Där kan man nu säkert 
utveckla vidare med interaktiva historieberättelser och få besökarna att upp-
leva mer ute i naturen än inne i ett besökarcenter. Nå nu blir det mycket de-
taljer, men jag håller med om den angelägna frågan om ett besökarcenter, 
men vi får inte bara bygga för att det ska vara prestige och för att det ska se 
bra ut och man ska se det här. Vi måste också veta vem som ska stå för driften 
och att vi har råd. Jag ser gärna ett besökarcenter, men jag vill inte pressa 
Sunds kommun, att det skall bli ett besökarcenter där kommunen måste ga-
rantera driften.  

Jag tror det var två år sedan jag sade det tidigare och säger det igen. Jag 
vill inte se den utpressningspolitik som liberalerna gjorde när de satt i rege-
ringen och skötte den här frågan. Regeringen som satt före dvs. 2005 - 2007 
hade genom dåvarande kulturminsister Camilla Gunell kommit ganska långt i 
projekteringen av ett besökarcenter. Där tog sedan den följande regeringen 
många steg bakåt. Synd att det här initiativet, som vicetalman Eriksson nu 
har, inte fanns när hon satt som lantråd. Det är nya tider nu och jag välkom-
nar en satsning i Bomarsund som turistort.  

Sedan fru talman så fick jag frågan utanför plenisalen om inte jag skulle gå 
upp och stödja liberalernas motion nr 27 om samarbetsunderstöd. Givetvis 
kan jag gå upp och prata om den också. Jag har en längre tid pratat om att en 
kommunreform behövs. Jag har också sagt att om jag inte får det så kan jag 
nöja mig med samhällsreform och där händer det mycket just nu. Nu fick 
Finströms kommun avslag för denna ansökan. Och det var nog mycket för att 
man satte ansvaret på landskapsregeringen och inte själva satte sig i förarsä-
tet.  

Jag ser en vinst i att göra ett kommunsamarbete och jag hoppas också att 
man går vidare. Det har vi från norra Ålands socialdemokrater också skrivit 
insändare om. Det behövs en kommunreform på norra Åland och vi ser posi-
tivt på det. Jag är övertygad om att vi borde få någon bortifrån att leda det 
arbetet. Ledamot Runar Karlsson sade att kommunerna själva har den kun-
skapen. Kunskapen har man, men däremot är man rädd att bli förlorare och 
då blir det lätt en debatt där man anser att det nog blir bra, men man vill inte 
bjuda något åt någon annan kommun för då vinner de på det. Så jag hoppas 
nu, fru talman, att Finströms kommun inte kastar yxan i sjön utan ser nya 
möjligheter för detta och jobbar vidare med denna angelägna fråga. Det finns 
invånare som är både för och emot.  

Ledamot Runar Karlsson sa också att det var bra att den avslogs för det var 
inget seriöst försök. Jag tror att det var det faktiskt. Det här var inget försök 
att fälla krokben för någon reform eller något sådant. Det var, som jag ser det, 

832 



  

ett seriöst förslag att man skulle titta på det. Socialdemokraterna på norra 
Åland fick själva frågan i ett tidigt skede av dem som var med och tog initiativ 
om det här, att vara med och påverka. Vi var också med i ett skede och påver-
kade motionen och kom med idéer och synpunkter. Men när det kom till att 
det skulle bli ett samarbete, att man skulle göra det tillsammans, blev det ett 
nej. Vi jobbar vidare med frågan. Det här med kommunreform är viktigt att 
se över. Jag hoppas att man inte kastar yxan i sjön utan man jobbar vidare 
och ser hur man kan förbättra den kommunala servicen, men också om det 
kan finnas en samhällsekonomisk vinst i det hela. Tack fru talman! 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Fru talman! Tack ltl Winé för att du lyfter upp Bomarsund som ett be-
söksmål. Det är något som det här finans- och näringsutskottet har äg-
nat varje budget, åtminstone delvis, sedan tillträdet 2011. Skälet är en-
kelt, Bomarsund är kanske den viktigaste historien som vi har att be-
rätta från Åland. Det här vet jag själv då jag väldigt ofta använder Bo-
marsund som ett exempel, till exempel i förhållande gentemot Storbri-
tannien, vilket resulterar i att vi kommer att få ett celebert besök i febru-
ari. Bomarsund öppnar dörrar, alla kan förhålla sig till att alla de tre 
första Victoriakorsen delades ut på Åland. Det är någonting som innefat-
tar stort mod och det innefattar en omsorg om hela Östersjön, som fak-
tiskt var det som hände under Krimkriget. Jag är väldigt glad över att 
man lyfte upp det här och jag är glad också att det inte blev en kommu-
nal angelägenhet, för Bomarsund är mycket större än Sund. 

Ltl Göte Winé, replik 

Fru talman! Nja, Sund är nog större än vad ledamot Pettersson tror. 
Frågan internationellt, ja, den är mycket större. Det var någonting som 
jag verkligen lade fram när jag skrev motionen 2004, att vi behöver lyfta 
upp Bomarsund. Det behöver vara någonstans där bussarna kan stanna.  
Det man upplevde tidigare var att man sakta åkte igenom för det fanns 
inget riktigt ställe att stanna till på. Nu har det hänt saker sedan dess, 
det har hänt att man kan gå en rundvandring, det är gjort att man kan 
röra på sig. Det är jättebra. Jag brukar själv vara där med barnen och vi 
brukar prata historia och de tycker att det är intressant. Det kan göras 
ännu mer intressant och jag hoppas att man går vidare med detta. Som 
sagt, det bör lösas först hur man sköter driften och hur det ska se ut. Det 
händer mycket interaktivt under tiden här. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Fru talman! Historien om Bomarsund borde berättas på ett sätt som 
man kan ta till sig. Bomarsund som det ser ut idag är stenar som ligger 
utspridda rätt osymmetriskt. Det är väldigt svårt att begripa vad som har 
hänt där. Jag kommer tillbaka till mina gamla käpphästar att det vi 
borde ägna oss åt väldigt mycket på Åland är att paketera vår historia 
och berätta det för folk så att de blir intresserade. Vi borde hitta vårt 
eget Bergerack, vi borde ha vår egen bro, vi borde ha våra egna Hamil-
ton-filmer. Historier som gör att man som besökare fattar intresse för 
att komma till Åland. Där kunde Bomarsund vara en väldigt stark sådan 
historia. Gustav Vasa-epoken och Kastelholms slott som en gång ut-
gjorde kärnan i det svenska riket kunde vara en annan. Vi måste också 
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titta framåt och hitta dagens historia, men om vi inte har en stark histo-
risk grund att stå på, blir det svårt att gå vidare. Därför var det väldigt 
bra att ledamoten lyfte fram Bomarsund. Tack för det! 

Ltl Göte Winé, replik 

Fru talman! Det var så bra sagt så jag säger inte så mycket mer. Jag hål-
ler helt och hållet med ledamot Pettersson om att det här är något som 
vi kan jobba vidare med och som vi ser att vi kan ta längre fram.    

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Brage Eklund, replik 

Fru talman! När jag satt i lagtinget och satte i näringsutskottet 2003-
2007 lyfte vi just de här frågorna i turiststrategin Bomarsunds historiska 
värde. Det var väl då man satte igång tankarna på ett besökscenter i Bo-
marsund. Det föll ju alltihop på just driftsfrågan. Den tycks vara ett pro-
blem fortfarande. Jag fick inte fram allting från anförandet från ledamot 
Winé, vem han anser att ska stå för driften. Han nämner driften som ett 
problem. Vem föreslår ledamot Göte Winé att ska handha driften. 

Ltl Göte Winé, replik 

Tack fru talman! Jag sade att den måste lösas. Man pratade tidigare 
också om att ett samarbete med t.ex. Bomarsundssällskapet. Här kan 
det finnas möjligheter att hitta en dialog. Att börja kräva att kommunen 
ska vara en garant för driften är för mycket begärt av en kommun med 
1 000 invånare. Vi hörde i ett tidigare replikskifte hur otroligt stor bety-
delse Sunds kommun och Bomarsund har för Ålands historia. Då är det 
väl självklart att man måste bidra med det från landskapet och se till att 
vi får det. Vi jobbar med det som ett turistiskt mål och har jobbat vidare. 
Det finns många sätt och därför sade jag att det behöver skötas och det 
behöver utredas, men där kan man titta tillsammans. Jag tror att denna 
fina regering kan komma med otroligt bra och kreativa förslag, mycket 
bättre än vad jag kommer på här. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack fru talman! Utskottet föreslår och betonar vikten av att man behö-
ver utreda driftsfrågan i sitt betänkande. Som ett exempel kan jag 
nämna att när Eckeröhallen byggdes så ålade man driften på ett drifts-
bolag där Eckerö kommun gick in som en aktieägare och vissa bolag 
sponsorerade också och köpte aktier, även lokala turistföretag, vilket jag 
gjorde själv, för att få kapital. Att det har varit bekymmersamt att få drif-
ten att gå runt där vet vi, men man har jobbat medvetet hela tiden och 
idag tror jag att verksamheten går plus minus noll. Det oaktat ska man 
tänka på att Eckerö kommun likväl som Sunds kommun får en ganska 
stor fastighetsskatt den dagen, om det blir ett Bomarsundscenter. 

Ltl Göte Winé, replik 

Tack fru talman! Det jag vill lägga fram här är att en kommun med våra 
åländska mått är för små för att garantera en drift. Att jämföra idrotts-
anläggningar med museiverksamhet kan ha sin sak. Jag nämnde att 
landskapsregeringen vill gå vidare, men jag tycker att det är lite konstigt 
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att man i en mandatperiod sätter allting på kommunen och sedan lägger 
man mer eller mindre ner tankarna och forceringen av besökarcentret 
för att sedan lyfta upp det mandatperioden efter, när man sitter i oppo-
sition. Det var lite därför jag gick upp. Det är inte min roll att här utreda 
hur driften ska skötas, men Sunds kommun klarar inte av det. Det vet 
jag. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat.  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Vi tycks alla vara överens om att det behövs ett besökarcen-
ter i Bomarsund. Åtminstone är vi överens i finans- och näringsutskottet 
om att göra området mera digitalt tillgängligt för att på det viset ut-
veckla turistströmmarna till området och kanske ge ett bättre underlag 
för att förverkliga ett fysiskt besökarcenter så småningom. Det är inte 
riktigt renhårigt att i så där negativa termer prata om liberalernas insats 
i den här frågan. Det fanns en ärlig avsikt under den förra mandatperi-
oden att förverkliga det här projektet, det fanns ett avtal, åtminstone ett 
utkast sådant till avtal där ansvaret mellan kommunen och landskapet 
föreskrevs. Det var nära till att förverkligas, det närmaste det någonsin 
har varit. Ledamot Winé nämnde själv att det inte blev förverkligat un-
der den socialdemokratiska f.d. kulturministern Camilla Gunells led-
ning, projektet kommer inte att bli förverkligat under de fyra år som hon 
sitter som lantråd heller. 

Ltl Göte Winé, replik 

Fru talman! Ledamot Perämaa nämnde att det var en ärlig åsikt, att man 
ville gå vidare med det. Det är sedan dess andra eller tredje gången som 
jag står här och säger att jag inte anser att det var en ärlig åsikt. Det var 
mer eller mindre så att man visste att kommunen inte skulle klara av det 
här. Det är renhårigt att jag ställer mig upp och nämner det här och le-
damot Mats Perämaa har möjlighet att replikera. Jag har varit kritisk till 
det ända sedan jag fick se utkastet, det här är inget som kommunen ska 
ha med att göra. Det är landskapet. Sedan är det så, ledamot Perämaa, 
om man tittar tillbaka på hur processen gick så startade den 2005 och 
sedan jobbade man ganska intensivt under minister Gunells tid och job-
bade fram ett förslag. Sedan började det gå lite långsammare och fram-
för allt under ledamot Perämaas tid som finansansvarig. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Projektet är så konstruerat ritningsmässigt att det uppen-
barligen och dessvärre kräver en offentlig instans, som har huvudansva-
ret för själva utställningsdelen. Däremot kunde det finnas privata aktö-
rer som kunde driva kafeterian osv. med vissa möjligheter till inkomster. 
Projektet är uppbyggt så att det offentliga krävs där. Det har aldrig fun-
nits, uppenbarligen och inte finns det nu heller, en politisk enighet om 
att landskapet skulle åta sig huvudmannaskapet. Det fanns en möjlig 
utväg och ett utkast till avtal mellan landskapet och Sunds kommun att 
Sunds kommun skulle tagit sig ett visst ansvar där, men där var ledamot 
Winé med och fällde. Därför har vi inte ett besökarcenter i Bomarsund 
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just nu och kommer inte att få det heller under den här mandatperiod. 
Det kan vi väl ta i hand på att något beslut om att bygga ett besökarcen-
ter inte kommer att tas under den här mandatperioden. 

Ltl Göte Winé, replik 

Tack fru talman! Ledamot Perämaa säger att det måste drivas offentligt. 
Vi har inte pratat om att det ska drivas offentligt utan vi har pratat om 
vem som har det ekonomiska slutliga ansvaret. Det ville finansministern 
Mats Perämaa lägga på Sunds kommun med 1 000 invånare. Går det 
inte att driva av t.ex. Bomarsundssällskapet så är det Sunds kommun 
som skall ta hundhuvudet och stå till svars för det. Hur skulle det ha va-
rit idag då om vi hade haft Bomarsundssällskapet. Vi skulle inte ha kla-
rat av det. Med de siffror som Sunds kommun har idag går vi försiktigt 
till landskapsregeringen och berättar hur vår ekonomi ser ut. Hur skulle 
det då ha varit om vi också hade haft det ekonomiska ansvaret för drif-
ten på ett besökarcenter. 

Talmannen 
Replikskiftena är därmed avslutade. Diskussionen avbryts här och återupptas vid mor-
gondagens plenum. 

Plenum slutar 
Nästa plenum hålls i morgon 18.12.2014  klockan 09.30. Plenum är avslutat. 
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Plenum börjar 
Närvaroregistrering. 25 ledamöter närvarande. 

Vicetalman Viveka Eriksson anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av sjuk-
dom. Lagtingsledamoten Gunnar Jansson anhåller om ledighet från dagens plenum på 
grund av privata angelägenheter. Beviljas.  

Fortsatt enda behandling 

1 Budget för landskapet Åland 2015 
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 2/2014-2015) 
Landskapsregeringens budgetförslag (BF 1/2014-2015) 
Budgetmotionerna (BM 1-48/2014-2015) 
Diskussionen forsätter. Begärs ordet? 

Ltl Runar Karlsson 

Fru talman! Jag ska hålla ett eget anförande, det senaste var ett gruppanfö-
rande. Jag ska ta upp sådant som egentligen inte står i budgeten eller i ut-
skottets betänkande. Men, fru talman, det berör i allra högst grad budgeten 
och betänkandet. 

I finans- och näringsutskottets betänkande nämns ofta utveckling, region-
alpolitik och kommuner på ett sätt där utskottet visar vägen hur vi kan be-
hålla och förbättra vårt samhälle. 

En sak tycker jag att vi alla har glömt och det är det fundamentala för ett 
samhälle; befolkningen och befolkningsutvecklingen. 

Omkring år 2000 uttryckte dåvarande lantråd Roger Nordlund att Åland 
borde inom en inte alltför avlägsen framtid ha 30 000 invånare. Åland hade 
vi den tidpunkten 25 500 invånare. 15 år senare kan vi se hur det gick med 
dåvarande lantråd Nordlunds målsättning.  

Idag har Åland cirka 29 000 invånare. Lagom till Självstyrelsens 100 års 
jubileum inhyser Åland gott och väl 30 000 ålänningar. Dåvarande lantråd 
Nordlunds målsättning kommer att bli uppfylld. 

Man kan konstatera att det finns få länder och regioner som har vuxit så 
mycket som Åland de senaste 15 åren.  

Om vi sedan ser på den regionala befolkningsutvecklingen på Åland så ser 
vi en mycket tydlig trend. Landsbygden och Mariehamn ökar medan skärgår-
den minskar. De senaste 15 åren har Mariehamns befolkning ökat med cirka 
70 personer per år. Landsbygdskommunerna har ökat ännu mer eller med 
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cirka 170 personer per år de senaste 15 åren. Däremot har befolkningen i 
skärgårdskommunerna minskat, speciellt då de kommuner som ligger längst 
bort från fasta Åland; Brändö, Kökar, Sottunga och Kumlinge. Dessa fyra 
kommuner har minskat med 15-20 personer per år under de senaste 15 åren. 
Då dessa kommuner har cirka 1200 invånare så blir procentminskningen 
ganska stor. Vad som bekymrar mest är att under de senaste 15 år har minsk-
ningen inte varit så stor sedan 1970-talet. Minskningen ökar ganska drama-
tiskt. 

Fru talman! Alla dessa siffror bör landskapsregeringen analysera och för-
söka få reda på varför fasta Ålands invånare ökar och i vissa kommuner 
ganska dramatiskt och varför en del skärgårdskommuners invånarantal 
minskar mycket. Varför är det så här? Vad kan man göra åt det? Kan man och 
ska man göra något åt det? Vill de allra flesta bo i Mariehamn, i Lemland och 
i Jomala och i alla andra kommuner som har en nära service?  

För inte så länge sedan talade jag med en av de ledande mäklarna på Åland 
och frågade var de lättast kan sälja en lägenhet på Åland idag. Ja, i Marie-
hamns absoluta centrum, där kan vi sälja ”hur mycket som helst”, sade han. 
Det är väl i Mariehamn som jättemånga vill bo. Här har Mariehamns stad ett 
stort ansvar för att se till att planeringen är på det sättet så att man kan bygga 
bostäder där människor vill bo. Det är trots allt det som vi mest behöver höra 
på. Visserligen ska vi också försöka styra det på ett eller annat sätt. Det är ett 
faktum att folk vill bo i Mariehamn, även på Solberget har vi en ”explosion”. 
Det finns också en del som gärna vill bosätta sig ute på landsbygden och i 
skärgården, men en allt mindre del. 

Jag tycker att det här borde analyseras av regeringen. De borde komma 
med någon form av meddelande eller något och sedan borde regeringen lägga 
ut politiken efter det. Tack, fru talman.   

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Ltl Karlsson funderade över vad man kunde göra för 
skärgården och han tog upp befolkningsminskningen. Det är tre saker 
som är viktiga för skärgården; arbetsplatserna, kommunikationerna och 
bostäderna. Vi kommer inte ifrån det.  

I dagsläget behandlar man skärgårdskommunerna olika beroende på 
om man bor på ena eller andra sidan om Skiftet. I de åländska skär-
gårdskommunerna får man betala för sina lastbilar som är så viktiga för 
företag som skapar arbetsplatser, medan t.ex. Houtskär inte har några 
avgifter på sina lastbilar. Det här är en viktig fråga. Jag missar aldrig ett 
tillfälle att ta upp detta, för det är så viktigt att det här borde ändras. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Jag tror inte vi riktigt vet vad det här beror på. Jag tror att 
det måste analyseras djupare. Ltl Sundblom säger att det beror på att 
det inte finns arbete. Jag påstår att det inte stämmer riktigt, det finns 
arbete i skärgården, men utbudet av arbete finns inte som i centralor-
terna. Dagligen rullar det företagare till skärgården och jobbar. Det finns 
jobb, speciellt inom hantverket. 

Det är klart att kommunikationerna är avgörande. Till vilken volym 
har man råd med kommunikation så att en skärgårdskommun känner 
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sig som en fast åländsk kommun? Det bör också diskuteras. Det är vik-
tiga saker. Man måste helt enkelt lägga katten på bordet och vara tydlig. 
Kanske det är omöjligt att ha den yttersta skärgården levande?  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Omöjligt är det nog inte. Det viktigaste är att man 
skapar förutsättningar för företagsamhet så att man kan starta företag. 
Det är inte alla personer som startar egna företag, men kanske någon 
startar företag som sysselsätter 5-10 personer. Transportkostnaderna är 
väldigt viktiga. Samhället ska stå för infrastrukturen. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Ja, transportkostnaderna har säkert stor betydelse. Men fast man satsar 
15 miljoner i skärgårdstrafiken till de här fyra kommunerna så har de 
minskat med 24 personer per år de senaste åren. Det känns inte så lätt. 
Jag tror inte att någon har lösningen. Det gäller att analysera och utgå-
ende ifrån det så måste man se var man ska lägga skattepengarna i 
framtiden. Jag tycker att det är ett viktigt arbete som skulle behöva gö-
ras. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Ltl Runar Karlsson lyfte en intressant debatt upp på 
bordet. Har vi för många kommuner? När slutar en kommun att vara 
livskraftig? Personligen reagerade jag lite på att ledamoten endast lyfte 
fram ansvaret för kommunen Mariehamns stad. Vi ser ju en kraftig ur-
banisering. Det är ju Mariehamn med kringliggande kommuner som 
växer. Även grannkommunerna med Mariehamn har ett ansvar att 
också bygga hyresbostäder och se till att möta upp den stora inflytt-
ningen som sker mot centrum. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Det är klart att det har vuxit mest kring Mariehamn. Det 
finns också många andra exempel. Hammarland har vuxit från 1 000 
personer till 1 500 personer sedan 70-talet. Saltvik har vuxit från 1 460 
personer till 1 800 personer. Det sker ganska dramatiska ökningar även 
på landsbygden och det är jättepositivt. Överlag kan man se att lands-
bygden och till och med Geta har en positiv trend fast Geta ligger ganska 
långt bort från de centrala delarna av Åland. Att man har kommunerna 
kvar är positivt för att hålla landsbygden levande. Skulle man inte ha det 
så skulle servicen centraliseras och då skulle det urbaniseras ännu mera.  

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Det låter lite tokigt när man säger att Hammarland 
har vuxit från 1 000 till 1 500 personer sedan sjuttiotalet eller sextiota-
lets. 500 invånare! Vad är en livskraftig kommun? Hur många invånare 
måste en kommun ha för att vara livskraftig? Det behöver vi diskutera. 
Hur mycket hänger det ihop med dagens landskapsandelssystem? Det är 
ju det som gör att dessa kommuner kan vara livskraftiga. Om man får 
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samma landskapsandelar som Mariehamns stad så ska vi se hur många 
kommuner som lever. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Skulle till exempel Saltviks kommun ha västra hamnen och 
allt annat som Mariehamn har så skulle säkert också Saltvik behöva 
mycket mindre landskapsandelar. Man måste förstås se till helheten. 
Varför har Mariehamn mindre landskapsandelar än andra? Ja, det är för 
att staden är en stad och där finns alla viktiga institutioner; gymnasial-
skolor, det här huset osv. Det i sig ger staden mycket indirekta skattein-
täkter och andra intäkter. Man måste se till helheten.  

Diskussionen om landskapsandelar blir säkert längre fram, för nästa 
lagting. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Fru talman! Ltl Runar Karlsson är ibland bra på att lyfta upp saker som 
kanske inte riktigt hör hit. Om vi skulle ha hållit oss till formalia så är 
detta en sak som borde ha lyfts i remissdebatten eftersom det inte finns 
så mycket om det här i betänkandet. 

Jag reagerade på när ltl Runar Karlsson nämnde att det är dåligt ställt 
i de olika kommunerna, bland annat i Jomala. Jomala hör till en av fem 
kommuner i Finland som har den största inflyttningen. Jag delar inte 
riktigt ltl Runars Karlssons uppfattning. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Vad jag minns så sade jag inte att det var dåligt ställt i 
Jomala, då uttryckte jag mig verkligen konstigt. Tvärtom, jag sade att 
Mariehamn växer och kranskommunerna runt om Mariehamn, Jomala 
och Lemland, växer ännu mera. Jag tyckte att jag berömde Jomala ge-
nom Solberget och den planeringen. Man betalar lika mycket på Solber-
get för en 1000 kvadratmeters tomt som man betalar för ett mindre 
hemman i Saltvik. Det visar att det är så där som folk vill bo och det 
måste vi rätta oss efter mera politiskt. Vi måste titta på hur ålänning-
arna vill bo. Sedan har man alltid vissa styrmedel, man vill styra det på 
ett visst sätt. Man kanske inte vill att riktigt alla ska bo i centrum. Man 
vill försöka hålla hela Åland levande för man tror att det är bäst för hela 
Åland. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! När ltl Karlsson gick upp här så sades det att han skulle 
säga någonting nytt. Det här är ingenting nytt. Det är inte obekant för 
mig åtminstone vad detta beror på. Det är en rad samverkande trender 
som tyvärr drabbar de svagaste regionerna. I det här fallet är skärgården 
den svagaste regionen. Det har att göra med näringslivets förändring 
och offentlig sektors förändring. Många arbetsplatser har försvunnit på 
grund av strukturella förändringar och man har bytt bransch. Det har att 
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göra med vår ängslighet, inte min men många andra politikers ängslig-
het när det gäller trafiksatsningar. Varför har vi inte en tunnel till Föglö? 
På Färöarna eller Island hade man byggt en tunnel för länge sedan. ”Den 
är ju betald”, säger färingarna. ”Vad håller ni på med? Tunneln är betald 
redan. Ni kör en färja där som kostar lika mycket som att ha en tunnel”. 
Med en tunnel skulle Kökarborna ha trekvart till fasta Åland. Det här 
håller vi på att veva med och har hållit på sedan sextiotalet. Det är klart 
att avfolkningen skyndas på av detta. 

Sedan har det framförallt att göra med den digitala uppförsbacken 
som Åland har hamnat i. Vi har så drastiskt hamnat på efterkälken och i 
bakvattnet av utvecklingen. Det finns ju ingen som kan släpa stentavlor 
fram och tillbaka. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Som bekant jobbade jag ju själv med en tunnel till Föglö 
som det sedan inte fanns en politisk majoritet för i lagtinget. Jag fick ge 
upp. Jag håller med om att en tunnel skulle ha gett den största injekt-
ionen. Trafiken är nog jätteviktig, men till vilka volymer har man råd att 
bygga ut trafiknätet som kostar? Vi vet att kortruttsprogrammet kostar 
200 miljoner. Med den senaste satsningen med ny färja och annat så 
kanske man kommer upp till 250 miljoner. Det har man inte råd med 
och den debatten borde man också våga ta här i lagtinget. 

När det gäller investeringar nu så är alla för allt, ingen vågar ta ställ-
ning. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Vi har ju råd att satsa 500 miljoner på 30 år, det har vi råd 
med. Men vi har inte råd att bygga en tunnel som redan är betald ef-
tersom kostnaderna, drift och investeringar, för befintlig trafik försvin-
ner. Det beror på hur man räknar. Det kanske bli lite sundare tankar när 
vi byter bokföringssystem och lämnar detta stenålderssättet ”stenhögs-
sättet! att budgetera som vi har haft idag. Man plockar en och en sten i 
en hög. Det kanske blir sundare då och vi kommer på att det kanske 
t.o.m. är billigare att bygga en tunnel än vad det är att köra en färja. 

Den digitala uppförsbacken drabbar nog också de perifera regionerna. 
Det finns ju ingen möjlighet idag att varken inom offentlig sektor eller 
inom näringslivet jobba på distans så som det finns i andra delar av värl-
den där man har kommit någon vart med digitaliseringen. Detta medför 
att en massa olika samverkande trender avgör helt. Man kan inte bo i 
skärgården för man kan inte jobba i skärgården. Den digitala agendan 
och det digitala utvecklingsarbetet är kanske det allra viktigaste och bör 
sättas allra främst som botemedel på den här diagnosen. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Vi kunde i alla fall på papper visa att en tunnel betalar sig. 
Sedan blev det en vulgärdebatt, tunneln skulle bli tre gånger dyrare än 
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vad vi kunde visa på papper. Det var omöjligt att stå emot den debatten 
och därför föll hela projektet sedan. 

När det gäller att jobba på distans så visar det sig att det inte blev rik-
tigt så. Man kan jobba på distans inom vissa områden. Människan vill 
inte sitta hemma på kontoret och jobba ensam och sedan gå på mor-
gonkaffet till köket för sig själv. Man vill gärna vara med andra männi-
skor, dricka kaffe, äta och prata. Det kan man inte uppnå om man job-
bar ensam på distans. Det blev inte riktigt lösningen för glesbygden när 
det gäller befolkningen, kanske lite delvis men inte alls så mycket som 
man trodde. Jag känner till personer som jobbade i Saltvik mot Stock-
holm och de slutade med det och flyttade till Stockholm. Det var inte 
speciellt roligt att sitta hemma. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Under senare dagar har vi alla kunna ta del av det åländska 
näringslivets oro över infrastrukturen på energiområdet, på elförsörj-
ningen. När man inte kan vara säker på att det finns en trygghet och en 
trovärdighet i infrastrukturen så överväger man t o m i värsta fall att 
inte fortsätta sina etableringar här på Åland. 

Precis samma mekanismer finns också i infrastrukturen i skärgården. 
Nivån på skärgårdstrafiken kan man alltid diskutera men den måste 
vara trovärdig. De som eventuellt ska etablera sig måste tro att det finns 
en ärlig satsning från det offentliga att hålla trafiken i skick. Finns inte 
trovärdigheten så kommer inte heller etableringarna, då kommer inte 
arbetsplatserna och då kommer inte ändringar i befolkningstrenden. In-
frastrukturen är av en oerhörd betydelse. Vi borde komma till skott med 
vad vi tänker göra istället för att gång på gång ifrågasätta och ställa oss 
frågan om vi har råd med den här trafiken, för det skapar bara osäker-
het.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Just därför borde man göra en mer ingående analys innan 
man börjar lägga ut en massa pengar på någonting som kanske inte hjäl-
per. Var vill ålänningarna bo och varför? Satsar man t.ex. 100 miljoner 
på trafiken på ett sådant sätt som man tror och så fortsätter minsk-
ningen, så på något vis måste man försöka analysera vilka investeringar 
som gagnar ålänningarna på bästa sätt. Gagnar det ålänningarna det 
som man tänker göra? Nu har man satsat 15 miljoner på skärgårdstrafi-
ken i året på de här fyra kommunerna och ändå minskar befolkningen. 
Men om man inte hade haft trafiken så kanske befolkningen hade mins-
kat ännu mera. Det är jätteviktigt i dessa tider när pengarna tryter att 
man vet att man lägger pengarna rätt. Kommer man fram till att det här 
är lösningen så då tror man på det och kör på det. Jag tror att man 
måste ha mera analyser. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Jag vill ändå hävda att visst har vi haft en dyr skärgårdstra-
fik fram tills nu med dubbla långrutter med mera. Skärgårdstrafiken har 
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inte i grunden varit trovärdig därför att vi politiker här i lagtinget har 
under de senaste 10-15 åren gång på gång sagt att skärgårdstrafiken är 
för dyr och man måste antagligen dra ner den. Man kan inte säga att en 
trafik är bra även om den kostar väldigt mycket om det samtidigt ifråga-
sätts och ingen vet säkert vad som kommer att ske nästa år och året 
därpå. Trovärdigheten, att det blir ett system som alla ställer bakom och 
stöder, det är det som ger trygghet och som kan leda till etableringar och 
näringsverksamhet. Vi måste våga ta de beslut som ska fattas. Vi genom-
för det och säger att det är det här som gäller. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Trovärdighet och trovärdighet, ltl Perämaa säger att skärgårdstrafiken 
inte är trovärdig. Trots allt har vi en jättefin skärgårdstrafik med jätte-
många turer osv. Bor man långt ifrån fasta Åland så kan man inte ha 
speciellt många turer per dag. Det finns helt enkelt inte tid för det med 
en färja. Man blir aldrig riktigt nöjd med det man har, så är det inom 
alla områden, man vill ha lite mera. Trots allt har Åland en av den bästa 
skärgårdstrafiken i världen. Inom många andra områden också har vi 
den bästa servicen vad det än må vara; skolor, vård osv. Vi har det jätte-
bra.  

Återigen, man borde analysera var folk vill bo och varför. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Så här före jul ska man vara lite snällare. Jag kan ändå 
inte låta bli att ta upp en fråga som centern borde haft möjlighet att på-
verka. Centern har suttit i regeringsställning i drygt 35 år och de har haft 
möjlighet att påverkar regionalpolitiken så att de kunde ha vidtagit de 
här åtgärderna som ltl Runar Karlsson räknade upp. 

Jag delar ltl Danne Sundmans åsikt när det gäller Föglötunneln. Det 
var egentligen en politisk feghet att man inte vågade driva tunneln vi-
dare. Nu backade de flesta tillbaka. Skulle man ha fortsatt tunnelpro-
jektet så hade det gjort ganska mycket för hela skärgården. Om man 
hela tiden ska hålla på att analysera så kommer vi att analysera sönder 
oss. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! I och med att hela Åland med internationellt mått mätt är 
en skärgårdsregion och det som ltl Eklund säger att centern har suttit de 
senaste 35 åren i regeringsställning så kan vi konstatera att befolkningen 
har ökat från 20 000 till nästan 30 000 under den perioden. Centern 
har suttit med hela tiden så vi får väl ta äran åt oss för det.  

Att det finns i regioner i skärgården som minskar är nog ett mått på 
att människan vill ha nära till service. Man vill kunna ta bilen till bion 
och till restauranger. Det ultimata är Mariehamn och runt Mariehamn, 
där ökar befolkningen mest. Så vill människan bo, de allra flesta. Sedan 
finns det en del som gärna vill bo ute på landsbygden och i skogen. Jag 
är en av dem. 
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Ltl Brage Eklund, replik 

Det är så i livet med allt, allting handlar om prioriteringar. Hade man 
prioriterat ett levande Åland och att ”hela Åland ska leva”, som center-
partiet brukar säga, så måste man också driva en sådan politik så att det 
ges förutsättningar. Detta borde centern ha kunnat göra. 

Att befolkningsutvecklingen har stigit på hela Åland är nog inte bara 
centers förtjänst. Det är en naturlig utveckling. Befolkningen har ökat 
tack vare att Åland är attraktivt och det har funnits arbetsplatser här. 
Jag tror inte att det beror på själva politiken så mycket. I regioner där 
det finns problem med avfolkning har man nog inte satt tillräckligt med 
resurser och tankeverksamhet för att få den regionen att leva. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Är det ltl Eklunds åsikt att allt som är fel så är centerns fel och allt som 
är bra så är det inte tack vare centern? Det har vi hört tidigare. 

Vi har trots allt en levande skärgård fast den är dyster. Skärgården är 
i princip åtminstone vintertid tom. Om vi ser på statistiken t.ex. på 
Vårdö så är invånarantalet oförändrat sedan sjuttiotalet. Föglö har en 
befolkningsminskning. De andra kommunerna längre bort har ett större 
problem. Trots allt är skärgården fortfarande levande och det är tack 
vare att de är självstyrda kommuner. Om man inte skulle ha kommuner 
så skulle centraliseringen bli ännu större. Skolor och daghem skulle för-
stås centraliseras mera av olika orsaker. Nog är det mycket tack vare 
centerpolitiken och att ”hela Åland ska leva” som hela Åland lever. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl John Hilander, replik 

Tack, talman! Ltl Runar Karlsson vill analysera. Vart vill man komma 
med analyserna? Hur ska vi ha det i skärgården? Ska vi analysera hur 
många som i verkligheten bor i skärgården? Om analysen visar att det är 
ännu färre som verkligen bor i skärgården än vad vi tror och vad ÅSUB:s 
statistik visar, vad ska vi då göra med den analysen? Ska vi sluta satsa på 
skärgården då? Jag förstår inte riktigt vad ltl Karlsson ska använda slut-
satserna i sina analyser till? 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Det är viktigt att veta var vi lägger våra skattepengar så att 
vi lägger de i rätt korg och får ut det maximala. Ska man t.ex. bygga en 
väg någonstans så vill man veta att det bor folk längs vägen eller i alla 
fall att folk kommer att bosätta sig om man bygger den vägen. Det är ju 
jätteviktigt. Är det så som Hilander insinuerade att det inte är 1 200 in-
vånare i de här fyra kommunerna, att det är färre personer och att man 
är skriven där, så visst måste man ta reda på om det är färre åretruntbo-
ende och många sommarboenden. Det är också viktigt att veta. Är det så 
att lagtinget tror på en sak, vill satsa mycket pengar på en sak och tror 
på det, så då gör man det förstås. Som det är nu så blir man dyster när 
man ser siffrorna. De minskar och minskar och minskar. Var ska det 
sluta? 
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Ltl John Hilander, replik 

Tack, talman! Vi kan till exempel jämföra med Eckerö som fick sin bro 
och har väldigt fina förbindelser till Mariehamn. Vi har haft en positiv 
utveckling. Det senaste året svängde utvecklingen, vilket Eckerö håller 
på att analysera. Vad är det som händer i kommunen? Vi har generat-
ionsskiften, vi har en turism som har svikit och vi har tappat lite tro på 
kommunen. I dagsläget vänder det och vi har stora satsningar på gång. 
Det jag vill säga är att människorna flyttar efter jobben, man vill ha när-
het till jobben och jobba på hemmaplan. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Det blev en liten debatt kring det här. Jag tror att den här 
debatten borde fortsätta. Vi borde mera diskutera vad ålänningarna vill, 
var de vill bo och var de vill verka. Arbetsplatserna är kanske ett av de 
viktigaste argumenten. Trots att det finns ganska mycket arbetsplatser 
på Åland så flyttar många ungdomar till Stockholm för det är mera 
centralt, det händer mera och det är mera på gång. I Stockholm finns ett 
större utbud. Det förekommer en ganska stor utflyttning exempelvis till 
Stockholmsområdet från Åland. Som tur är så förekommer det en ännu 
större inflyttning. Det är viktiga saker att veta var man vill verka och bo 
på Åland.  

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Tony Asumaa 

Tack, fru talman! Som vi alla vet så är budgetförslaget för 2015 förändrad och 
följer mera den så kallade affärsbokföringsmodellen. Därför kanske det är lite 
svårare att jämföra kostnaderna med tidigare år. Liberalerna har tidigare fått 
en sådan budgetmotion godkänd där vi har efterlyst nyckeltal. Nyckeltalen 
saknas i den här budgeten, men det har jag full förståelse för eftersom arbetet 
med att strukturera om själva budgeten har tagit sin tid. 

Det som man lätt kan räkna ut utan att det finns angivet här i budgetförsla-
get är årsbidraget. Årsbidraget i en budget anger hur mycket interna tillförda 
medel som återstår att användas till investeringar, placeringar och amorte-
ringar efter att verksamhetskostnaderna har betalats. Enligt definitionen på 
årsbidraget så är den interna finansieringen tillräcklig om årsbidraget är lika 
stort som avskrivningarna. I den här budgeten är årsbidraget 43,8, ska det 
vara lika stort som avskrivningarna så borde det vara 100 procent, vilket be-
tyder att vi har ett glapp i den interna finansieringen. Det tär ju förstås på 
landskapets kassa. 

För att lite hjälpa regeringen på traven så har vi från liberalerna skrivit 35 
budgetmotioner. De innefattar att verksamhetskostnaderna skulle minska 
med 1 miljon euro. Om vissa motioner, som direkt påverkar verksamhetskost-
naderna, skulle ha godkänts så skulle vi kunna höja årsbidraget till 50,3 pro-
cent med bara de små åtgärderna. Man ser att det finns också att göra i den 
här budgeten. Dessa 35 budgetmotioner är alla välformulerade och välgrun-
dade. Vi har reserverat oss i 8 av dem. Alla delar i reservationen vill jag avi-
sera till omröstning. Det gäller 8 budgetmotioner: Budgetmotion nr 18, En 
moderniserad grundskolelag, budgetmotion nr 40 Utlokalisering av arbets-
platser, budgetmotion nr 34 Ringväg Vårdö-Lumparland, budgetmotion nr 
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33 Reformering av skärgårdstrafikavgifterna, budgetmotion nr 27 Samarbets-
understöd, budgetmotion nr 47 Rovdjurspremie på vildsvin, budgetmotion nr 
43 Gång- och cykelväg Lemströms kanal-Söderby och budgetmotion nr 29 
Trafiklösningar Godby. Tack, fru talman. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Det var lite bypolitik i slutet och det tycker jag att det ska få vara. Det 
som nämns i den här motionen angående gång- och cykelvägen Lem-
ström-Söderby är redan på gång, vilket finans- och näringsutskottet 
konstaterade. Den finns redan i landskapets program för i år. Den 
kanske till och med är färdig. Jag känner inte till det i detalj, men det 
kanske ltl Asumaa gör. I programmet som landskapsregeringen gör pri-
oriteringar så är projektering av den här satsningen med. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Ltl Sundman vet att liberalerna inte sitter i regeringen 
och de kanske inte har full insyn i det arbetet som pågår i den låga bygg-
naden här till höger. Däremot råkar undertecknad sitta i finans- och nä-
ringsutskottet där vi har erfarit att det kanske inte riktigt är så där som 
ltl Sundman säger och därför har vi den här reservationen för att säker-
ställa att det projekteras. Det är inte bara bypolitik, landskapet har en 
stor hamn i andra ändan. Detta är en stor genomfartsväg genom flera 
kommuner vilket trafiksäkerhetsmässigt behöver prioriteras som ett vik-
tigt projekt enligt vår mening.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Det är tacknämligt att det finns stöd i oppositionen för rege-
ringens politik. Om regeringen följer sina egna beslut så är projektering 
av gång- och cykelväg Lemström-Söderby något som man ska göra un-
der det kommande året. Det har landskapsregeringen beslutat och land-
skapsregeringens beslut finns ju tillgängliga för alla. Det är inga hemlig-
heter. Det är antingen klart eller så är det i slutskedet om regeringen föl-
jer sina egna prioriteringar som man har beslutat om i regeringen.  

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Trägen vinner! Detta har vi motionerat om i flera år 
och fått avslag. Förr eller senare tar ju regeringen till sig av budgetmot-
ionerna. Det här är en av dem. Vi är glada för det i så fall, att vårt idoga 
arbete i den här frågan förr eller senare kommer att ge resultat. Fast 
man avslår alla motioner så läser man ändå dem och tar till sig av de 
goda förslagen.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Sara Kemetter 

Tack, fru talman! Det har diskuterats mycket under budgetdebatten, men det 
som diskuteras alldeles för sällan är vår grundskola. Vi lämnar ett stort an-
svar här i lagtinget till kommunerna och diskuterar ofta bara gymnasiet och 
högskolan.  

Idag vill jag specifikt lyfta upp grundskolan. Vem har vi att tacka för att vi 
alla kan sitta här i den här salen eller att vi klarar av att hålla ett jobb? Ja, vi 
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har fått gå i skola, vi har fått en utbildning och det är inte alla förunnat. Där-
för vill vi att grundskolan stöder utvecklingen av ett jämlikt samhälle, en lik-
värdig skola som ger alla samma möjligheter till kunskap, lärande och ut-
veckling. Vi ska ha en skola som skapar förutsättningar för var och en att för-
verkliga sina drömmar genom ett livslångt lärande. Alla på Åland ska ges ut-
rymme att forma sin identitet. 

Fru talman! I remissdebatten lyftes inte detta upp men däremot jämlikhet. 
Grundskola och jämlikhet, som hänger väl ihop, har diskuterats mycket i ut-
skottet. Grundskolan jämnar ut klasskillnader. Den ger ungdomar en likvär-
dig start i livet oavsett hemförhållanden, kön eller andra förutsättningar. 

Utbildningen har historiskt varit en av de viktigaste ledstjärnorna för att 
skapa en jämbördig grund att stå på. Den åländska skolan ska bygga på hu-
manistiska värderingar och betona social, ekonomisk och miljömässig hållbar 
utveckling. Skolan ska vara en demokratisk mötesplats som är jämställd och 
som motverkar könsstereotyper.  

Vi socialdemokrater anser att alla barn ska garanteras en likvärdig möjlig-
het oavsett i vilken kommun barnet bor i. Ltl Runar Karlsson diskuterade 
kommunfrågan där även skolfrågan är relevant. Har vi likvärdiga skolor här 
på Åland? 

Socialdemokraterna har diskuterat att skolfrågan borde vara en del av den 
åländska samhällsservicereformen. Vi behöver se över det ordentligt. Vi upp-
lever också att det här kommer att bli en stor valfråga. 

Fru talman! Skolan kräver engagerade och välutbildade lärare. På Åland 
kombinerar vi pedagogiken från både öst och väst. En framgångsrik åländsk 
skola bygger på ett aktivt och välfungerande samspel mellan skolpersonal, 
elever, föräldrar och andra vuxna i elevernas närhet. Kanske det är just detta 
som är orsaken till våra framgångar i PISA? 

Framtidens skola ska bygga på aktuell forskning och på vetenskaplig grund 
och vara ständigt förändringsbenägen. Forskningen säger att den optimala 
skolan består av cirka 100-110 elever. Det är någonting att fundera på. 

Barn och ungdomar ska lära sig att respektera och samarbeta med sina 
medmänniskor. I vårt öppna samhälle ska alla kunna vara delaktiga och ta 
ansvar. Vi måste skapa trygghet så att varje individ ges frihet att utvecklas. 

Fru talman! Vi lever i en stark globalisering och samhällelig förändring. 
Därför behöver eleverna lära sig och utveckla en interkulturell förståelse. Vi 
måste förstå andra kulturer, kulturskillnader och olikheter. Vi behöver lära 
oss att leva i en flerspråklig och mångkulturell miljö samt utveckla färdig-
heter och kompetens för att möta förändringarna i samhället och i arbetslivet. 
Vi behöver också trygga vuxna som bryr sig om och som samarbetar kon-
struktivt med varandra. Våra barn här på Åland behöver vuxna som hjälper 
dem träna vardagsfärdigheter, ger dem individuellt stöd och handledning för 
deras utveckling.  

Slutligen, fru talman, vill jag betona vikten av tidiga insatser, vilket också 
är en jämställdhetsfråga. Man måste så tidigt som möjligt börja diskutera 
jämställdhet, könsroller men också behovet av specialhjälp och stöd. Om man 
behöver särskilt stöd för sitt lärande så är det viktigt att man får det i rätt 
form och så tidigt som möjligt; skolpsykologer, kuratorer och assistenter. 
Därför är barnomsorgen, förundervisningen och årskurserna 1-3 centrala. 
Det här hänger också ihop med samhällsservicereformen. Satsar alla kommu-
nerna på tidiga insatser eller låter vi problemen bara glida förbi och väntar på 

  847 



  

att landskapet ska ta över dem sedan när de kommer till gymnasiet? Då är det 
ofta för sent att sätta in rätt stöd och rätta resurser. 

Talmannen 
5 minuter! 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Socialdemokraterna anser också att barnrådgivningen har en central roll 
när det gäller att stöda familjer både i jämställdhetsfrågor men också 
när det gäller att hitta barnen som behöver tidigt stöd. Tack.  

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Jag vill tacka ltl Sara Kemetter för ett mycket bra anfö-
rande. I budgeten för 2015 samt i finans- och näringsutskottet nämns 
barn och ungas mående. Vi ska titta på en likvärdig och jämställd skola 
och tidiga insatser. Jag tycker att det här var en bra sammanfattning av 
budgetskrivningarna men också det som finans- och näringsutskottet 
nämnde i sitt betänkande. Vi ska titta på barns och ungas hälsa och det 
kände jag att nästan fanns i varenda mening i Kemetters anförande. Jag 
vill tacka. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Tack ltl Göte Winé för berömmet. Under 2015 går vi 
också in för en reformering av landskapsandelssystemet. Här ser vi soci-
aldemokrater en brist. Om man inte sätter in rätt resurser tidigt så blir 
kostnaderna bara större när ungdomarna kommer upp i den åldern så 
att de belastar det här husets budget. Det gäller att sätta in rätt stöd i 
rätt tid och även se över landskapsandelssystemet för att kunna stöda på 
rätt plats. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Ltl Kemetter tog upp en viktig fråga när det gäller 
grundskolan. Om vi går tillbaka till det som utspelade sig i replikskiftena 
och anförandet som var före, så för skärgården är det mycket viktigt 
med en fungerande skola.  

När jag packade flyttlasset från Askuddsvägen och tog det avgörande 
steget att flytta till skärgården så var det för att grundskolan upp till 
högstadiet skulle fungera ute i skärgården. Det var en viktig fråga. Jag är 
tacksam för att ledamoten tog upp den här frågan för den är så väldigt 
viktig när man pratar befolkningsutvecklingen i skärgården. Skolan var 
en aspekt som gjorde att många av mina i jämnåriga flyttade tillbaka. 
Många hade små barn med sig, fick barn och det blev en broms på ned-
gången i befolkningssiffrorna vilket har varit gynnsamt för skärgården. 
Jag är tacksam för att ledamoten tog upp frågan. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Tack, ltl Torsten Sundblom, det stämmer. Det som be-
kymrar mig med skärgårdens skolor, och som jag också tycker att vi 
borde diskutera mera, det är hur små enheter man egentligen kan ta 
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hand om. Borde man samarbeta över kommungränserna för att kunna 
få lite mera synergieffekter? Det bor så få elever i skärgården så det blir 
aldrig frågan om stora skolor. Kanske Kökar, Brändö och Föglö samar-
betar även i grundskola. Det skulle vara intressant att göra en utredning 
om möjligheterna att samarbeta i grundskolan. Jag tänker på Kökar som 
ligger längst ut, de har ändå ofta behöriga lärare. Det är intressant. Var-
för har Kökar behöriga lärare? Varför vill en utbildad lärare flytta dit ut? 
Jag känner många som har jobbat på Kökar och det är en otroligt fram-
gångsrik skola. Det är intressant att göra den här analysen. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Visst går det att samarbeta mellan olika skärgårds-
kommuner även i skolfrågor. Hur små skolorna kan vara kanske man 
måste ha lite längre utbildning för att förstå. Jag brukar många gånger 
säga att om man kan ha 7-9 elever per klass så är det inte så tokigt. Då 
kan man ha en bra skola. Den situationen som Sottunga har nu, med 3 
elever i år, det är inte bra. Sottunga och Föglö samarbetar runt skolan. 
Jag har förstått att föräldrarna är väldigt nöjda med samarbetet. Man 
kan utveckla samarbetet även till flera skolor men det är kommunikat-
ionerna som avgör det. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Det är sant, jag sade i misstag Brändö istället för Sottunga. Jag menade 
så klart Sottunga. Tack för rättelsen ltl Torsten Sundblom! 

Man måste också se över högstadiet. Det är inte så lätt att flytta in till 
Mariehamn eller till fasta Åland när man är ung och ska gå i högstadiet. 
Man måste också samarbeta så att vi får ett välfungerande system. Det 
här problemet gäller inte bara skärgården. Jag funderar mycket på norra 
Åland, där borde man kunna samarbeta mycket, mycket mera. Skolplat-
serna är dyra och specialundervisningen är dyr. Man skulle absolut be-
höva samarbeta på ett annat sätt för att få den optimala starten och en 
likvärdig skola för alla så att alla ska ha samma möjligheter ute i arbets-
livet.  

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Katrin Sjögren  

Talman! Jag har bara ett kort tillkännagivande. Jag vill avisera en omröstning 
beträffande budgetmotion nr 22 vars kläm lyder: ”Ett meddelande tillställs 
lagtinget under våren innefattande en framtidsstrategi för mun- och tandvår-
den.” Tack. 

Ltl Barbro Sundback 

Fru talman! Vi satsar stora pengar på skola och på hälso- och sjukvård. Syf-
tena är goda och vi är beredda att satsa mycket. Däremot kanske vi inte dis-
kuterar så mycket metoder och innehåll. Vi lämnar över det till experterna. 

Jag tänker tala om hjärnan, hjärnforskningen och hur man inom kulturen 
har kunnat visa på väldigt positiva effekter av musik. Det är en ganska ny 
forskning. Det här borde man ta tillvara inom hälso- och sjukvården till och 
med inom socialvården och inom utbildningen.  
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Nyligen har forskare i Finland visat att musiklyssnande förbättrar åter-
hämtningen efter en stroke. Det är dyr behandling och här kan man med mu-
sik göra stora framsteg. Amerikanska och tyska universitet har utvecklat dan-
sterapier som lindrar symtom och bromsar utvecklingen av Parkinsons sjuk-
dom. Numera finns det vetenskapliga resultat som visar att musikterapi kan 
dämpa problem med schizofreni och depressioner. Norska forskare har visat 
att musikterapier också kan förbättra situation vid störningar i autism-
spektra. Det finns också mycket intressant generell forskning som visar att 
både att lyssna på musik men framförallt att spela olika instrument stärker 
hjärnans arbetsminne. Jag ska kort komma tillbaka till vad det betyder. Det 
betyder generellt att det förbättrar människans förmåga att sig lära andra sa-
ker. 

Det vetenskapliga arbetet tycker jag att lite kullkastar många uppfattningar 
som vi har idag. Med sådana här metoder kan man visa att kulturens effekter 
på hälsa och lärande är betydande. Det är inte på det viset att först ska vi lära 
oss räkna och skriva och vi tränar och vi håller på och sedan får vi spela och 
sjunga. Det är precis tvärtom, om vi får möjlighet att spela instrument, sjunga 
och lyssna på musik så utvecklas vårt arbetsminne. Hur hjärnan fungerar och 
påverkas av musik kan man också läsa om på olika vetenskapliga sidor på nä-
tet. Om vi vill att barnen ska må bra och att de ska vara motiverade att lära 
sig så ska vi ha mycket musik och dans i skolan så att alla barn har tillgång till 
detta. 

Även inom hälsovården finns det fantastiska resultat som har att göra med 
musik. Den finska forskningen är idag en världssensation. Den visar att pati-
enter som relativt tidigt efter en stroke får lyssna på sådan musik som de tidi-
gare uppskattade återhämtar sig påtagligt snabbare än de som inte får lyssna 
på någon sådan musik. Stroke är en allvarlig sjukdom. Ofta får patienterna 
ligga och ta igen sig. Här kan man genom musik stimulera hjärnan och få till 
stånd mycket snabbare rehabilitering, men det ska vara sådan musik som 
man har lyssnat på före man fick stroke. Hjärnan känner igen den musiken 
och aktiveras då mycket snabbare. Det här är en fantastisk billig metod att 
rehabilitera människor som har fått den här svåra sjukdomen. 

Det är också intressant att dans har enormt stor betydelse för att motverka 
demens och att förebygga minnesstörningar. Dansen i sig påverkar indivi-
derna på ett sätt så att risken att drabbas av utbrott och oroligt beteende kraf-
tigt minskar. Också här är musiken är en ganska billig metod för att förbättra 
tillståndet för personer med demens. 

Också för personer som lider av psykisk ohälsa har tidiga insatser med mu-
sik en stor betydelse och att personerna med de här symtomen själva får mu-
sicera. 

Ett av de mest fantastiska resultaten visar patienter som har Parkinsons.  
Man har kunnat visa att olika typer av rytmiska rörelser påverkar de här 

patienterna väldigt positivt.  

Talmannen 
6 minuter har gått! 

Ltl Barbro Sundback 

Tack, fru talman, men det här tycker jag faktiskt är viktigt. 
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Musik är inte bara underhållning och fritidssysselsättning. Det visar att 
musik har en mycket läkande effekt vid olika sjukdomstillstånd. Det har 
också betydelse när det gäller att utveckla människans hjärna så att man kan 
lära sig mycket mera. Människor som musicerar har de mest utvecklade hjär-
norna när det gäller att lära sig språk och lösa andra vetenskapliga problem. 
Det är faktiskt bättre om man vill utveckla hjärnan, titta på ltl Jörgen Petters-
son, att musicera än att sparka fotboll. 

Talmannen 
7 minuter har gått! Jag ber ledamoten att avrundar sitt anförande. 

Ltl Barbro Sundback 

Jag har ingenting emot fotboll. Jag har spelat mycket som barn. Men musi-
ken har en mycket större betydelse för att utveckla människans tänkande och 
därmed också samhället än vad fotbollen faktiskt har. Det är en fritidssyssel-
sättning och en förströelse som det har satsats alldeles för mycket pengar på 
jämfört med musik och den typen av verksamhet som jag nu har påtalat här. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Det var ett intressant anförande. Det finns mycket intressanta 
medicinska forskningsrapporter. Tidigare har det varit föremål för om-
vårdnadsforskning, men nu börjar man också forska medicinskt veten-
skapligt på de här områdena. Jag tycker att det är jätteintressanta saker 
som forskningen bevisar. Det skulle säkert vara på sin plats att ha någon 
form av sammanhållen strategi. Åland har ju faktiskt varit lite på vågens 
framkant. Vi har haft projekt med kultur i vården. Tidigt hade vi musik-
terapi inom ÅHS. Jag tycker att det finns en poäng i det som ltl Sund-
back säger. Man kanske borde strukturera upp det och ha en allmängil-
tig strategi. Det skulle också göra sitt inom äldreomsorgen. Man pratar 
till exempel om tangohjärnor nu. Det finns många intressanta saker 
inom det område. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Musik är bland mycket annat ett sätt att kommunicera. Man vet också 
att folk från olika kulturer gärna deltar i musicerande. Upplevelsen av 
ett musikstycke är ofta likartade. Det finns någonting väldigt universellt 
i det musikaliska utbytet bland människor. Om man tänker på dementa 
personer som inte kan kommunicera verbalt så är uttrycket med dans 
och också i viss mån sång väldigt värdefullt. Det finns personer som man 
inte kan kommunicera med och prata med men om man börjar sjunga 
julsånger så meddetsamma tänder det till i hjärnan och då uppstår också 
ett välbefinnande. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Detta har jag ett eget starkt personligt minne av. När jag jobbade på me-
dicin så sjöng jag psalmer för olika patienter som hade fått olika hjärn-
skador. 

En aspekt som tangerar detta är forskning när det gäller djur i vården. 
Man har kattor inom äldreomsorgen och hundar när man vårdar svårt 
sjuka barn. Inom detta område håller man också på att forska medi-
cinskt. Det visar klart och tydligt att man får mindre stresshormoner, 
lägre blodtryck och lägre puls. Det finns mycket intressant. Det finns 
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mycket att göra när det gäller att riva gränser inom forskningsarbete och 
som gagnar patienter inom både äldreomsorgen och hälso- och sjukvår-
den. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

När det gäller kontakten med djur så är det många människor som har 
husdjur, kattor och hundar och flera ibland. Det handlar om kommuni-
kation. Människan är en kommunicerande varelse. Det kanske lite har 
att göra med den regionalpolitiska problematiken som diskuterades här. 
I allt för små samhällen så blir den sociala växelverkan för fattig. Det 
finns inte tillräckligt mycket att kommunicera om och att förhålla sig till. 
Det blir helt enkelt för lite av det goda. När det gäller djur, musik och 
andra kulturella aktiviteter så visar det sig att människan hela tiden be-
höver kommunicera, också när man är sjuk. Kanske orsaken till att man 
har blivit sjuk är social isolering och oförmåga att kommunicera.  

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Tack ltl Barbro Sundback för att för att ni igen lyfter 
fram ett så viktigt område. När kommuner sparar inom skolan så kanske 
man väljer att ha tre timmar musik istället för en timme musik med ele-
verna. Det är ofta svårt att hitta behöriga musiklärare. Det här är ett vik-
tigt ämne som man behöver ta upp på nytt och på nytt för att verkligen 
se vikten av det.  

När jag själv jobbade som lärare så arbetade jag med en metod som 
kallas för Mozartsmetoden. Under matematikproven hade vi på an-
tingen Beethoven eller Mozart. Det visade sig att det aktiverade de delar 
av hjärnan så att eleverna klarade av att räkna bättre. Det gav faktiskt 
resultat. Det var endast dessa två kompositörer, vilket var ganska intres-
sant. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Den så kallade Mozarteffekten är ganska mycket diskuterad inom mu-
sikvetenskapen. Tack vare Mozarts alla pianokonserter så klarade jag 
mina studier ganska snabbt vid Åbo akademi. Det är säkert olika från 
person till person. Man vet att musiken påverkar inlärningen. Det är ett 
bra exempel det som ltl Kemetter använde, på matematiktimmarna 
borde man ha mera musik. Man vet att den som kan spela instrument 
och den som kan sjunga också har lättare att lära sig språk. I och för sig 
är det inte något revolutionerande. Det är helt logiskt. Vi har fått ett 
samhälle där man spjälkar upp olika discipliner kolossalt mycket. Det är 
inte till gagn för att utveckla hela människans kapacitet. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Ltl Barbro Sundback lyfte också upp dansens bety-
delse. Här på Åland har vi en riktig våg av dans. Vi hade just dansgala på 
Alandica där över 120 barn dansade allt från klassisk balett till modern 
dans. Sedan har vi också dunderdansarna och de olika idrottsanlägg-
ningarna har också någon form av dans. Dansen har plockats bort från 
skolan och det kan jag tycka att är bekymmersamt. Vi har gymnastik-
lektioner men vi tränar inte dans. Vi har den rytmiska rörelsen i kombi-
nation med hur man rör sig redan i barnmusiken. Många mammor är 
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med sina småbarn på klapp på klang. Där klappar man och lyssnar på 
musik. Men varför har vi plockat bort detta från grundskolan? Det var 
jättebra att ta fram det här igen. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, det kan ju inte jag svara på. Om man är intresserad av att använda 
sig av en speciell musik och dans för att höja inlärningskapaciteten ge-
nerellt så är det någonting som regeringen ska fundera på, tycker jag. 
Det är därför som jag har lyft fram det.  

Även i det här avseendet så finns det en genusaspekt. Pojkar musice-
rar men de dansar inte. Det anses nästan på något vis vara ett tecken på 
homosexualitet. Det är en väldigt gammal fördom om dansande pojkar 
och att det på något vis är manligt att förakta dans. 

Däremot är musiken ganska jämnställd idag. Man skulle kunna utöka 
det här.  Jag tänker närmast på språkinlärning för där är pojkar mycket 
sämre än flickor. 

Talmannen 
Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Vår läkekonst här uppe i Norden och Europa är generellt 
väldigt stram. Man ska skära i folket, ge dem medicin och så ska det bli 
br. Men runtom i världen så bejakar man sådant här. Det är jättebra att 
Sundback tar upp det här. All kultur är viktig för friskvård och även för 
sjukvård. Som sades tidigare så har ÅHS varit tidigt ute.  

Det var en läkare som kommer från Mellanöstern som sade till mig: 
”Vi har hållit på i 5 000 år, ni har hållit på bara 1 000 år, det är klart att 
vi vet mera om hur man botar folk och vad som är viktigt.”  

Alternativ sjukvård måste man också bejaka i den offentliga sjukvår-
den, det som inte är kvacksalveri men som man bevisligen kan sägas att 
hjälper. Man vet att musikterapi hjälper. Det kan också härledas till 
människans design från evolutionen och stenåldern, de som kunde kom-
municera, och som tyckte om det när vi var jägare och samlare, de över-
levde och de andra överlevde inte. Sådana som tyckte om musik över-
levde. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Den kunskap som baserar sig på tradition och där är säkert erfarenheten 
stor i andra delar av världen så tror jag ändå att det inte är det ena eller 
det andra utan både och. Den finländska studien om hur strokepatienter 
kan rehabiliteras med musik, den är gjord enligt västerländska veten-
skapliga metoder. Det betyder att det också får vikt bland de strikt trad-
itionellt utbildade läkarna. Det är så vi måste gå till väga för att övertyga 
beslutsfattare och andra om musikens betydelse i de här samman-
hangen. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! Visst är det så, trögheten inom läkekonsten måste bemötas 
på systemets egna metoder. Man måste forska kring det här och bevisa 
att det här är någonting som man ska satsa på. Sedan tar det alltid tid 
innan det implementeras. Man kan också vara tidigt ute som ÅHS de 
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facto har varit. Vi får vara glada över att ÅHS i många andra fall också 
har varit tidigt ute, t.ex. inom barnafödande var man tidigt ute med att 
pappan fick vara med, vilket hur många studier som helst visar att är 
helt rätt. Man kan göra både och om man är ett litet självstyrt landskap. 
Man kan vara före sin tid. Många gånger behöver man inte använda så 
mycket mera än sunt förnuft, man vet att det är bra och man har sett det 
av egen erfarenhet. Forskningen som Sundback nämnde är bara ett 
kvitto på vad många länge har vetat och det är bra.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det är sant att ÅHS och särskilt sjukskötarkåren har varit för konst och 
kultur i vården men kanske mera ur ett välbefinnande perspektiv och 
med tanke på trivseln. Det är inget fel i det. Men det här är ett steg 
längre när man med naturvetenskapliga metoder kan visa på direkta ef-
fekter på hjärnan. Man kan visa vilka delar av hjärnan som aktiveras och 
hur stor del av hjärnan som aktiveras och då kan man också använda 
musiken och dansen i direkt rehabiliterande syfte, just när det gäller 
Parkinsons, demens, schizofreni osv. Det är inte så att musik bara gene-
rellt hjälper. Det finns specifika metoder som man utarbetar.  

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Anders Eriksson 

Herr talman! Jag hör till dem som i flera år i talmanskonferensen har drivit 
på att vi borde ha tidsbegränsningar i de här debatterna. Det har vi fått och 
det tror jag att på sätt och vis har bidragit till att det har varit bättre i år. Med 
tanke på de svårigheter som talmännen många gånger har haft att få talarna 
att respektera tidsbegränsningarna så vill jag tipsa om att i Nordiska rådet 
tystnar mikrofonen när tiden har gått ut. Det kanske är följande steg. 

I Ålandstidningen i morse stod; ”visst pratades det siffror också”. Jag 
kände mig lite träffad för jag sade i mitt anförande igår att jag kanske var lite 
tråkig, jag ville gärna prata siffror och jag ansåg att budget är mycket mera 
siffror än ord. Det stod också i Ålandstidningens kolumn att allt går igenom 
ändå men först blir det en dag till med mera prat.  

Debatten i sig dog ganska mycket igår, men egentligen kanske debatten 
dog innan den började. Jag tror det hänger ihop med att det finns ganska lite 
underlag om man verkligen vill gå in på djupet i siffrorna.  

I talmanskonferensen varnade jag också för att med det här underlaget och 
tidsbegränsningen så trodde jag inte att vi behövde sikta på att det blir en så 
långt torsdag. De facto tog debatten slut igår om man hade gått in för det. 
Planerna var att det skulle bli en hel onsdag, en hel torsdag plus kväll. 

Det har inte varit någon större debatt om själva budgeten och inte heller 
om finans- och näringsutskottet. Det är förstås fritt att prata om finans- och 
näringsutskottets betänkande. Det är förstås fritt att prata om vad som helst. 
Jag tänker inte lägga band på någon. 

Det som ltl Runar Karlsson tog upp är ändå intressant. Även om han själv 
bad om ursäkt för att det inte hörde till budgeten eller till finans- och närings-
utskottets betänkande så tycker jag de facto att det gör det. Regionalpolitiken 
tas i ju upp i många olika sammanhang. Ltl Karlsson pekade på att befolk-
ningen har minskat i skärgården och menade att det här måste analyseras 
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djupare. Sist och slutligen tror jag inte att man behöver analysera så otroligt 
mycket. Det handlar om att ta eller inte ta politiska beslut. Trenden runt hela 
jordklotet är att folk flyttar till städer så det är ganska svårt för Åland att ha 
någon egen lösning på hur man ska kunna motverka den trenden. Det hand-
lar inte bara om jobb, det handlar om allt som finns omkring utbudet.  

De frågor som vi behöver ställa oss är om vi ska det så här. Jag noterade att 
ltl Karlsson sade att det kanske är en omöjlighet att ha den yttersta skärgår-
den levande. Då börjar man komma in på ganska intressanta frågor. Ska vi 
acceptera det eller ska vi inte acceptera det? Kan vi motverka det och vad ska 
vi göra i så fall? 

De regionalpolitiska instrument som har funnits tidigare när det gäller 
olika typer av stöd till näringslivet har sakta men säkert börjat utjämnas. Jag 
har noterat att man t.o.m. sökte om stöd för busstrafiken i Mariehamn och 
hänvisade till vilka stöd busstrafiken fick ute i ändhamnarna i skärgården. 
Det är ganska naturligt att det finns stöd till den busstrafiken om vi vill ha en 
levande skärgård.  

Det viktigaste instrumentet är skatteinstrumentet. Min tro är absolut att 
om man kunde ha 5 års skattefrihet för en entreprenör som flyttade ut till 
skärgården så skulle det ha en enorm utveckling utgående från de förhållan-
den vi har. Jag menar inte att det skulle bli några multinationella företag. 
Entreprenörer skulle få möjligheter att utveckla sina företag och de utvecklar 
inte bara företagen utan de har ett helt annat tänkande också när det gäller 
fritidsaktiviteter osv.  

När det gäller skattebehörigheten noterar jag att det finns en ganska stor 
uppgivenhet. Den här frågan bör debatteras mycket, mycket mer öppet än 
vad det görs nu i Ålandskommitténs möten. Vad kan vi göra med skattein-
strumentet? Vad kan vi göra för att motverka det som ltl Runar Karlsson pe-
kade på?  

Vi bör också ställa oss frågan om vi vill ha en levande skärgård eller inte. 
Svarar vi ja på den frågan så kan vi inte leverera kortruttsmeddelande efter 
kortruttsmeddelande med kostnader på 200-250 miljoner euro. Det är ju 
fullständigt orealistiskt. Vi måste helt enkelt ta beslut. Vill vi ha en levande 
skärgård så behöver vi en ha levande skärgårdstrafik och då måste vi nu ta ett 
beslut om att vi ska ha ett färjfäste på östra Föglö. 

Avslutningsvis, tiden går också för mig och tiden går också för skärgårds-
trafiken och den tynar sakta men säkert bort. Jag noterade att Karlsson sade 
att vi måste ta beslut. Visst, vi måste ta beslut, men tyvärr har besluten inte 
blivit tagna. Tack. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, talman! Tack ltl Eriksson för ett intressant inlägg. Om vi hade sut-
tit i denna sal för ungefär 20 år tillbaka i tiden, före EU-medlemskapet, 
så skulle man spontant ha sagt ja, absolut. Vi bör, med tanke på den ne-
gativa utvecklingen som delar av skärgården har genomgått, bland an-
nat använda skatteinstrumentet och vi skulle också vara fria att göra det. 
I och med EU-inträdet har vår tillvaro förändrats och därmed också vårt 
handlingsutrymme. Ändå tror jag att ledamotens förslag om att kunna 
ha skattelättnader på vissa delar av Åland kunde vara möjliga eftersom 
det är osannolikt att det skulle bli frågan om indirekt stöd enligt stats-
stödsreglerna. Det skulle knappast överstiga 200 000 på tre år enligt 
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deminimisreglerna. Det skulle ju finnas en möjlighet. Jag tror att det 
skulle krävas oerhört mycket för att övertyga EU-kommissionen om att 
det skulle behövas.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag blev lite förvånad över den repliken. De facto står vi utanför EU:s 
skatteharmonisering. Så insatt är jag att jag vet att det inte betyder att vi 
skulle stå helt utanför, men vi står utanför skatteharmoniseringen och vi 
har ett betydligt större rörelseutrymme än vad många andra har. Det 
finns de facto möjligheter att göra någonting. Det står i budgeten till ex-
empel att man som arbetsgivare slipper betala socialskyddsavgifter ute i 
skärgården. Jag tror mig veta att ltl Harry Jansson vet varför det så, ja, 
därför att det är så på den finska sida, men någon större betydelse har 
det inte när det gäller att locka entreprenörer och företagare till skärgår-
den. Frågan är om vi vill ta politiska beslut och vill vi göra någonting för 
att hålla skärgården levande eller vill vi inte. Nu sker det en sakta men 
säker avfolkning av skärgården.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Jag blev lite förvånad över ledamotens reaktion här som tidigare för-
handlare när ledamoten var minister. Det skatteundantaget Åland har 
framförhandlat i Ålandsprotokollet tar direkt sikte på den indirekta be-
skattningen. Åland står inte utanför EU:s beskattningssystem vad gäller 
den direkta beskattningen. Det är viktigt att komma ihåg att skatteun-
dantaget tog sikte på indirekt beskattning eftersom det var kopplat till 
taxfree etc. Vad gäller indirekt beskattning så har vi den frihet som leda-
moten efterlyser, men vi har det inte när det gäller direkt beskattning 
och därmed samfundsbeskattningen som ledamoten lyfte fram som ett 
alternativ för en framtida skärgårdspolitik.  

Jag är fortsatt positiv till själva tanken, men det finns ett antal stenar 
på vägen som vi tidigare inte skulle ha behövt undanröja. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det är riktigt, det finns stenar på alla vägar. Ltl Jansson och jag är ändå 
överens om att vi har ett betydligt större rörelseutrymme i förhållande 
till EU:s skatteharmonisering än vad fullvärdiga EU-medlemmar de 
facto har. Vi har ju ett väldigt tydligt undantag. Mot den bakgrunden 
hade man kunnat förvänta sig att man ifrån landskapsregeringens sida, 
även ifrån centern som hela tiden har varit med i landskapsregeringen, 
har försökt göra mera för att utarbeta aktiva regionalpolitiska instru-
ment. Det gör man inte genom att ta blankettlagar på i stort sett alla om-
råden. Då måste vi sätta oss ner och tänka och analysera själva vilket ef-
terlystes av ltl Runar Karlsson när han startade upp den här förtjänst-
fulla debatten att vi skulle analysera det här riktigt noggrant. Jag tror 
inte vi behöver analysera så väldigt mycket varför folk flyttar från skär-
gården, det tror jag att vi vet. Jag lite osäker på om vi är beredda att ta 
de politiska beslut som krävs för att vända trenden. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Runar Karlsson, replik 

Talman! Det är bra att ltl Eriksson fortsätter den här debatten lite till, 
den är av nöden för hela Åland. Vi måste också våga diskutera. Ingen 
kan väl riktigt säga vad som behövs. Personligen tycker jag att det var 
synd att det inte blev något av tunnelprojektet till Föglö. Det var stora 
kostnader och det var därför som en majoritet av lagtinget sade nej. Man 
hade också kunnat visa att tunneln skulle betala sig själv. Hade man fått 
igång tunnelprojektet så hade det varit klart nästa år eller året därpå. Då 
hade man fått svart på vitt om det är fasta förbindelser som har bety-
delse eller om det finns andra orsaker. Det hade varit ett projekt som 
kunde ha visat det, naturligtvis ett dyrt sådant. Om man ska börja med 
kortruttsprojektet så tycker jag fortfarande att någon form av fasta för-
bindelser borde gälla. Man kan se det på fasta Åland, det är därför som 
kommunerna på fasta Åland lever för att man kan köra bil både till 
Godby och till Mariehamn. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Visst är det så, ltl Karlsson. Därför sade jag ganska kategoriskt att vill 
man ha en levande skärgård, vill man ha skärgårdstrafik så måste man 
bygga ett fästefäste på östra Föglö. Man måste också förbättra kommu-
nikationerna mellan Föglö och fasta Åland. 

När det gäller tunneln så kommer jag så väl ihåg journalister som 
ringde runt och frågade om Ålands Framtid var för eller emot en tunnel. 
Det fanns inte underlag men man skulle svara om man var för eller 
emot. Vi svarade då lite tråkigt, som vi brukar göra; får vi ett ekonomiskt 
underlag som visar att man kan räkna hem den här investeringen inom 
en skälig tid så är vi för den. Men tyvärr var det regeringspartierna, in-
klusive centern, som skrotade tunnelprojektet just på grund av att folk-
opinionen var så emot den. Folk är emot nya saker när man inte vet vad 
det handlar om. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Folkopinionen är väl en reaktion som politikerna ofta är 
känsliga för. Det har man respekt för. Om man leker med tanken att 
man bygger en tunnel till Föglö och förkortar trafiken till Kökar och så 
bygger man en ny färja och bygger en ny Vårdöbro osv. då går det lätt 
100-150 miljoner. Då står vi där igen; har vi verkligen råd med det, ska 
vi verkligen satsa det här eller har vi helt nya tider? 

Jag brukar tänka på att ungdomarna kan idag t.ex. flyga till Los Ange-
les för 250 euro enkel resa. Man kan fara till andra sidan jordklotet för 
fem julmiddagar. Jag pratar med ungdomar runt omkring mig där 
hemma, inte vill de bosätta sig här, de vill ut i världen. Vi kanske har lite 
nya spelplaner som vi måste fundera på. Är det så att vi måste hålla fast 
och försöka satsa där folk vill bo på Åland och släppa det andra? Det här 
är en viktig diskussion som vi måste ta. 

Talmannen 
Tiden är ute! 
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Ltl Anders Eriksson, replik 

Tack, herr talman! Ltl Karlsson tar upp en jätteviktig diskussion. Detta 
är frågor som inte ens jag, som inte brukar vara rädd att svara, vill säga 
ja eller nej på i det här skedet. Vi behöver veta mera vad det handlar om. 

När det gäller folkopinionen så är det väldigt lätt att sitta i landskaps-
regeringen och det är väldigt lätt att vara ledare om man hela tiden ska 
följa efter dem man ska leda, om man ska styras av folkopinionen. 
Ibland måste man våga ta beslut. När det gäller de här frågorna så tror 
jag att man måste ta ett beslut. Vill vi ha en levande ytterskärgård eller 
vill vi inte? Jag tror och hoppas att de flesta svarar ja på den här frågan 
och då måste vi ta nödvändiga beslut. 

När det gäller kortruttsmeddelandet så kommer jag så väl ihåg när 
det förra meddelandet kom i slutet av förra mandatperioden, då sade jag 
att man kommer att skjuta färjfästet på östra Föglö i sank just på grund 
av att det var ett smörgåsbord med enorma kostnader utan några priori-
teringar överhuvudtaget. Det visar sig att vi står fortfarande här och dis-
kuterar samma sak. Nu måste vi börja våga ta lite beslut, ltl Karlsson. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Jag delar mycket av ltl Anders Erikssons uppfattningar. Vi står 
inför ett vägskäl. Det går inte längre att gå som katten kring het gröt. Vi 
måste fatta beslut. Lagtinget har en skyldighet att fatta beslut. I finans- 
och näringsutskottet har vi ett kortruttsmeddelande som kan uppfattas 
som något av en julklappslista. Ska vi satsa eller ska vi inte? Om vi ska 
satsa, okej, då behöver vi också prioritera.  

För liberalernas del har det varit klart ganska länge. Vi ska göra de 
investeringar som betalar sig först. Vi ska inte skära av skärgården. Vi 
ska underlätta för samarbete när det gäller skolfrågor, vård- och om-
sorgsfrågor men också för näringslivet. Vi måste börja fatta beslut, jag är 
helt enig med ltl Eriksson. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det måste vi göra. Eftersom jag har sagt att man måste våga ta beslut så 
är det väl på sin plats att jag säger vad Ålands Framtid tycker. Vi är för 
ett färjfäste på östra Föglö. Vi vill ha en levande skärgård, men vi kan 
inte ha en levande skärgård till vilket pris som helst. Att man går som 
katten kring het gröt är en mycket bra beskrivning och därför tynar 
skärgårdstrafiken sakta men säkert bort. Vi har snart inga lokala arbets-
platser kvar alls i skärgårdstrafiken och det är jag den första att beklaga. 
Det gick inte att fortsätta så som det var, men man måste ta beslut och få 
ner kostnaderna och framförallt få kortare rutter. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

 

Minister Wille Valve 

Herr talman! Det vore frestande att inleda med att säga att det jag kommer 
att säga varken har med utskottets betänkande eller budgeten att göra. Det 
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stämmer inte. Det har i högsta grad med det att göra nämligen ”Utveckling 
och omstrukturering av den kommunala serviceproduktionen” på sidan 4-5. 

I debatten om finans- och näringsutskottets betänkande har också en viss 
ansökan från tre norråländska kommuner florerat. Det kanske finns anled-
ning att kommentera detta. De tre norråländska kommunerna har ansökt om 
”att landskapsregeringen skulle utreda förutsättningarna om att tillsätta en 
kommuninledningsutredare i enlighet med gällande lagstiftning”. 

Landskapsregeringens hållning är att vi redan har utrett frågan om hur vi 
kan samordna den kommunala servicen på Åland i och med samrapporten 
där det också finns visst stöd för kommunsammanslagningar. 

Landskapsregeringen är inte intresserad av att tillsätta utredning om att 
tillsätta en utredningsman. Om ansökan däremot hade varit annorlunda for-
mulerat, att man hade gått ”pang på rödbetan” och sagt; tre norråländska 
kommuner önskar att landskapsregeringen tillsätter en kommunindelnings-
utredare. Då hade det varit högintressant inte minst med tanke på de slutsat-
ser som står att finna i ASAM-rapporten.  

Om det finns en genuin vilja från tre norråländska kommuner att gå sam-
man så finns det också en väg och då är det möjligt att stöda det. Här kan 
man förstås invända och säga att texten i budgeten för 2015 om samarbets-
medel är något snävare om vi jämför med texten som fanns i 2014 års budget. 
Vi har diskuterat frågan i regeringen och vi är beredda att gå in för en till-
läggsbudget om så skulle fordras för den här saken. Givetvis utgår vi i första 
hand från att vi ska använda våra befintliga medel i den mån det är möjligt 
med skrivningarna i budgeten och finans-och näringsutskottets betänkande.  

Om man tittar närmare på den ansökan som har kommit från Finströms 
kommun så finns det väldigt bra motiveringar. Jag avser bilaga 4. ”En enda 
kommun på norra Åland skulle stärka gles- och landsbygdens röst på 
Åland. Som näst största kommun skulle kommunen Norra Åland bli en 
stark motpart i förhållande till andra starka kommuner på Åland. En enda 
kommun på norra Åland skulle också skapa förutsättningar och resurser 
för att utveckla och förbättra de kommunala funktionerna”.  

Fördelarna nämns också. ”En större ekonomisk enhet som bättre kan stå 
emot plötsliga svängningar i kostbara åtaganden. Bättre utnyttjande av 
resurserna på servicepunkter, större gemensam enhet vid införskaffning av 
digitala system, datorisering, digital informationshantering och större en-
heter som kan vidmakthålla kompetens, tillgänglighet sekretess och effekti-
vitet och snabbare handläggning av ärenden.”  

Och avslutningsvis: ”Anpassa kommunstrukturen och storleken till den 
demografiska utvecklingen som innebär att vi har färre arbetsföra som ska 
försörja flera icke arbetsföra pensionärer” Till detta kunde man tillägga att 
detta fördelar sig ojämnt över de åländska kommunerna idag. 

Det var det som jag hade att säga om detta. Nu ser jag att det finns repli-
ker. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Minister Valve brukar alltid ha de bästa intentioner. Det före-
kom en replikväxling här i debatten igår, men nog blir alltihop lite märk-
ligt. Här står vi och debatterar och diskuterar frågor från norråländska 
kommuner. Javisst skulle man ha velat göra detta bara man skulle ha 
formulerat sig annorlunda. Det är helt galet att diskutera på det viset. 
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Det känns som en efterhandskonstruktion och ett byråkratiskt sätt att 
arbeta. Jag vill ge bakläxa till landskapsregeringen. Varför diskuterar 
man inte med initiativtagarna? De hade de bästa intentioner och ville se 
på nya sätt att arbeta. Det finns otroligt mycket att samarbeta om. De 
ville också se på ett samgående. Landskapsregeringen arbetar på ett 
konstigt sätt. Ni ska prata om initiativtagarna inte med lagtinget!  

Minister Wille Valve, replik 

Ytterligare en anledning till varför det kan vara bra att nämna det i den 
här debatten är för att det var en viss grupp som kallar sig för norra 
Ålands liberaler som tog på sig ansvaret för den här ansökan i en insän-
dare. Som jag sade i mitt anförande så har de goda motiveringar. Men 
tittar vi på vad det står i ansökan så ansöker man inte om att tillsätta en 
kommunindelningsutredare, utan man ansöker om att landskapsrege-
ringen ska tillsätta en utredning om en utredningsman.  

Om vi kontrollerar hur den ikraftvarande lagen om kommunindelning 
är utformad, jag avser 6 och 8 §§, så behövs det ingen utredning. Vi 
kunde gå ”pang på” och tillsätta kommunindelningsutredaren direkt. 
Jag instämmer med det som ltl Sjögren säger. Hade det funnits en bättre 
dialog mellan förslagsställarna och landskapsregeringen så hade den här 
ansökan kunnat hanteras på ett annat sätt. Jag tycker att det är synd att 
vi ibland ägnar oss åt ideologisk luftboxning i viktiga frågor för hela 
Åland.  

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Landskapsregeringen har sagt nej. Landskapsregeringen sitter i 
ett elfenbenstorn. Jag tycker att det blir lite löjligt. 15 personer har un-
dertecknat den senaste insändaren och av dem så är en lagtingsledamot. 
Det är kommunalpolitiker som ser ett stort värde av utökat samarbete 
eller kanske t.o.m. sammangående. Varför pratar inte landskapsrege-
ringen med initiativtagarna, med kommunalpolitikerna och med perso-
ner som vill driva utvecklingen framåt? Nu står vi här och debatterar. 
Jag har inte ens skrivit under det där initiativet. Jag tycker att alltihop 
blir urbota löjligt.  

Minister Wille Valve, replik 

Tack, ltl Sjögren. Det är riktigt, landskapsregeringen har sagt nej. Vi har 
sagt nej till att tillsätta en utredning om en utredningsman. Vi anser att 
det finns en utredning, ASAM-rapporten jämte bilagor och efterföljande 
utredningar. Det är den rapporten som regeringen nu verkställer i och 
med införandet av kommunernas socialtjänst. Det finns inget hinder för 
den typen av kommunal samordning som efterfrågas. Jag anser att den 
förfrågan som har inkommit har ett allmänt politiskt intresse eftersom 
den har nämnts i finans- och näringsutskottets debatt flera gånger. Frå-
gan har lyfts upp i media och av flera ledamöter här i salen. Som ansva-
rig minister kanske det då finns skäl att kommentera den frågan.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Göte Winé, replik  

Tack, herr talman! Tack minister Valve för det här. Minister Valve pra-
tade om att det borde finnas en genuin vilja från kommunerna och det 
finns det. Som jag nämnde igår i lagtingsdebatten så var också socialde-
mokrater från norra Åland involverade i själva beredningsskedet. Sedan 
bestämdes det att det bara skulle vara ett parti och då kom inte socialde-
mokraterna från norra Åland med i den diskussionen. Viljan finns, åt-
minstone från de här för kommunerna. Sedan vet jag att det finns vissa 
kommuner som inte ville vara med och det får stå för dem. Vi vill se hur 
man kan gå vidare och hur man kan utveckla det. Jag hoppas att den här 
dialogen förs vidare. Det är en viktig fråga som norra Ålands socialde-
mokrater har lyft. Vi ser en otrolig vinst i detta. Därför är det bra om 
man för en dialog för att se på möjligheterna för kommunsamarbete el-
ler sammanslagningar. 

 Minister Wille Valve, replik 

Jag instämmer faktiskt i stora delar ltl Winés analys. Finns det en majo-
ritet för det i kommunerna så tycker jag att det är landskapsregeringens 
ansvar att stöda det, kasta ideologiska skygglappar och inte tänka på 
partipolitik. Om det finns en folkvilja som går utöver partigränserna i 
dessa tre kommuner då är det vårt ansvar att inte försitta ett historiskt 
ögonblick. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, herr talman! Minister Valve, den viljan finns, det är helt klart och 
den viljan har funnits en längre tid. Norra Ålands socialdemokrater har 
skrivit insändare och Norra Ålands liberaler har skrivit insändare. Man 
ser att det behöver göras förändringar. På norra Åland finns det mycket 
vinster att göra. Däremot är kommuner rädda att förlora därför bör det 
komma någon utifrån och se på detta och säga vad kommunerna har att 
vinna. Det här är inte bara en politisk fråga. På vilket sätt man för det 
vidare är en psykologisk fråga. I andra reformer märker vi att kommu-
nerna är så otroligt rädda att förlora något och dela med sig till andra. Vi 
måste börja se på helheten och därför bör det presenteras en helhet på 
vad olika kommuner och kommuninvånare vinner. Detta är något som 
ett stort antal av norra Ålands invånare har frågat efter, inte alla mär-
kväl, men en majoritet. Oberoende av partipolitik är det många som har 
intresset av detta. 

Minister Wille Valve, replik 

Väl talat ltl Winé! Framförallt understryker jag särskilt att massan av 
utredningar är tillräcklig, om vi lägger ihop summan av utredningar. Det 
finns ett gediget underlag för en kommunindelningsutredare att börja 
arbeta med. Vi behöver inte en utredning för en kommunindelningsut-
redare.  

Som ansvarig minister understöder jag varmt målsättningarna i detta 
förslag och varje förslag att höja ambitionsnivån i regeringens arbete 
med omstrukturering av den kommunala serviceproduktionen. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Runar Karlsson, replik 

Herr talman! Jag håller med minister Valve att det har gjorts tillräckligt 
med utredningar. Nu handlar det om att det ska finnas en majoritet i 
respektive kommun för att vilja gå ihop. Svårare är det inte. Det är klart 
att vi från centern välkomnar om det finns en majoritet i fullmäktige i 
Geta, Sund och Finström som vill gå ihop. Då beslutar man detta och 
sedan går man till landskapsregeringen och begär det. Jag antar att 
landskapsregeringen inte kommer att gå emot det. Desto svårare är det 
inte. Det gäller bara att få till en majoritet. Inte kan man av insändare 
eller från några personer i ett parti på norra Åland utgå ifrån att nu 
tycker man det här. Det här bör bli en valfråga så att väljarna får be-
stämma om man vill gå ihop i kommunerna. Vill man centralisera ser-
vicen och vill man stänga skolor och så vidare, då må man väl göra det 
då. 

Minister Wille Valve, replik 

Finns det en genuin folkvilja i tre kommuner där man ser uppenbara 
fördelar, man ser förstärkning av kompetens, man argumenterar för att 
de geografiskt redan hänger ihop och man argumenterar för att de tre 
har att vinna på att vara en större helhet, så då anser jag och landskaps-
regeringen att vi definitivt bör understöda sådana strävanden. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Om man frivilligt vill gå ihop så understöder också centern 
det. Man må väl göra det då. Att tillsätta en utredning för en utrednings-
man tyder lite på detta som jag nämnde tidigare igår, att det här är en 
sådan grej som man inte riktigt vågar ta. Man föreslår detta och det låter 
ganska fint. Sedan när verkligheten kommer emot så blir det säkert 
andra ljud i källan. Jag kan ta till ett exempel. Geta kommun gick ur 
byggnadsinspektionen med Finström för att de inte var nöjda med sam-
arbetet. Tydligen anser man nu att Geta vill gå helt ihop med Finström. 
Det är mycket som talar emot det här i praktiken. 

Vi gör detta till en valfråga och så låter vi väljarna bestämma. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Danne Sundman 

Herr talman! Jag ska fortsätta lite med det som ltl Runar Karlsson öppnade 
på den här egentligen onödiga budgetdiskussionsdagen. Annars skulle vi ha 
blivit klara igår. Det måste ju ha varit väldigt viktigt, därför vill jag dra mitt 
strå till stacken.  

När det gäller befolkningsutvecklingen så sade dåvarande framtidsmi-
nistern och näringsministern i början av seklet mycket riktigt att snart borde 
vi vara 30 000 invånare. Detta sågades rejält på ledarplats till och med. Det 
var helt orealistiska visioner. Men vi är snart där, om några år är vi 30 000. 

Det som är lite intressant och tillika lite förskräckande med befolkningsut-
vecklingen på Åland är den höga omsättningen. Om man räknar ihop inflytt-
ning och födelsetal så ökar befolkningen med 1 148 personer varje år på in-
täktssidan, och man ska ta upp detta i bokföringstermer. Om man då antar 
att det inte skulle födas ett enda barn och inte flytta in i en enda människa så 
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skulle underskottet bli 1 148 personer. Det här är ganska allvarligt, det är 4 
procent av befolkningen i omsättning varje år. Som tur är så flyttar fler in och 
flera föds än hur många som dör och flyttar ut. Ökningen och minskningen är 
sedan ojämnt fördelad över regionerna. Jomala, Lemland, Mariehamn och i 
viss mån Finström och någon av de andra landsbygdskommunerna har en 
stapel som är positiv. Sedan är det i huvudsak negativt i skärgården. För 
Lemlands del, som har en befolkning på 1 926 personer, är omsättningen 174 
personer, vilket är ännu mera kritiskt. Det närmar sig 10 procent av befolk-
ningen som omsätts varje år från och till. Det är roligt så länge intäkterna 
överstiger utgifterna. Det skulle lika bra kunna bli en ganska snabb utveckling 
åt andra hållet.  

Problemet är att omsättningen är regionalt snett fördelat. Extremexemplet 
har de senaste 30 åren varit Lemland, men nu slår Jomala alla rekord. 
Jomala har den yngsta befolkningen och den största ökningen. 

När det gäller befolkningen i skärgården så är det viktigt att säga, det som 
togs upp här i en replikrunda, att alla de som är skrivna i skärgården så bor ju 
inte i skärgården. De bor på fasta Åland men är skrivna i skärgården. Då 
skulle man kunna säga att det är ännu värre än vad det ser ut. Man borde 
också räkna dem som bor delvis i skärgården och det är många som gör det. 
Både ålänningar och bortaålänningar bor på sommaren och stora delar av 
året i skärgården och de kanske också jobbar måndag till fredag i skärgården. 
Man kanske jobbar en del av semestern i skärgården och är kvar lite längre 
osv. Om man skulle mäta alla som vistas i skärgården och räkna vistelsedagar 
och sedan dela det med hela personer så då tror jag att detta överträffar dem 
som är skrivna i skärgården utan att bo där. Det är så här som man måste se 
på befolkningen. Man bor på flera ställen och man delar upp sitt liv på flera 
ställen. Man bor inte på en gård och är där varje dag för att man måste vara 
där och mjölka sina kor osv. Man bor oftast på två ställen. Den moderna 
människans sätt att bo syns ju inte i statistiken. Man utgår ifrån det här 
gamla sättet att räkna. Tillsammans med ÅSUB kanske vi borde fundera på 
att ändra sättet att mäta befolkningen runtom på Åland på. 

När det gäller varför befolkningen minskar så beror det för det första på 
den demografiska omsättningen. Äldre människor får inte barn, unga männi-
skor får barn samt att det finns ett inflyttningsunderskott. Det är enkel mate-
matik. Varför finns det inte ett inflyttningsöverskott? Det finns det också 
många olika orsaker till. Det har i huvudsak att göra med arbetsplatser i skär-
gården, det har att göra med näringslivets förändringar och det har också att 
göra med utebliven utveckling. Man sade redan år 2000 att nu kommer den 
nya ekonomin. Den har inte kommit ännu, man håller på med dessa papper 
som jag brukar kalla stentavlor och man släpar runt dem. Man får inte de här 
möjligheterna, som man har pratat om i 20 års tid, till den nya ekonomin ef-
tersom man är så långt efter i den digitala uppförsbacken. Idag är det inte 
möjligt att utlokalisera arbetsplatser vare sig för offentlig sektor eller för nä-
ringslivet eftersom förvaltning och arbetsplatser inte är digitaliserade. Man är 
beroende fysiskt av att vara nära andra för att man kommunicerar på ett 
omodernt sätt.  

Detta finns det mycket att orda om. Jag kommer att begära ett anförande 
till på grund av de här rekommendationerna om taltid som inte har stöd i la-
gen, men dock ska jag respektera dem.  

Talman! Eftersom min tid nu går ut nu så vill jag begära ordet. Tack. 
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Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, herr talman! Med anledning av hur folk bor så ska jag lyfta in en 
sak som kanske inte har diskuterats på många år. Kanske den tolfte må-
nadslönens skatt skulle gå till den kommun där man har sommarställe? 

Ltl Danne Sundman, replik 

Herr talman! När jag har motionerat om det, tre gånger tror jag, under 
min tid här i Ålands lagting så har det varje gång blivit lite större in-
tresse för delad kommunalskatt. Det har fortfarande inte kommit så 
långt att man allvarligt har börjat fundera på det i de politiska finrum-
men. Det är ju en sak som man borde anpassa. Om man bor 30 procent 
av året på Föglö, varför kan inte då Föglö kommun få min kommunal-
skatt? Man kanske skulle kunna ha en schablon på 10,30 eller 50 pro-
cent och så måste man visa på att man tar del av servicen. Det är en av 
idéerna som jag har på min lista och som jag återkommer till i nästa an-
förande om jag får taltur.   

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson 

Tack, talman! Bästa kollegor, det känns lite som en avslagen debatt trots allt. 
Det känns lite krystat att vi kör en ny remissdebatt. På något vis känns det 
som om Åland befinner sig i stormens mittpunkt, den absoluta stiltje som 
uppstår när det stormar som värst runt oss. När vi tittar runt omkring oss i 
omvärlden så är finns det orosmoln gång på gång. 

Jag vill inte vara alltför pessimistisk när det gäller det stora ekonomiska 
läget, men när man bl.a. tittar på hur eurozoners länder våldsamt har ökat 
sina skuldbördor sedan Greklandskrisens höjdpunkt för några år sedan så då 
inser alla att vi har skapat ett klimat som är mycket hotat av den skuldsätt-
ning som alla länder drar på sig. 

Det märkliga är att vi trots allt klarar oss så bra här på Åland. Vi får glädja 
oss åt att vi har en budget för nästa år som trots ett första teoretiskt under-
skott är balanserad med tanke på att vi vill gärna att hjulen ska rulla. 

De osäkerhetsfaktorer vi har, som ltl Asumaa var inne på igår, så gör att ett 
stabilitetssystem, där vi hela tiden ser till att vi försöker skapa en reserv vid 
sidan av de löpande utgifterna, behövs sannerligen. Jag önskar finansmi-
nister Nordlund lycka till med det arbetet. 

När det gäller motionerna så har det väckt en hel del debatt när det gäller 
samarbetsunderstödet. När vi tittar på kommunerna och framtiden så kan jag 
ingenting annat säga än att kansliminister Valves sätt att hantera anhållan 
från norra Åland var helt korrekt i ljuset av de reformer som ändå är aktuella. 
Jag kan inte annat än att hålla med ltl Runar Karlsson, att det enda som be-
hövs är en konkret anhållan från berörda kommunfullmäktigen om att nu vill 
de gå samman. Man måste komma ihåg att vi har en liten tröskel på vägen. Vi 
har inte förnyat kommunindelningslagen här på Åland. Vi har kopplat den en 
gång i tiden till den finska blankettlagen som inte längre existerar. Vi har en 
hänvisning i landskapslagen till någonting som inte finns. Då kan man ställa 
sig frågan om man ska tillämpa den gamla lagen eller borde man se över en 
ny lag. 
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I ljuset av de konkreta diskussioner som förs nu på norra Åland så är det 
kanske bra att vi inte har börjat med den översynen. För de frågeställningar 
som förändrad kommunstruktur kommer att innebära så kommer det att 
kräva ett helt nytt tänkesätt. Redan när man tittar på dagens landskapsan-
delssystem och tänker sig en kommunal förändring så om vi tar Finström och 
Geta så har Finström tre gånger så stor skuldsättning per capita mot Geta. 
Geta får i sin tur tre gånger så mycket landskapsandelar per capita mot vad 
Finström får. Hur skulle man sätta ihop de här två komponenterna? Vad sä-
ger Getaborna om att gå miste om både landskapsandelar och indirekt få ta 
på sig ansvaret för en kommuns skuldbörda? 

I landskapsandelssystemet finns det otroligt många svårbegripliga kompo-
nenter. Vårdö har nämnts här idag. Från Vårdö tar man färjan över till Sund 
då handlar det om 1 000 euro per capita per invånare i mindre landskapsan-
del för Sundsborna. Undra på att Sundsborna har en mycket sämre ekonomi. 
Den här typen av avvägningar kommer hela tiden att påverka arbetet med det 
kommande landskapsandelssystemet.  

Herr talman! Nu har klockan stannat här. Antyd gärna tiden så att jag inte 
överskrider. Vi ska respektera den angivna taltiden.  

När det gäller motionerna så är många av dem intressanta. Det har en 
längre tid talats om programmering som framtidens språk. Jag förstår 
mycket väl att motionärerna bakom programmering anser att det borde vara 
en självklarhet. Jag håller helt med. I ett sammanhang där nya skolämnen 
kommer att förändra det totala utbudet av ämnen i skolvärlden så kräver det 
en noggrann analys. Ska vi göra som andra, dvs. ta bort slöjd?  

Talmannen 
5 minuter!  

Ltl Harry Jansson 

Är det dags att slöjd försvinner från den åländska skolvärlden eller vilka 
andra förändringar ska det bli till följd av ett nytt, mycket angeläget, sko-
lämne pockar på uppmärksamheten? Tack, herr talman. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Beträffande norra Ålands begäran att ta fram mera fakta och få 
ett bättre underlag så har liberalerna aldrig varit rädda för att få fakta på 
bordet. Jag tycker att man bagatelliserar; ”kom in med en ansökan och 
gå ihop”. Man vill ha mera fakta på bordet för att man ska kunna väga 
för- och nackdelar. Inte är kommunernas socialtjänst en promenad i 
parken heller. Ett nytt kommunförbund! Det finns mycket kritik i kom-
munerna till detta också. Jag tycker man avfärdar de här frågorna allde-
les för lätt. 

För övrigt håller jag med en sak när det gäller ltl Harry Janssons an-
förande och det är landskapsandelssystemet. Vi borde ha mycket mera 
kött på benen när det gäller ekonomi och reformer ute i landskapet. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, herr talman! När det gäller konkreta önskemål om att förändra 
den kommunala strukturen så låt säga att landskapsregeringen skulle 
säga ja till att bevilja pengar och så skulle man utse en utredningsman så 
nog kunde den utredningsmannen eller kvinnan ha en omöjlig situation 

  865 



  

precis som ledamoten säger. Först skulle man konstatera vilka reformer 
som är på gång, inte minst den kommunala socialtjänsten, och sedan 
skulle man ytterligare konstatera att vi har en lagstiftning som inte är 
uppdaterad. Vilken typ av stöd skulle faktiskt komma från landskapet 
till de berörda kommunerna i händelse av en sammanslagning? 

Jag delar helt den uppfattningen som redan har torgförts här i salen 
idag; utredningar finns, det gäller bara för de kommuner som har in-
tresse av detta att själva göra en analys. När man har den analysen klar 
då tar man ett beslut med tydlig majoritet bakom sig i respektive kom-
munfullmäktige. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Inte är det här något hokus pokus. Det är precis samma saker 
som när man diskuterar kommunernas socialtjänst. Landskapsrege-
ringen hade ett uttalat mål, man har gjort rapporter och nu tänker man 
ta fram finansiering och lagstiftning. Det är väl just detta som man 
skulle vilja titta på i utredningen, att ta fram för- och nackdelar med 
t.ex. ett eventuellt sammangående. Inte ser jag någon skillnad i förfa-
ringssättet att ta reda på mera fakta. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Problemet är att vi faktiskt nu under ett antal år har slösat enorma be-
lopp på utredningar. Det måste få ett slut. Både när det gäller kortrutt 
och de stora reformerna av samhällsstyret så måste vi bestämma oss för 
en linje i taget. Vi kan inte hålla på med parallella spår. 

Ledamoten säger att det inte är något hokus fokus att göra en utred-
ning av några av Ålands norra kommuner. Men det är ju därför som 
kommunerna själva kan ta ett första analysgrepp. Sedan när de själva 
anser att det här är värt att gå vidare med då kommer man med ett väl 
underbyggt beslut från respektive kommunfullmäktige. Då är jag överty-
gad om att landskapsregeringen kommer att se på frågan på ett helt an-
nat sätt. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, herr talman! När jag hörde ltl Harry Janssons inlägg så skrev jag 
ner; ”finns det en vilja så finns det en väg”. Finns det hinder på vägen så 
hittar man en väg också. Ledamoten tog direkt upp de stora skillnaderna 
i landskapsandelar och vad kommunerna förlorar. Jag tycker att det blir 
fel väg att titta på det. Kanske man borde titta på kommunernas kostna-
der? Nu tycker jag att man fokuserar för mycket på landskapsandelarna 
som egentligen ska kompensera. Istället borde man se på kommunernas 
kostnader, hur man kan hjälpa dem och hur man kan gå vidare. Det är 
väl detta som vi ska prata om. Den här debatten får inte handla om att 
man ska stänga skolor. Det är inte det som man är ute efter. Man måste 
se hur man kan hjälpa och hur man kan effektivisera servicen. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, talman! Ltl Winé, jag har uttryckligen undvikit att beröra hur en 
framtida servicestruktur se ut. Jag vill inte blanda mig i hur berörda 
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kommuner skulle ta beslut. Däremot utgår jag ifrån att en utredning re-
sulterade i ett förslag till ett så kallat samverkansavtal, inspirerad av hur 
man har gjort på svenskt och finskt håll när det har gällt kommuner som 
har gett upp sin självständighet till förmån för en större struktur. Jag 
antar att i det här fallet skulle berörda kommuner på norra Åland göra 
likadant, så jag tar inte ställning till det. 

När det gäller förändringar av de här grundläggande komponenterna 
så kan det inte vara någon större vetenskap för berörda kommuner att 
själva, som ledamoten säger, titta på vad det konkret innebär för den 
egna kommunen i och med att skuldbördan och landskapsandelar kom-
mer att ingå som ganska viktiga delar av en framtida analys. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, herr talman! Det stämmer att ltl Jansson i sitt anförande inte 
nämnde någonting om servicestrukturen, så där ber jag om ursäkt.  

Man tar för lätt på det när man säger att kommunerna kan klara av 
det här själva. Vi ser vad som händer när vi pratar om kommunernas 
socialtjänst. Kommunerna ser för mycket på vem som förlorar och inte 
på helheten. Jag tror att man behöver se på helheten och hur man går 
vidare. Därför skulle någon utifrån se på detta och säga vad kommu-
nerna kommer att vinna, vad kommunerna kommer att förlora och hur 
helheten blir. Jag säger inte att det är negativt, men någon utifrån behö-
ver titta på det och t.ex. säga; ”nej, ni är för små, det behöver vara större 
struktur om ni ska vinna på det. Gör ingenting just nu, avvakta och se 
istället”. Man skulle behöva få någon utifrån att titta på fördelar och 
nackdelar. Jag tror att det framförallt blir fördelar för invånarna på 
norra Åland. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, fru talman! Bästa ledamoten, nu har vi KST i stöpsleven här. Vi 
försöker ta ett stort grepp om samhällsområden som belastar enskilda 
kommuner oskäligt idag i förhållande till andra, om vi tänker på ett jäm-
ställt mera rättvist Åland med ökad trygghet. Därför är det så oerhört 
svårt att samtidigt börja köra en parallell utredning om den kommunala 
strukturen som skulle vara relevant för de berörda kommunerna. Det är 
så svårt att få ihop den här ekvationen och därför stöder jag kanslimi-
nisterns beslut om att ge avslag på den här ansökan så att vi tar en sak i 
taget.  

Jag återupprepar; ta beslut i respektive kommunfullmäktige med en 
tydlig majoritet, gärna kvalificerad sådan, om att detta är vad kommu-
nerna önskar. Då är jag övertygad om att resultatet blir ett annat från 
kansliministerns sida.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Ltl Harry Jansson, också ordförande för centerpartiet, 
jag tycker att man kringgår den kommunala frågan som en katt kring 
het gröt. När tänker man börjar diskutera att landskapsandelssystemet 
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och den åländska kommunstrukturen går hand i hand? Vi kan inte dis-
kutera ett landskapsandelssystem och säga att kommunerna själva kan 
välja om de vill gå ihop eller inte. Jag förstår inte hur den här politiken 
hänger ihop. Om landskapsandelssystemet inte längre gynnar små kom-
muner, vilken är då centerns ställningstagande kring kommunsamman-
slagningar? 

Ltl Harry Jansson, replik 

Bästa ltl Kemetter, landslagsandelarna är lika med regionalpolitik. Jag 
vill hävda att efter EU-inträdet så är landskapsandelssystemet den enda 
konkreta fortlöpande regionalpolitik som vi i detta hus och landskapsre-
geringen på andra sidan väggen ägnar sig åt. Vill ledamoten frångå prin-
cipen att det är för att se till att hela Åland kan leva, då får ledamoten 
driva sin politik och centern driver sin. Det här instrumentet utjämnar 
skillnaderna i inkomster i respektive region. Mariehamn toppar med un-
gefär 22 000 euro i beskattningsbar inkomst, medan de sämre lottade 
kommunerna är nere på 15 000 per invånare. Det är detta i kombination 
med koncentrationen av service och bolag med mera som har gett upp-
hov till dagens system.  

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Det är nog ändå själva strukturen med 16 kommuner 
som gör saker och ting ganska problematiska. Man säger hela tiden att 
det blir en koncentration till Mariehamn. Åland som yta är ju så ofant-
ligt litet. Vi har en koncentration kring Mariehamn, Jomala och Lem-
land. Vi har Maxinge, vi har Godby och det frågan om några minuters 
körtid emellan dem. Det bli fel diskussion att dela upp det här så här 
krasst.  

I och med samhällsservicereformen så urholkar vi mer och mer. 
Nästa diskussion kommer att vara vilka kommuner som klarar av sin 
äldreomsorg. Vilka kommuner klarar av sin skola? Är man en kommun 
om man inte längre har hand om äldreomsorgen och skolan?  

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, fru talman! Det sista var bara en teoretisk fråga. Den sittande 
landskapsregeringen tar ett grepp om den kommunala sektorn som an-
ses nödvändigt. Vi koncentrerar oss på vissa utpekade delar i dagens so-
cialvårdssystem. Jag kan bara uppmana ledamöterna som representerar 
socialdemokraterna att se till att valet i oktober blir ett uttryckligt kom-
munalval sett ur det perspektivet att ni ifrågasätter den kommunala 
strukturen. Se då till att vi för en gångs skull får en konkret debatt både 
bland väljarna och bland oss i olika partier. Då får vi se hur det slutar. 
Det här tassande att man är med i landskapsregeringen som tar ett 
grepp och samtidigt förordar man någonting helt annat, så det får soci-
aldemokraterna ensamma stå för.  

Man har alla möjligheter. I de två senaste valen har det varit samma 
debatt före valet dvs. man vill förändra kommunstrukturen men inga 
konkreta förslag har lagts fram inför väljarna. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 
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Minister Johan Ehn, replik 

Herr talman! När det gäller det digitala språket som ltl Harry Jansson 
tog upp i precis i slutet av sitt anförande så delar landskapsregeringen 
helt fullt och fast bedömningen av vikten av att hänga med utvecklingen. 
Det är någonting som pågår runt omkring, med det har heller inte hittat 
formerna.  

Landskapsregeringens arbete i det här sammanhanget, både politiskt 
och på tjänstemannanivå, är att följa med vad som händer och försöka 
hitta ett sätt att införa det här på ett bra sätt i våra skolor så att våra 
ungdomar också kan tillgodogöra sig det här. Annars är risken stor att vi 
får ytterligare ökad målträngsel i det som ltl Jansson också var inne på. 
För man in någonting nytt så konkurrerar man också med det som re-
dan finns. Det gäller att hitta smarta kombinationer och att få detta inte-
grerat i det som redan finns. För egen del tror jag att man ska titta nog-
grant på dem som jobbar med det här i samband med matematikunder-
visningen. Det finns en väldigt stark koppling i det logiska tänkandet 
där. Jag vill avvakta så att vi ser hur andra implementerar det här innan 
vi rusar iväg och göra något som vi får ångra efteråt. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, talman! Det sista som minister Ehn sade gläder mig; att kombi-
nera det med ett befintligt ämne i dagens skolor, det är exakt den linje 
man bör följa. Det gläder mig att ministern redan har tänkt i de ba-
norna. Kampen om lektionstiden är ju redan oerhörd hård. Finansut-
skottet efterlyser mera gymnastik och idrott för eleverna. Vi vet att det 
är oerhört viktigt. Ltl Kemetter pratade om att det är viktigt att man 
dansar. Det finns otaligt mycket som dagens elever behöver lära sig. 
Framtidens språk är ju det digitala språket. Får man in det via matema-
tik eller annat då får man också en konkret nytta. Det ska inte vara som 
en professor i datavetenskap själv sade; ja eleverna ska lära sig hur da-
gens spel är uppbyggda. Det är inte riktigt detta som dagens politiker vill 
ha. 

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Jag tror att man ska skilja på det som handlar om att klara 
av programmering och det logiska tänkandet där och att sedan förstå 
tekniska sammanhang och hur olika saker fungerar när det gäller att ta 
sig an program. Det kallas i dagligt tal för ”MIK”, media och informat-
ionskompetens, att klara av att hantera det flöde som vi lever i idag vil-
ket också är en viktig sak. 

Så fort det dyker upp nya saker har vi politiker överlag en förmåga att 
försöka få det till att skolan ska lösa det och ofta genom att man ska 
skapa nya ämnen.  

I budgeten finns det också inskrivet att vi i grundskolan ska se över de 
styrande dokumenten och lagstiftningen och nu har vi världens möjlig-
het att tänka i nya banor. Vi måste se till att vi mer och mer integrerar 
olika delar av ämneskunskap istället för att skapa enskilda delar. Integ-
ration är framtidens melodi också när det gäller kunskap. 
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Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, talman! Jag tycker att den här frågan är i trygga händer inför 
framtiden. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Petri Carlsson 

Fru talman! Inspirerad av ltl Runar Karlsson vill jag prata lite om trenden 
kring befolkningsförändringar.  

Ledamoten undrade vad det beror på att staden med dess kring regioner 
ökar och andra minskar. En analys efterfrågades. Var vi sätter våra skatte-
pengar. Satsar vi på rätt saker? Det är säkert bra att analysera, men faktum är 
att en av de allra viktigaste huvudförklaringarna är urbaniseringen. Den tren-
den är global och har pågått länge hos oss och även i Norden.  

Sedan år 2008 är det för första gången i världshistorien som det bor fler 
människor i städer än på landsbygden. Man har på många ställen försökt 
motverka det och investerat kraftigt, så även här. Kanske allra mest här på 
Åland om man sätter det i relation till befolkningsmängd per regional sats-
ning. 

Men vad man än har gjort så har inte urbaniseringen kunnat stoppas. Och 
varför skulle man göra det? Det finns säkert goda skäl såsom att man vill 
hålla perifera områden levande. Det är säkert en god avsikt, men det är vikti-
gare att se till att de perifera områdena blir livskraftiga och inte bara levande.  

Det finns ett bra kinesiskt ordspråk om att man inte ska ge fisk till den 
hungriga utan ett fiskespö. Lite så borde man tänka generellt. Inte dela ut så 
mycket bidrag och stöd utan snarare skapa förutsättningar för att klara sig 
själv. Det får mig att dra slutsatsen att infrastrukturella satsningar i periferin 
är viktigare än att dela ut mycket landskapsandelar och stöd. 

Men pengarna till satsningarna måste komma någonstans ifrån och då 
måste man satsa på tillväxt. Gärna där dessa satsningar ger mest tillbaka för 
varje satsad euro och det är här urbaniseringen kommer in. Att bejaka urba-
niseringen och satsa på tillväxt i centralorten ger mest, både i ekonomisk till-
växt och är det bästa för miljön, vilket också FN konstaterat. Det här med att 
satsningar på tillväxt i städer ger mest är inte något påhitt från mig utan det 
visar forskning. 

Som exempel kan man ämna att alla kandidater till Sveriges bästa stads-
kärna förra året som hade närhet till vatten hade antingen storsatsat på att 
bygga bort trafikleder genom till exempel en tunnel eller så var de på väg att 
göra det. Ett sådant exempel är Varberg som är på gång med sin storsatsning 
på en tunnel för trafikleden som separerar centrum från havet. Varför gör 
inte vi det och bygger bort trafiken på land vid Östra utfarten som landskapet 
styr över? Ja, det kunde vi och landskapsregeringen fundera mera på så att vi 
har förslag till lösningar inför framtida budgetbehandlingar. 

Så vi kan prata om tunnlar till Föglö, men rent krasst så är jag övertygad 
om att satsa på en tunnel under östra utfarten skulle ge mycket mer till ålän-
ningarna. Visst kan man göra flera satsningar om man har råd men att få sta-
dens absoluta centrum riktigt livskraftigt, med direkt nära kontakt till havet 
utan en trafikerad bilväg rakt igenom, skulle skapa fantastiska förutsätt-
ningar för tillväxt. Tack. 
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Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Man måste säga att landskapet har lyckats med regionalpo-
litiken till den allra största delen. Från 1970 till dags dato har landsbyg-
dens befolkning ökat från 9 000 till 15 000 personer. Visserligen bor en 
del av dem runt Mariehamn, men även längre bort har det ökat ganska 
dramatiskt. Hammarland har till exempel ökat sin befolkning med 50 
procent under den tiden. Till den delen har man lyckats. Vårdö och 
Föglö har också hygglig befolkningsutveckling. Problemet är de andra 
fyra kommunerna. Antagligen har det hittills ansetts vara för svårt och 
för dyrt att satsa i stora projekt. Kommunikationerna är sämre och då 
kanske man väljer att bosätta sig någon annanstans. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! De siffrorna ser säkert annorlunda ut om man tittar på 
staden och kring regionerna, dvs. centralorten och centralorterna. Tar 
man en titt på detta så tror jag att det ser lite annorlunda ut. Sedan kan 
man alltid plocka ut vissa delar som visar en annan sak. Framförallt vi-
sar nog siffrorna ganska kraftigt att det har skett ökningar mest i staden 
och dess kring regioner, centralorten. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Visst är det så, men trots allt har samtliga landsbygdskom-
muner från 1970 till dags dato ökat och det är ju ganska unikt i världen. 
Runt omkring oss ser vi att man går in för att centralisera allting. Ge-
nom att man slår ihop kommunerna så dör landsbygden ut. Område ef-
ter område stängs. Visst har regionalpolitiken lyckats i det stora.  

Det konkreta förslaget med tunnel under östra utfarten har ju varit 
upp förut och diskuterats. Jag tycker att det är ett alldeles utmärkt för-
slag. Jag tror till och med att det skulle kunna gå att finansiera, åt-
minstone till stora delar genom att öka byggnadsrätten eftersom vägen 
tar bort mycket av byggnadsrätten. Jag tror att det t.o.m. skulle vara lön-
samt. Vi i lagtinget kunde också diskutera sådana infrastrukturella sats-
ningar i tätorten. Det välkomnar jag. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Jag vet inte om befolkningstillväxten skulle vara den 
främsta orsaken till att man har behållit kommunstrukturerna på Åland. 
Jag är inte alls lika övertygad om att det beror på att man har behållit 
dragningarna efter gamla kyrksocknar osv. Jag är inte lika övertygad om 
det. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Det är, precis som ltl Petri Carlsson säger, viktigt att bejaka 
urbaniseringen samtidigt som man försöker lindra dess negativa effek-
ter. Det är jätteviktigt med en stark centralort och allra viktigaste är kär-
nan i centralorten, nämligen Mariehamn. Jag tycker att man ska vara 
mera kreativ och fundera just på sådana saker som att ta bort östra ut-
farten att bygga en elementtunnel som man har gjort på många ställen 
runt om i världen och som man ersätter Österleden med. Då får man 
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mera markområden som kan finansiera helt eller delvis det här pro-
jektet. Jag tycker att Mariehamn på många sätt är en oslipad diamant. 
Vi borde alla hjälpa till att också utveckla Mariehamn som stad. Det är 
inte bara stadens egen utmaning. Det är allas vår utmaning lika som de 
andra regionerna på Åland. Den här idén som vi har motionerat om tidi-
gare jobbar vi gärna vidare med. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Tack för stödet till de här idéerna. Jag tror att det är 
nödvändigt att vi också börjar diskutera mera infrastrukturella sats-
ningar där de ger mest tillbaka, mest tillväxt. Det måste vara mera fokus 
på att också diskutera satsningar på tillväxt i centralorten. Vi diskuterar 
mycket satsningar på tillväxt i skärgården och landsbygd och det är sä-
kert jätteviktigt. Jag tror också att vi måste börja diskutera mera sats-
ningar på tillväxt i centralorten. Det var intressanta inlägg angående 
byggnadsrätter och annat som kan lösa själva finansieringen till vissa 
delar. Det får vi se sedan. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Göte Winé 

Tack, fru talman! När jag höll mitt andra anförande igår så tänkte jag att jag 
inte skulle prata så mycket mera om kommunreformen.  

Jag håller med ltl Harry Jansson att det har ploppat upp en ny debatt idag. 
Jag undrar vem som startade den? I morse diskuterade vi kommunernas ut-
veckling. 

När ministern Valve presenterade sitt anförande så ville jag prata lite kring 
detta när det gäller Finströms kommun och ansökan om en utredning kring 
samarbete eller sammanslagning. Jag har inte själv sett ansökan. Jag har för-
stått att det var en ansökan om en utredning om en utredare. 

Finns det en genuin vilja så bör man se på det. Den genuina viljan finns. 
Det finns viljor nu i tre av fem norråländska kommuner. Vissa säger att det 
här är en liberal fråga och därför är den så farlig. Det var en person som 
nämnde igår att jag inte skulle våga gå upp och stöda liberalernas motion. 
Som jag sade igår så ser jag inte det här som en liberal motion. Norra Ålands 
socialdemokrater skrev en insändare i januari 2012. Jag skickade ett mailför-
slag i december 2011 på en insändare.  

Det känns som att det är flera på norra Åland som vill det här. Det är inte 
bara ett visst parti. Det är flera partier tillsammans. Jag har hört moderater 
på norra Åland nämna det. Jag har hört centerpartister på norra Åland 
nämna det. Jag har hört socialdemokrater på norra Åland nämna det och tidi-
gare nämnde jag liberalerna. Det finns ett brett politiskt intresse.  

Man pratar om att om kommunerna vill slå ihop sig så låt dem göra det. 
Här finns det intresse från tre norråländska kommuner att utreda mer samar-
bete. Det är detta som vi kan gå vidare med. 

Jag vill förtydliga direkt att jag är för kommunernas socialtjänst. Jag upp-
lever att intentionen med den här skrivelsen inte heller är att försöka fälla 
krokben för kommunernas socialtjänst. Detta är mer än så. Man behöver ut-
reda och se på hur man kan gå vidare. Jag ser en hel del vinster med att 
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kunna göra den här utredningen och få reda på om jag har rätt eller har jag 
fel. 

Jag tror att vi har en hel del att vinna på det här. Vi kan hitta ett samar-
bete. Ltl Harry Jansson frågade vad som var bekymret. Gör det nu!  

Jag är rädd att kommunerna säger att man kommer att förlora för mycket 
och vissa saker vill man inte göra. Därför har jag hela tiden sagt att det är nå-
gon utifrån som skulle behöva se på det här för att gå vidare. 

Mitt förslag till minister Valve är att bjuda in de förtroendevalda från norra 
Åland, från alla fem kommuner, så att det kommer både positiv och negativ 
feedback om detta. Bjud in till en diskussion! Hur är intresset på norra 
Åland? Finns det ett brett politiskt understöd eller vill man inte? Det här kan 
man föra en diskussion om innan man går vidare, men någon skulle lite be-
höva hålla i taktpinnen. Man behöver inte köra med någon skrämselpropa-
ganda om stängda skolor och det ena och det andra. Det är inte det som man 
är ute efter här. Man är ute efter att förbättra servicen. Man måste titta mera 
på kostnaderna. Man diskuterar till exempel medlemskap i norra Ålands hög-
stadiedistrikt och hur mycket ska man vara med där. Man ser över allting. 
Istället behöver vi nu gå åt andra hållet. Vi behöver gå in kraftigare och ge-
mensamt och stärka varandra för våra invånares skull och framförallt för de 
ungas skull. 

Talmannen 
5 minuter! 

Ltl Göte Winé 

Centern sade tidigare att man skulle göra detta till en valfråga. Jag märker att 
det här rör upp känslor och det är inte min mening. Min mening är att vi ska 
kunna debattera och ha en saklig debatt kring det här eftersom det nu är tre 
kommuner som vill se mera ingående på att slå ihop sig. Det är ett stort an-
svar och jag vill veta mera.  

Vår gruppledare Barbro Sundback sade i radion en gång att kommunrefor-
men kommer att bli en valfråga i nästa val. Vi märker redan nu att centern 
flaggar för att göra det till en valfråga. Jag anser inte att det här går mot rege-
ringens arbete. Fortsättningsvis, om kommunerna vill gå samman, stöd dem 
och hjälp dem på vägen. Jag tror att vi förr eller senare måste titta på sam-
manslagningar oberoende ideologiska åsikter och funderingar.  

Talmannen 
6 minuter! 

Ltl Göte Winé 

Jag ber om ursäkt för att jag gick över tiden. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Vad som är bäst och billigast för de åländska kommunerna 
har vi inte samma syn på. Jag respekterar andras åsikter men jag delar 
inte alltid dem. Ltl Winé säger att det här blev dramatiskt. Det är inte 
alls dramatiskt. Vi har hela tiden sagt från centerns sida att om kommu-
nerna vill gå ihop så ska de naturligtvis få göra det. Vi kommer absolut 
inte att motarbeta det. Men det måste finnas en majoritet i varje kom-
mun som anhåller till landskapsregeringen om att man vill gå ihop och 
sedan tar landskapsregeringen beslut, helt enligt vår lagstiftning. Det 
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skulle förvåna mig storligen om landskapsregeringen skulle gå emot 
kommunernas vilja. Det är ingen dramatik alls, det är helt enigt fullmäk-
tige. Vad vore bättre än att göra detta till en valfråga och låta invånarna 
besluta vad de vill. Det kanske inte blir tvingande men man säger i alla 
fall sin åsikt och sedan får politikerna läsa av det. Det är demokrati i yt-
tersta fingerspetsarna. Om någonting berör invånarna så är det kommu-
nindelningen, den saken är klar. Låt demokratin ha sin gång! 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Jag har ingenting emot att detta skulle vara en val-
fråga, tvärtom, det skulle vara jätteintressant. Däremot är det jättevik-
tigt att följande regering också respekterar valutgången. Man får inte gå 
emot resultatet sedan.  

Jag ser kommunreformen som nödvändig, men om det sedan visar 
sig att det åländska folket inte vill ha det så behöver vi också respektera 
det. Vi måste också se på detta ekonomiskt. 

Jag har full förståelse för att ltl Runar Karlsson respekterar min åsikt 
i den frågan även om han inte delar den. Det är därför som vi står här. Vi 
har olika åsikter, vi för en debatt men framförallt respekterar vi 
varandra även om vi inte delar varandras åsikter hela tiden. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Återigen, ingen kan säga idag om det blir billigare eller inte. 
Man hävdar att det blir billigare och att det blir effektivare, men det 
finns inga siffror någonstans som styrker detta. Om det blir billigare så 
blir det också sämre service. 

Winé säger att det ska bli en valfråga för lagtinget, men det ska det 
inte utan det ska bli en valfråga för kommunalvalet. Det är kommunfull-
mäktige som i praktiken beslutar om kommunerna ska gå samman eller 
inte. Det inte lagtinget som beslutar detta och egentligen inte heller 
landskapsregeringen i praktiken. Det är kommunfullmäktige i kommu-
nerna som måste göra det till en valfråga.  

Sedan har jag sett förfrågningar om den här utredningen. Man vill 
utreda var servicen blir i framtiden om man slår ihop kommunerna och 
då inser man att det är en omöjlig utredning. Ingen utredning kan be-
sluta och föreslå något om vad framtidens politiker kommer att besluta. 
Det är detta som det handlar om. Man kan inte göra en utredning och ta 
ställning till vad framtida politiker kommer att besluta. Det är en omöj-
lighet. Låt fullmäktige gå till val på det här. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Blir det billigare så blir det sämre service, nämnde ltl 
Karlsson, och det har jag hört tidigare. Jag vill också få en effektivare 
service, vilket vi har pratat om. Ltl Karlsson har suttit med och tagit 
fram ett mycket bra förslag när det gäller kommunernas socialtjänst och 
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han har jobbat för invånarnas bästa. Jag tycker att det är bra att vi job-
bar vidare för det. Att sedan ltl Karlsson säger nej när han sitter i Salt-
viksstolen, det får vi ta i en annan diskussion. Redan där märker man ltl 
Karlsson ser en bättre service för invånarna. Jag är helt övertygad om att 
norra Åland blir en starkare kommun och då kommer vi också att för-
bättra utbildningsmöjligheterna i de kommuner det berör. Det är min 
åsikt. Ltl Runar Karlsson har en annan åsikt och det har jag respekt för. 

Talmannen 
Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Ltl Winé nämnde att man skulle kalla till stormöte och utgående från 
det att agera vidare. Jag är skeptisk till det här. År 2005-2006 försökte 
ett ganska stort antal kommuner skapa en gemensam byggnadsinspekt-
ion på Åland, alltså långt före dagens projekt. Vi gjorde ett ganska 
grundläggande arbete. Det tog lång tid. När det var dags att underteckna 
slutdokumentet då vägrade en kommun att göra det, därför att den för-
ankring som behövdes i respektive kommun fanns inte. Vi måste und-
vika att än en gång slösa pengar på utredningar som inte ger konkreta 
resultat. Därför tycker jag att de intresserade kommunerna skulle ordna 
en kommunal folkomröstning i samband med kommunalvalet. Kommu-
nerna skulle fråga sina invånare vad de vill med sin kommun i framti-
den. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Det här är lite intressant, vi ska inte slösa pengar på 
utredningar men vi ska ha folket att välja utan utredningar. Är det så 
farligt om man verkligen skulle börja titta på mera samarbete än en 
byggnadsinspektion? Vi behöver också börja titta på det mänskliga vär-
det, framförallt vilken service vi ger till invånarna och vad de kan vinna 
på en kommunal sammanslagning. Nu har tre kommuner gjort en ansö-
kan om detta.  

Minister Valve sade att finns det en genuin vilja så är han beredd att 
gå vidare och lyssna mera. Man skulle bjuda in samtliga fem norr-
åländska kommuner så att de två kommuner som inte har varit med och 
skrivit på också skulle säga vad de tycker. Man skulle ha en öppen dis-
kussion. En utredning anser jag inte är slöseri med pengar. Tvärtom, vi 
har slösat pengar på mycket annat tidigare. Vi kan nog sätta pengar på 
det här också. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Kommunerna här på Åland är inte större än att man på ett enkelt sätt 
kan informera sina kommuninvånare vad som är på gång. Den här frå-
gan är inte mera komplex än att t.ex. Sunds kommuns förtroendevalda 
kunde ha en dialog med invånarna. Det förmånligaste sättet att fråga 
dagens invånare är ju i samband med ett kommunalval när man ändå 
ber att folk ska komma till valurnorna. Ltl Sjögren sade tidigare här att 
det inte är frågan om hokus, pokus. Men respektera det faktum att det 
finns kommuninvånare som är skeptiska. Till exempel i fallet Kimito så 
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visar det vilken enorm bitterhet som uppstår när man gör någonting 
över huvudet på kommuninvånarna. Det uppstår t.o.m. nya partier då.  

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman!  Nu frågade ltl Harry Jansson om jag är villig att dis-
kutera med invånarna i Sund. Jag nämnde att det är tre norråländska 
kommuner som har ett intresse av det här. Varför jag står här är för att 
jag ser flera kommuners invånare än bara min kommuns invånare. Jag 
står inte här enbart för att prata för den kommunen som jag bor i. Jag 
ser flera kommuner. Jag är också orolig för t.ex. Norra Ålands högstadi-
edistrikts framtid om det är på det viset att kommuner vill gå ur det 
samarbetet. Man måste börja stärka och se hur man kan göra. Här är det 
viktigare att man verkligen börjar se hur man kan göra och att man lyss-
nar. Det här är ingen kritik mot den tidigare anhållan som blev avslagen. 
Den anhållan var tydligen mer fokuserad på att man skulle utreda om en 
utredare. Jag vill att man bjuder in kommunerna för en dialog, framför-
allt med de förtroendevalda. 

Talmannen 
Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Jag tänkte inte ge mig in i debatten om norra Ålands 
kommunsammanslagning. Jag tänkte mer generellt ge mitt stöd till ltl 
Winé när han tar avstånd från skrämselpropaganda när det gäller att 
kommunsammanslagningar skulle leda till nedläggningar av flera sko-
lor. Med dagens kommunstruktur så har det redan lagts ner flera skolor 
och att lägga ner ännu fler skolor tror jag att blir svårt. Jag tror inte att 
dagens kommunstruktur har räddat dagens skolor. Ett stort tack till ltl 
Winé som sätter ner foten mot skrämselpropagandan. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Danne Sundman 

Fru talman! Jag fortsätter där jag slutade nämligen vad som är orsaken till 
den regionala utvecklingen och skärgårdens avfolkning på Åland. En viktig 
sak är arbetsplatserna och en viktig sak är den digitala uppförsbacken. 

Jag vill börja med lite svågerpolitik. Det var ett skämt. Jag ska berätta om 
min svåger, med hans tillåtelse. Han jobbar som inhyrd IT-konsult i ett stort 
åländskt företag som kör runt med röda och vita båtar. Han jobbar 60 pro-
cent av sin tid från Föglö och 40 procent av sin tid är i Mariehamn. Han har 
underleverantörer i Spanien som han använder i sin verksamhet. Underleve-
rantörerna, min svåger och många med honom kunde lika gärna vara i den 
åländska skärgården. Det finns en enorm potential att skapa sådana här ar-
betsplatser. Det här är inte IT-näringen i sig, det är ”italisering” av befintliga 
näringsverksamheter. Inom banksektorn, försäkringssektorn och inom sjö-
farten finns det massor av sådana här tjänster som kunde vara utlokaliserade 
i den åländska skärgården. Min svåger är bara ett exempel.  

När det gäller IT-infrastrukturen så höll jag ett brandtal i remissdebatten. 
Jag vet inte hur många som lyssnade men det stod ingenting i massmedia och 
det sades ingenting i radion och det sägs ingenting om det i finansutskottets 
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betänkande. Jag tar inte illa upp för det. Men sådana viktiga saker som jag 
nämnde där så borde inte få förbigås med tystnad. Det känns som om det 
växer mossa på den politiska debatten om man inte tar de frågorna på allvar 
som jag tycker att är väldigt viktiga både för de enskilda ålänningarna och för 
vår största näring, nämligen bristen på IT- infrastruktur. Det är viktigt att 
man har ett heltäckande fibernät och att man har heltäckande 3 G och 4 G är 
på gång. Här behöver ålänningarna och Ålands näringsliv hjälp.  

Inte är det så många som lyssnar nu heller. Det sysslas med mycket annat 
här i plenisalen men strunt i det, jag har i alla fall sagt det. Om tio år kan jag 
säga; vad var det jag sade?  

Fru talman! Jag vill gå vidare till trafiken. Jag tänker inte hålla någon 
kortruttsdebatt men det är väldigt viktigt för skärgården att man får en fun-
gerande intern trafik, vilket man inte har idag. Den lilla vedhuggning som 
man kan göra åt varandra i skärgården är av stor betydelse. Det finns en 
ÅSUB-rapport som beskriver hur inte ens den interna ekonomin fungerar i 
skärgården. Det går inte att ha tjänsteföretag som servar skärgården som reg-
ion. Därför är det ett jättekritiskt när man väljer t.ex. placering av färjfäste på 
östra Föglö så att det blir som en nod dit alla kan komma och fara ifrån, där 
man kan byta varor och tjänster och där man också kan samarbeta med of-
fentlig service. Det är en framtida möjlighet att ha mera samarbete i skärgår-
den när vi får en bättre trafik. 

Digitaliseringens möjligheter är enorma. Ska vi ha en skola i varje skär-
gårdskommun? Nja, det kanske räcker med att ha ett klassrum och ha en 
skola i skärgården. Bak i klassen skulle man ha stora skärmar och kanske på 
Vårdö eller i Föglö som är de största kommunerna så skulle det finnas kame-
ror. När man undervisar i Vårdö så undervisar man också eleverna i Sott-
unga, på Kökar och kanske i Brändö osv. Man har ett samarbete mellan kom-
munerna.  

Den här tekniken används idag inom näringslivet. Man har ledningsgrupp-
smöten, även åländska företag, med fem-sex olika länders representanter 
samtidigt. Varför skulle man inte kunna undervisa den här vägen?  

Vi har också embryon inom äldreomsorgen: ”Må bra TV”. Teknik kan med-
föra att man distribuerar service. Vi är också här rätt så långt efter i utveckl-
ingen, tyvärr. 

Delad beskattning nämndes här. Jag har flera gånger motionerat om att 
man skulle bejaka det här sättet att bo, när man bor på flera ställen. Man bor 
i en lägenhet i Mariehamn men också i en stuga på Kökar. Om man bor och 
arbetar och delar på sin tid så borde man också kunna dela på sin kommunal-
skatt. Man kan inte heller säga att jag har nått någon större framgång, men 
det är väl droppen som urholkar stenen.  

Sedan en viktig sak för att stärka näringslivet i skärgården och skärgårds-
bornas möjligheter att satsa är att få till de här garantierna för markområden 
för att höja deras värde för att motverka jordförvärvslagstiftningen. Det här 
har man lovat skärgårdsborna på sjuttiotalet och det är fortfarande inte ge-
nomfört. En skärgårdsbos markinnehav idag är väldigt liten eftersom mark-
naden är så begränsad på grund av jordförvärvsbestämmelserna. Marken går 
inte att sätta i pant för något banklån. Banken värderar marken i princip till 
ingenting. 
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Talmannen 
5 minuter! 

Ltl Danne Sundman 

Eftersom det bara är en på talarlistan så ids jag inte begära ett nytt anfö-
rande. 

När det gäller infrastruktur i övrigt så har nämnda svåger bredband men 
inte vatten. Föglö kommun har inte ordnat färskvatten försörjningen till 
Granboda by. Det är också ett stort problem. Man borde ha en mer samman-
hållen infrastruktur och samhällsplanering i skärgården.  

Man kan också göra mycket mera för skärgården genom utvecklingsbolag. 
Vi har byggt ett bageri på sex månader på Kökar. Det har spelat en stor roll 
för en sådan liten region. 

Till sist, fru talman, vill jag säga att det viktigaste och det allra farligaste nu 
är den uppgivenhet som man börjar höra i debatten men också i korridorerna 
där lagtingsledamöter och framstående politiker tycker att man ska ge upp, 
låta skärgården dö ut och helt enkelt ge upp. Uppgivenhet är kanske det 
största hotet. Jag som är till hälften skärgårdsbo och mina barn som till 75 
procent är skärgårdsbördiga vill inte ge upp.  

Det är nu fyra liberala lagtingsledamöter kvar i salen och jag är tacksam för 
publik, men det kanske finns någon som lyssnar eller någon som läser det 
stenografiska protokollet så vi får ty oss till dem.  

Den andra saken är denna ängslighet, ängsligheten inför att våga satsa och 
våga vara kreativ. Det har kommit bra till uttryck i de här kortruttsdiskuss-
ionerna. Vi måste bli mindre ängsliga och inte vara uppgivna inför utveckl-
ingen. Vi måste styra och dra utvecklingen som vi alltid har gjort på Åland. 
Det är därför som vi kan ha ett självstyrt område på de här holmarna mitt ute 
i Östersjön. Jag tycker vi ska ersätta ängsligheten och uppgivenheten med 
framtidstro så ordnar det sig nog för skärgården också. Tack, fru talman. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Det kan noteras att liberalerna blev kvar i sina bänkar och 
lyssnade på ltl Sundmans anförande om skärgårdstrafiken. Jag tycker 
att det var bra anförande. Kärnan i anförandet var uppgivenhet och att 
det inte finns framtidstro längre. Jag hade förmånen att tillsammans 
med kollegorna i finans- och näringsutskottet besöka Färöarna för ett 
halvt år sedan. Jag tror att vi alla slogs av den stora skillnaden i sättet att 
agera i samhällsutvecklingen på Färöarna jämfört med det läget vi har 
här nu. Färingarna bestämde sig för att göra saker och så gjorde man 
saker och ting. Vi pratar, vi anlitar konsulter och vi blir allt mer upp-
givna. Ltl Sundman kom in på kärnan i våra problem. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Man borde stifta en lag eller åtminstone bestämma att det 
första det nya lagtinget skulle göra är att fara på ett studiebesök till 
Norge, Färöarna och Island, hela lagtinget på en gång. Då får man se hur 
de här tre länderna sköter sådana här frågor. Varje gång man besöker 
Norge och får del av norsk ingenjörskonst, av färingarnas drivkraft och 
av islänningarnas kombination av dessa båda så får man ett helt annat 
sätt att tänka. Det borde vara obligatoriskt att besöka dessa länder. Före 
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den 1 november 2015 så ska den här resan företas med det nyvalda lag-
tinget och kanske de tio första ersättarna. Det understöder jag. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Tack för det ltl Sundman. Inte är vi uppgivna i skär-
gården ännu. Åtminstone jag är här för att strida för utbyggnaden av 
trafiken som jag ser som det viktigaste. Vi ska inte kasta väven ännu. 
Nog måste vi fortsätta och hoppas att det blir någonting.  

I finansutskottets betänkande har man faktiskt skrivit 2016 för bygg-
start för den östgående trafiken till Kökar. Jag hoppas att de som läser 
det ska ta det som så: ”Jaha några år till och sedan kanske det händer 
någonting”. Byggstarten blir 2016, sedan går det 2-3 år till och sedan 
kanske vi har bättre förutsättningar för samarbete.  

Samma sak när det gäller motionen om utlokalisering av arbetsplat-
sen. Många arbetsplatser kan man sköta digitalt som ltl Sundman be-
skrev. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Jag tror inte att uppgivenheten i första hand kommer ifrån 
skärgården eller skärgårdens representanter även om det finns en 
ganska negativ spiral där också. Det är inte så konstigt med tanke på den 
utveckling man har tvingats uppleva och det svek man känner, som 
ibland är motiverat och ibland inte. Uppgivenheten är framförallt 
skrämmande när de kommer från sådana krafter där man annars ha va-
rit väldigt mån om att hela Åland ska leva. Man får inte ens tänka tanken 
att vi ska ge upp. Vi ska verka för alla regioners utveckling, allt ifrån Ma-
riehamns stadskärna till Kökar, Brändö, Sottunga, Kumlinge, Vårdö och 
Föglö och alla andra landsbygdskommuner, med samma frenesi överallt 
enligt de olika regionernas behov. Det är jätteviktigt att verka för alla 
regioners utveckling i det praktiska arbetet tillsammans här i Ålands 
lagting och inte bara på klistermärkena, inför förmiddagstalen och val-
slogans. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, ltl Sundman som sade någonting om ett visst parti som kanske 
hade suttit lite för många år och skulle behöva ladda om lite och som 
faktiskt är en av bromsarna lite. Jag ska säga det rent ut att jag upplever 
centern som ett bromsparti vad gäller utbyggnaden av skärgårdstrafi-
ken, åtminstone i den södra delen av skärgården. Så illa är det. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Jag nämnde inte något särskilt parti. Det gäller alla partier 
och de här tankarna finns tyvärr i alla partier, åtminstone embryot till 
den här uppgivenheten. Det är också naturligt. Man har satsat på en ut-
veckling och så vänder det ändå inte. Det är kanske svårt att se moti-
veringarna alla gångar. Man måste hela tiden ta ny sats och tänka som 
maratonlöparen att det är långt till mål, fast jag är trött efter 10 kilome-
ter så måste jag komma in i andra andningen. Så är det ofta med de här 
frågorna. För oss åländska politiker är det också som helhet svårt att 

  879 



  

driva Åland vidare. Det är stora utmaningar att vara ett ö-samhälle. Vi 
måste tänka på att det som vi gör för våra minsta, det gör vi för oss 
själva. Så är det med skärgården som är mest utsatt. 

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

Talmannen tackar för debatten som visar att traditionen med allmän politisk debatt 
kring finans- och näringsutskottets betänkande är värdefull. 

Detaljbehandlingen vidtar vid nästa plenum. 

Plenum slutar 
Nästa plenum hålls 19.12.2014 klockan 09.30. Plenum är avslutat. 
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Plenum börjar 
Närvaroregistrering. 28 ledamöter närvarande. 

Andra behandling 

1 Godkännande av konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö 
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 3/2014-2015) 
Landskapsregeringens yttrande (RP 4/2014-2015-s) 
Republikens presidents framställning (RP 4/2014-2015) 
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. Kan lagtinget enhäl-
ligt ge sitt bifall till framställningen? Lagtinget har i andra behandling enhälligt 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 

2 Ändringar i skattelagstiftningen 2015 samt kompensation till kommunerna 
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 1/2014-2015) 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 1/2014-2015) 
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Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Efter det föreläggs de lagförslag som 
ingår i betänkandet var för sig för beslut i andra behandling. Slutligen föreläggs betän-
kandets motiveringar för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkän-
nas? Godkänt. 

Diskussion. Ingen diskussion. 

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring och temporär ändring av kommunal-
skattelagen för landskapet Åland för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lag-
tinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är 
avslutad.  

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om kompensat-
ion för uteblivna inkomster från beskattningen av kapitalinkomst. Begärs ordet? Kon-
stateras att utskottet har föreslagit att lagförslaget ska förkastas. Kan förslaget omfat-
tas? Omfattat. Lagförslaget är förkastat. Lagförslagets andra behandling är avslutad. 

Föreläggs förslaget till landskapslag om temporär ändring av landskapslagen om land-
skapsandelar till kommunerna för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lag-
tinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är 
avslutad.  

Föreläggs förslaget till landskapslag om kompensation till kommunerna för sjukdoms-
kostnadsavdraget 2014 och 2015 för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lag-
tinget 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.  

Begärs ytterligare ordet? 

Ltl Mats Perämaa 

Fru talman! Med anledning av det vi förde fram under ärendets första be-
handling så förslår jag att till betänkande fogas en åtgärdsuppmaning med 
följande lydelse: ”Landskapsregeringen bereder under år 2015 en skatteåt-
gärd som efter avslutade studier vilka lett till examen, möjliggör ett avdrag av 
kapitaldelen i ett studielån då förmånstagaren genom arbete förvärvar skatte-
pliktiga inkomster i en åländsk kommun.” 

Vtm Viveka Eriksson 

Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Perämaas förslag. 

Talmannen 
Lagtingsledamoten Mats Perämaa har med understöd av vicetalman Viveka Eriksson 
föreslagit att följande kläm fogas till betänkandet” att till betänkandet fogas en åtgärds-
uppmaning med följande lydelse: ”Landskapsregeringen bereder under år 2015 en skat-
teåtgärd som efter avslutade studier vilka lett till examen, möjliggör ett avdrag av 
kapitaldelen i ett studielån då förmånstagaren genom arbete förvärvar skattepliktiga 
inkomster i en åländsk kommun.” Uppmaningen framgår av reservationen till betän-
kandet. Är redogörelsen riktig. Redogörelsen är riktig. 

Omröstning kommer att verkställas.  

Ltl Mats Perämaa 

Fru talman! Jag föreslår öppen omröstning. 
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Ltl Torsten Sundblom 

Fru talman! Jag understöder ltl Perämaas förslag. 

Talmannen 
Ltl Mats Perämaa har med understöd av Torsten Sundblom föreslagit att en öppen om-
röstning ska hållas. En öppen omröstning kommer därför att hållas. Jag ber lagtingsle-
damöterna Petri Carlsson och Jörgen Pettersson att biträd omröstningen. 

Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfat-
tar ltl Mats Perämaas ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen god-
kännas? Godkänd. 

Upprop.  

Omröstningen har givit vid handen 19 ja-röster, 9 nej-röster och 2 var frånvarande. 
Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.   

Ärendet är slutbehandlat. 

Fortsatt enda behandling 

3 Budget för landskapet Åland 2015 
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 2/2014-2015) 
Landskapsregeringens budgetförslag (BF 1/2014-2015) 
Budgetmotionerna (BM 1-48/2014-2015) 
Diskussionen förklarades avslutad vid plenum 18.12.2014 . Detaljbehandlingen börjar. I 
detaljbehandlingen föreläggs först avsnittet Verksamhet, därefter avsnitten Överfö-
ringar, SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH RESULTATRÄK-
NINGSPOSTER samt slutligen INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA FINANSINVE-
STERINGAR. Avsnitten föreläggs enligt avdelningar och kapitel jämte detaljmo-
tiveringar. Där ändringsförslag inte aviserats föreläggs dock avsnitten eller avdelning-
arna i deras helhet.  

Sedan föreläggs betänkandets klämmar och slutligen dess allmänna motivering. Kan 
förfaringssättet godkännas? Godkänt. 

Först föreläggs avsnittet VERKSAMHET enligt avdelningar och kapitel jämte detaljmo-
tiveringar. 

Föreläggs avdelning 1 Lagtinget i sin helhet. Godkänd. 

Föreläggs avdelning 2 Landskapsregeringen och regeringskansliet kapitel för kapitel 

Föreläggs kapitel 200 LANTRÅDET OCH LANDSKAPSREGERINGENS LEDAMÖTER 

Begärs ordet? 

Ltl Brage Eklund 

Fru talman! Jag föreslår att ”anslaget under avsnittet Verksamhet moment 
20010 minskas med 98 000 euro.” 

Ltl Anders Eriksson 

Fru talman! Jag understöder förslaget. 

Talmannen 
Ltl Brage Eklund understödd av ltl Anders Eriksson har föreslagit att ”anslaget under 
avsnittet Verksamhet moment 20010 minskas med 98 000 euro”. 

Är redogörelsen riktig? Riktig.  

Omröstning kommer att verkställas.  
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Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfat-
tar ltl Brage Eklunds ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen god-
kännas? Godkänd. 

Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talamannen röstar ja. 

Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.   
  

Föreläggs kap 210 REGERINGSKANSLIET. Godkänt. 

215 KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET. Godkänt.   

220 FRÄMJANDE AV JÄMSTÄLLDHETEN. Godkänt.   

225 FRÄMJANDE AV INTEGRATION. Godkänt.   

230 LAGTINGSVAL. Godkänt.   

240 BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET. Godkänt.   

250 PERSONALARBETE OCH ARBETSMILJÖ. Godkänt.   

252 SERVICEVERKSAMHET. Godkänt.   

260 LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER. Godkänt. 

265 KONSUMENTSKYDD. Godkänt.   

270 RADIO- OCH TV-VERKSAMHET. Godkänt.   

280 LAGBEREDNINGEN. Godkänt.   

Föreläggs Avdelning 3 FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE kapitel 
för kapitel.   

Kap.300 ALLMÄN FÖRVALTNING   

Kap 380 PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER. Godkänt.   

390 ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER. Godkänt. 

Föreläggs avdelning 4 SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOM-
RÅDE i dess helhet. Godkänt.   

Föreläggs Avdelning 5 UTBILDNINGS- OCH KULTUR-AVDELNINGENS FÖRVALT-
NINGSOMRÅDE kapitel för kapitel   

Kap 500 ALLMÄN FÖRVALTNING   

Begärs ordet? 

Ltl Axel Jonsson  

Fru talman! Jag föreslår att utskottets motivering under avsnittet Utbild-
nings- och kulturavdelningen ”Allmän förvaltning” ges följande tillägg: 
”Landskapsregeringen lägger under året fokus på att stärka betoningen på 
digital kompetens i läroplanen genom införande av grundläggande utbildning 
i programmering samt i hantering av personlig information och integritets-
frågor redan från grundskolans tidigare år.” 

Ltl Anders Eriksson 

Understöder förslaget. 

Talmannen 
Ltl Axel Jonsson understödd av ltl Anders Eriksson har föreslagit att utskottets moti-
vering under avsnittet Verksamhet kapitel 500 Utbildnings- och kulturavdelningen 
”Allmän förvaltning” ges följande tillägg: ”Landskapsregeringen lägger under året fokus 
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på att stärka betoningen på digital kompetens i läroplanen genom införande av grund-
läggande utbildning i programmering samt i hantering av personlig information och 
integritetsfrågor redan från grundskolans tidigare år.” Är redogörelsen riktig? Redogö-
relsen är riktig.  

Omröstning kommer att verkställas.  

Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfat-
tar ltl Axel Jonssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkän-
nas? Godkänd. 

Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talamannen röstar ja.  

Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.    

 

505 BIBLIOTEKS- OCH ARKIVVERKSAMHETEN. Godkänt.   

510 ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET. Godkänt. 

515 PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE OCH IDROTT. God-
känt.   

516 PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET. Godkänt. 

530 UTBILDNING EFTER GRUNDSKOLAN. Godkänt.   

535 VUXENUTBILDNING. Godkänt.   

540 MUSEIBYRÅN. Godkänt.   

Föreläggs avdelning 6 NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i dess 
helhet. Godkänd.   

Föreläggs avdelning 7 INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOM-
RÅDE kapitel för kapitel.   

Kap 700 ALLMÄN FÖRVALTNING   

Begärs ordet? 

Ltl Mats Perämaa 

Fru talman! Jag förslår att till betänkandets detaljmotivering under avsnittet 
Verksamhet, kapitel 700, införs ett nytt andra stycke med följande lydelse: 
”Landskapsregeringen utför en förstudie över en ringväg mellan Vårdö och 
Lumparland. Förstudien ska innefatta en möjlig eller möjliga sträckningar av 
väg och en analys över samhällseffekterna av en ringväg.” 

Vtm Viveka Eriksson 

Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Perämaas förslag. 

Talmannen 
 Ltl Mats Perämaa understödd av vtm Viveka Eriksson har föreslagit att till betänkan-
dets detaljmotivering under avsnittet Verksamhet kapitel 700 införs ett nytt andra 
stycke med följande lydelse: ”Landskapsregeringen utför en förstudie över en ringväg 
mellan Vårdö och Lumparland. Förstudien ska innefatta en möjlig eller möjliga sträck-
ningar av väg och en analys över samhällseffekterna av en ringväg.” Är redogörelsen rik-
tig? Riktig. 

Omröstning kommer att verkställas.  
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Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfat-
tar ltl Mats Perämaas ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen god-
kännas? Godkänd. 

Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talamannen röstar ja.  

Majoritet för ja. Lagtinget har omfattats finans- och näringsutskottets betänkande. 

710 PLANLÄGGNINGS- OCH BYGGNADSVÄSENDET. Godkänt. 

720 ELSÄKERHET OCH ENERGI. Godkänt.   

740 ÅLANDSTRAFIKEN. Godkänt.   

745 OLJESKYDD. Godkänt.   

750 KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK   

Begärs ordet? 

Ltl Torsten Sundblom 

Fru talman! Jag förslår att det till betänkandets detaljmotivering under av-
snittet Verksamhet, moment 75010, under rubriken inkomster införs följande 
tillägg: ”Landskapsregeringen reviderar skärgårdstrafikens avgiftstaxa inför 
att sommartaxan börjar gälla år 2015”. 

Ltl Katrin Sjögren  

Talman! Jag ber att få understöda ltl Torsten Sundbloms förslag. 

Talmannen 
Ltl Torsten Sundblom understödd av ltl Katrin Sjögren har föreslagit att till betänkan-
dets detaljmotivering under avsnittet Verksamhet moment 75010 under rubriken in-
komster införs följande tillägg: ”Landskapsregeringen reviderar skärgårdstrafikens av-
giftstaxa inför att sommartaxan börjar gälla år 2015.” Är redogörelsen riktig? Riktig. 

Omröstning kommer att verkställas.  

Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfat-
tar ltl Torsten Sundbloms ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen 
godkännas? Godkänd. 

Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talamannen röstar ja.  

Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande. 

 

760 KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING. Godkänt.   

Föreläggs avdelningen FRISTÅENDE ENHETER i dess helhet. Godkänd.  

Föreläggs avdelningen MYNDIGHETER i dess helhet. Godkänd.   

Därmed var avsnittet Verksamhet behandlat.   

 

Föreläggs nu avsnittet ÖVERFÖRINGAR.    

Föreläggs Avdelning 1 Lagtinget i dess helhet. Godkänt.   

Föreläggs Avdelning 2 LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET i 
dess helhet. Godkänd. 

Föreläggs avdelning 3 FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE kapitel 
för kapitel   

Kap 330 ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA   
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Begärs ordet? 

Vtm Viveka Eriksson 

Fru talman! Jag förslår ett nytt stycke i detaljmotiveringen med följande ly-
delse: ”I anslaget ingår samarbetsunderstöd för kommuner som inleder eller 
planerar samarbetsprojekt inom de kommunala verksamhetsområdena samt 
utredningar som genomförs av minst två kommuner som syftar till samarbete 
eller samgående inom delar av eller hela kommunförvaltningar.” 

Ltl Mats Perämaa 

Fru talman! Jag understöder vtm Erikssons förslag. 

Talmannen 
Vtm Viveka Eriksson understödd av ltl Mats Perämaa har föreslagit att till betänkandets 
detaljmotivering under avsnittet Överföringar momentet 33 000 infogas ett nytt sista 
stycke med följande lydelse: ”I anslaget ingår samarbetsunderstöd för kommuner som 
inleder eller planerar samarbetsprojekt inom de kommunala verksamhetsområdena 
samt utredningar som genomförs av minst två kommuner som syftar till samarbete eller 
samgående inom delar av eller hela kommunförvaltningar.” Är redogörelsen riktig? Re-
dogörelsen är riktig. 

Omröstning kommer att verkställas.  

Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfat-
tar vtm Erikssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkän-
nas? Godkänd. 

Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talamannen röstar ja.  

Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande. 

 

340 SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR. Godkänt. 

350 PENNINGAUTOMATMEDEL. Godkänt.   

Föreläggs avdelning 4 SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOM-
RÅDE kapitel för kapitel   

Kap 410 ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER. Godkänt.   

415 AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER. Godkänt.  

420 ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER. Godkänt. 

440 NATURVÅRD. Godkänt.   

445 PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR SOCIAL OCH MILJÖVERKSAMHET 

Begärs ordet? 

Ltl Axel Jonsson  

Fru talman! Jag föreslår ett nytt tillägg under rubriken Penningautomatme-
del för miljöverksamhet enligt följande lydelse: ”Anslaget reserveras i första 
hand för omställning av den åländska bilparken. Regeringen utreder under 
året erfarenheterna från olika miljöbilsprogram i Europa samt återkommer 
till lagtinget med en el-bilsstrategi för Åland innehållande ett lagförslag om 
ett åländskt kommunalskatteavdrag vid inköp av el- och hybrid fordon samt 
förslag på ekonomisk kompensation till kommunerna. Regeringen uppmanar 
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Finlands regering att införa förstärkta incitament för inköp och import av el-
bilar i främst fordons- och bilbeskattningen på Åland.” 

Ltl Brage Eklund 

Tack, fru talman! Jag ber att få understöda ltl Axel Jonssons förslag. 

Talmannen 
Ltl Axel Jonsson understödd av ltl Brage Eklund har föreslagit att utskottets motivering 
under avsnittet Överföringar moment 44520 ”Penningautomatmedel för miljöverksam-
het (R)” ges ett nytt stycke med följande lydelse: ”Anslaget reserveras i första hand för 
omställning av den åländska bilparken. Regeringen utreder under året erfarenheterna 
från olika miljöbilsprogram i Europa samt återkommer till lagtinget med en el-bilsstra-
tegi för Åland innehållande ett lagförslag om ett åländskt kommunalskatteavdrag vid 
inköp av el- och hybrid fordon samt förslag på ekonomisk kompensation till kommu-
nerna. Regeringen uppmanar Finlands regering att införa förstärkta incitament för in-
köp och import av elbilar i främst fordons- och bilbeskattningen på Åland.” Är redogö-
relsen riktig? Redogörelsen är riktig. 

Omröstning kommer att verkställas.  

Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfat-
tar ltl Axel Jonssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkän-
nas?  

Ltl Axel Jonsson 

Fru talman! Jag föreslår öppen omröstning i denna viktiga fråga. 

Ltl Anders Eriksson 

Understöder.  

Talmannen 
Ltl Axel Jonsson har med understöd av Anders Eriksson föreslagit att en öppen omröst-
ning ska hållas. En öppen omröstning kommer därför att hållas. Jag ber lagtingsleda-
möterna Åke Mattsson och Katrin Sjögren att biträda omröstningen. 

Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfat-
tar ltl Axel Jonssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkän-
nas? Godkänd. 

Upprop.  

Omröstningen har givit vid handen 17-ja röster, 8-nej röster, 2 avstod och 3 var frånva-
rande. Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande. 

 

450 VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD. Godkänt.   

460 AVFALLSHANTERING. Godkänt.   

Föreläggs avdelning 5 UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALT-
NINGSOMRÅDE i dess helhet. Godkänt.   

Föreläggs avdelning 6 NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE kapitel 
för kapitel.    

Kap 610 NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE. Godkänt.   

615 FRÄMJANDE AV LIVSMEDELSPRODUKTION. Godkänt.   

621 EUROPEISKA UNIONEN - ERUF OCH ESF, 2014 - 2020. Godkänt.   
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623 EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR    

 LANDSBYGDENS UTVECKLING, EJFLU, 2014 - 2020. Godkänt.  

625 EUROPEISKA UNIONEN - EUROPEISKA HAVS-    

 OCH FISKERI FONDEN, EHFF, 2014 - 2020. Godkänt.   

631 EUROPEISKA UNIONEN - REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN, 2007 - 2013. 
Godkänt.   

633 EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR    

 LANDSBYGDENS UTVECKLING, 2007 - 2013. Godkänt.   

635 EUROPEISKA UNIONEN - STRUKTURPROGRAM    

 FÖR FISKERI SEKTORN, 2007 - 2013. Godkänt.   

640 FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET. Godkänt.   

650 JAKT- OCH VILTVÅRD.    

Begärs ordet? 

Ltl Tony Asumaa 

Tack, fru talman! För att få bort vildsvinen ur vår fauna och att kraftigt mar-
kera från landskapsregeringens sida att vildsvinen inte är önskvärda på våra 
åländska marker så föreslår jag att anslaget under avsnittet Överföringar mo-
ment 65000 Jakt- och viltvård utökas med 15 000 euro och att motiveringen 
under momentet ”Utgifter” kompletteras med ett stycke som lyder enligt föl-
jande: ”Landskapet inför en rovdjurspremie på vildsvin från och med den 
1.1.2015 i enlighet med jaktlagens 56 §.” 

Ltl Mats Perämaa 

Fru talman! Jag ber att få understöda förslaget. 

Talmannen 
Ltl Tony Asumaa understödd av ltl Mats Perämaa har föreslagit att anslaget under av-
snittet Överföringar moment 65000 Jakt- och viltvård utökas med 15 000 euro och att 
motiveringen under momentet ”Utgifter” kompletteras med ett stycke som lyder enligt 
följande: ”Landskapet inför en rovdjurspremie på vildsvin från och med den 1.1.2015 i 
enlighet med jaktlagens 56 §.” Är redogörelsen riktig? Riktig.  

Omröstning kommer att verkställas.  

Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfat-
tar ltl Tony Asumaas ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen god-
kännas? Godkänd. 

Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talamannen röstar ja.  

Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.
   

670 FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN. Godkänt.   

Föreläggs avdelning 7 INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOM-
RÅDE i dess helhet. Godkänd.   

Föreläggs MYNDIGHETER. Godkänd.   

Föreläggs ÅTERFÖRDA ANSLAG. Godkänt. 

Därmed är avsnittet Överföringar behandlat. 
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Föreläggs avsnittet SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH RESUL-
TATRÄKNINGSPOSTER i sin helhet. Avsnittet är godkänt 

Föreläggs avsnittet Investeringar, Lån och Övriga finansinvesteringar enligt avdelningar 
och kapitel.   

Föreläggs Avdelning 3 FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i sin hel-
het. Godkänd.   

Föreläggs Avdelning 4 SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOM-
RÅDE i sin helhet. Godkänd.   

Föreläggs Avdelning 5 UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALT-
NINGSOMRÅDE i sin helhet. Godkänd. 

Föreläggs Avdelning 6 NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i sin 
helhet. Godkänd.   

Föreläggs Avdelning 7 INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOM-
RÅDE kapitel för kapitel   

Kap 9745 OLJESKYDD. Godkänd.   

9750 KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK. Godkänd.   

9760 KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING  

Begärs ordet? 

Ltl Tony Asumaa 

Tack, fru talman! På grund av trafiksäkerhetsmässiga och konjunkturmässiga 
skäl föreslår jag att texten i första stycket i detaljmotiveringen under avsnittet 
investeringar, lån och övriga finansinvesteringar moment 976000 komplette-
ras med följande text: ”En separat gång- och cykelväg från Lem-ströms kanal 
till gång- och cykeltunneln i Söderby, Lemland, planeras och projekteras un-
der året.” 

Ltl Mats Perämaa 

Fru talman! Jag ber att få understöda förslaget. 

Talmannen 
Ltl Tony Asumaa understödd av ltl Mats Perämaa har föreslagit att texten i första 
stycket i detaljmotiveringen under avsnittet investeringar, lån och övriga finansinveste-
ringar moment 976000 kompletteras med följande text: ”En separat gång- och cykelväg 
från Lemströms kanal till gång- och cykeltunneln i Söderby, Lemland, planeras och pro-
jekteras under året.” Är redogörelsen riktig? Riktig. 

Omröstning kommer att verkställas.  

Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfat-
tar ltl Tony Asumaas ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen god-
kännas? Godkänd. 

Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talamannen röstar ja.  

Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.  

Begärs ytterligare ordet? 
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Vtm Viveka Eriksson 

Talman! Jag föreslår att till moment 976000 fogas följande text: ”Medlen un-
der momentet ska även användas för att tillsammans med kommunen utar-
beta ändamålsenliga trafiklösningar kring landskapsväg 4 norrut som korsar 
Godby centrum. Planering sker under året och medel för förverkligande 
anges i budgeten för år 2016.” 

Ltl Mats Perämaa 

Fru talman! Jag ber att få understöda förslaget.  

Talmannen 
Vtm Viveka Eriksson understödd av ltl Mats Perämaa har föreslagit att det till detaljmo-
tiveringen under avsnittet investeringar, lån och övriga finansinvesteringar moment 
976000 fogas följande text: ”Medlen under momentet ska även användas för att tillsam-
mans med kommunen utarbeta ändamålsenliga trafiklösningar kring landskapsväg 4 
norrut som korsar Godby centrum. Planering sker under året och medel för förverkli-
gande anges i budgeten för år 2016.” Är redogörelsen riktig? Riktig. 

Omröstning kommer att verkställas.  

Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfat-
tar vtm Viveka Erikssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen 
godkännas? Godkänd. 

Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talamannen röstar ja.  

Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.
   

Föreläggs FRISTÅENDE ENHETER. Godkänt.   

Föreläggs MYNDIGHETER. Godkänt.   

Därmed är hela sifferstaten behandlad.    

 

Föreläggs nu de till betänkandet fogade klämförslagen var för sig.  

Föreläggs det första klämförslaget. Godkänt. 

Föreläggs det andra klämförslaget. Godkänt. 

Föreläggs det tredje klämförslaget. Godkänt. 

Klämmarna är därmed behandlade. 

 

Föreläggs slutligen betänkandets allmänna motivering.  

Talmannen föreslår att den allmänna motiveringen föredras enligt mellanrubrikerna i 
betänkandet och att ändringsförslagen framläggs under respektive rubrik. Önskar en 
ledamot framföra förslag under en ny mellanrubrik som inte ingår i betänkandet ska 
sådana förslag framföras efter behandlingen av de rubriker som ingår i betänkandet. 
Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. 

Föredras rubriken Ekonomisk översikt. Godkänd. 

Föredras rubriken Landskapets budgetekonomi. 

Begäres ordet? 
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Ltl Anders Eriksson 

Fru talman! För att vi ska slippa upprepa varandra så föreslår jag att kläm-
men i motion 1 som går ut på att minska landskapets budgetunderskott ska 
omfattas. Verksamhetsutgifterna bör minskas och landskapsregeringen åter-
kommer i första tilläggsbudget med konkreta åtgärder. 

Ltl Axel Jonsson  

Talman! Jag understöder förslaget.  

Talmannen 
Lagtingsledamoten Anders Eriksson understödd av lagtingsledamoten Axel Jonsson har 
föreslagit att det till den allmänna motiveringen under rubriken ”Landskapets budgete-
konomi” fogas ett nytt stycke med följande lydelse: ”Målet är att bibehålla välfärden och 
utveckla det åländska samhället på lång sikt samtidigt som man skapar finansiellt ut-
rymme för att trygga kärnområdena vård, skola och omsorg samt för nödvändiga fram-
tidssatsningar. Den ekonomiska situationen med flera år av budgetunderskott kräver 
krafttag för att minska landskapets verksamhetsutgifter. Därför bör verksamhetsutgifter 
nästa år minskas med 5 procent. Landskapsregeringen återkommer i den första tilläggs-
budgeten med konkreta sparåtgärder för 2015.” Förslaget framgår av lagtingsledamoten 
Brage Eklunds reservation till betänkandet. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är 
riktig. 

Omröstning kommer att verkställas.  

Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfat-
tar ltl Anders Eriksson ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen god-
kännas? Godkänd. 

Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talamannen röstar ja.  

Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.
   

Föredras rubriken Självstyrelseutveckling. Godkänd. 

Föredras rubriken Utveckling och omstrukturering av landskapsförvaltningen. God-
känd. 

Föredras rubriken Utveckling och omstrukturering av den kommunala serviceprodukt-
ionen. 

Begärs ordet? 

Ltl Brage Eklund 

Tack, fru talman! Jag föreslår att stycket under utskottets allmänna moti-
vering under rubriken ”Utveckling och omstrukturering av den kommunala 
serviceproduktionen” ersätts med följande: ”Regeringen utreder i kompara-
tivt syfte en organisationsmodell där berörda delar av den sociala servicen 
överförs till regeringens ansvarsområde.” 

Ltl Anders Eriksson 

Jag vill verkligen understöda det goda förslaget. 

Talmannen 
Lagtingsledamoten Brage Eklund understödd av ltl Anders Eriksson har föreslagit att 
stycket under utskottets allmänna motivering under rubriken ”Utveckling och omstruk-
turering av den kommunala serviceproduktionen” ersätts med följande: ”Regeringen 
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utreder i komparativt syfte en organisationsmodell där berörda delar av den sociala ser-
vicen överförs till regeringens ansvarsområde.” Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är 
riktig. 

Omröstning kommer att verkställas.  

Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfat-
tar ltl Brage Eklunds ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen god-
kännas? Godkänd. 

Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talamannen röstar ja  

Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande. 

Begärs ytterligare ordet? 

Ltl Torsten Sundblom 

Tack, fru talman! Regionalpolitiken är viktig och därför förslår jag att till den 
allmänna motiveringen under rubriken ”Utveckling och omstrukturering av 
landskapsförvaltningen” tas in ett nytt stycke enligt följande: ”Landskapsre-
geringen listar vilka uppgifter som av regionalpolitiska skäl kan utlokaliseras 
till skärgårdskommunerna eller landskommunerna från centralförvaltningen 
och kommer med förslag till utlokaliseringar i kommande budgeter.” 

Vtm Viveka Eriksson 

Talman! Jag ber att få understöda ltl Sundbloms förslag. 

Talmannen 
Lagtingsledamoten Torsten Sundblom understödd av vtm Viveka Eriksson har föresla-
git att i den allmänna motiveringen under rubriken "Utveckling och omstrukturering av 
landskapsförvaltningen” tas in ett nytt stycke enligt följande: Landskapsregeringen lis-
tar vilka uppgifter som av regionalpolitiska skäl kan utlokaliseras till skärgårdskommu-
nerna eller landskommunerna från centralförvaltningen och kommer med förslag till 
utlokaliseringar i kommande budgeter.” Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. 

Omröstning kommer att verkställas.  

Ltl Mats Perämaa 

Fru talman! Jag begär öppen omröstning. 

Ltl Anders Eriksson 

Jag tycker att det är ett bra förslag så jag understöder också det.  

Talmannen 
Ltl Mats Perämaa har med understöd av ltl Anders Eriksson föreslagit att en öppen om-
röstning ska hållas. Öppen omröstning kommer därför att verkställas. Jag ber lagtings-
ledamöterna Gunnar Jansson och Danne Sundman att biträda rösträkningen. 

Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfat-
tar ltl Brage Eklunds ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen god-
kännas? Godkänd. 

Upprop. 

Omröstningen har givit vid handen 19 ja-röster, 9 nej-röster, 2 var frånvarande 

Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.   

 

Föredras rubriken Jämställdhet. Godkänd. 
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Föredras rubriken Social omsorg. Godkänd. 

Föredras rubriken Hälso- och sjukvård 

Begärs ordet? 

Ltl Katrin Sjögren  

Talman! Jag föreslår ett tillägg till den allmänna motiveringen under Hälso- 
och sjukvård, infogas följande stycke: "Ett meddelande tillställs lagtinget un-
der våren, innefattande en framtidsstrategi för mun- och tandvården.” 

Ltl Mats Perämaa 

Fru talman! Jag understöder förslaget.  

Talmannen 
Lagtingsledamoten Katrin Sjögren understödd av ltl Mats Perämaa har föreslagit att 
under den allmänna motiveringen under rubriken Hälso- och sjukvård, infogas följande 
stycke: "Ett meddelande tillställs lagtinget under våren, innefattande en framtidsstra-
tegi för mun- och tandvården.” Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. 

Omröstning kommer att verkställas.  

Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfat-
tar ltl Katrin Sjögrens ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen god-
kännas? Godkänd. 

Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talamannen röstar ja.  

Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.
   

Föredras rubriken Hållbar utveckling. Godkänd. 

Föredras rubriken Utbildnings- och kulturpolitiken  

Begärs ordet? 

Ltl Anders Eriksson 

Fru talman! Jag föreslår att det till utskottets allmänna motivering under ru-
briken ”Utbildnings- och kulturpolitik” införs ett nytt stycke med följande ly-
delse: ”Landskapsregeringen startar under året ett projekt i syfte att kartlägga 
vilka utbildningar de elever som lämnar gymnasiet går vidare till och vilken 
kompetens de bygger upp. Om det med beaktande av personregisterlagstift-
ningen är möjligt byggs en databas upp som ett kontaktforum mellan myn-
digheter, företag och kompetenta ungdomar.” 

Ltl Axel Jonsson  

Jag understöder förslaget. 

Talmannen 
Lagtingsledamoten Anders Eriksson understödd av ltl Axel Jonsson har föreslagit att 
det till utskottets allmänna motivering under rubriken ”Utbildnings- och kulturpolitik” 
införs ett nytt stycke med följande lydelse: ”Landskapsregeringen startar under året ett 
projekt i syfte att kartlägga vilka utbildningar de elever som lämnar gymnasiet går vi-
dare till och vilken kompetens de bygger upp. Om det med beaktande av personregister-
lagstiftningen är möjligt byggs en databas upp som ett kontaktforum mellan myndig-
heter, företag och kompetenta ungdomar.” Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är rik-
tig. 
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Omröstning kommer att verkställas.  

Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfat-
tar ltl Anders Eriksson ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen god-
kännas? Godkänd. 

Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talamannen röstar ja.  

Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande. 

Begärs ytterligare ordet? 

Ltl Katrin Sjögren  

Talman! Jag föreslår ett tillägg till den allmänna motiveringen under rubri-
ken Utbildnings- och kulturpolitik. Jag förslår ett nytt stycke med följande 
lydelse: ”En revidering och modernisering av grundskolelagen inleds under 
året.” 

Vtm Viveka Eriksson 

Talman! Jag ber att få understöda ltl Sjögrens förslag. 

Talmannen 
Lagtingsledamoten Katrin Sjögren understödd av vtm Viveka Eriksson har föreslagit att 
till betänkandets allmänna motivering under rubriken Utbildnings- och kulturpolitik 
infogas ett nytt sista stycke med följande lydelse: ”En revidering och modernisering av 
grundskolelagen inleds under året.” Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. 

Omröstning kommer att verkställas.  

Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfat-
tar ltl Katrin Sjögrens ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen god-
kännas? Godkänd. 

Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talamannen röstar ja.  

Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande. 
   

Föredras rubriken Närings-, arbetsmarknads- och regionalpolitik 

Begärs ordet? 

Ltl Torsten Sundblom 

Vi har redan röstat i det här ärendet så jag avstår, för det gäller väl i alla fall 
ändå. 

Talmannen 
Rubriken Närings-, arbetsmarknads- och regionalpolitik är därmed godkänd. 

Därmed är rubrikerna i betänkandets allmänna motivering behandlade.  

 

Begärs ytterligare ordet? 

Ltl Axel Jonsson  

Fru talman! Man kan inte låta avgifter höjas med flera hundra procent utan 
att det går lagtinget förbi. Vi föreslår att utskottets allmänna motivering ges 
en ny rubrik ”Tillsyns- och förenklingsarbete” efter rubriken ”Närings-, ar-
betsmarknads- och regionalpolitik” med följande text: ”Arbetet med förenk-
lingen av hälsovårdslagstiftningen fortsätter i syfte att skapa ett lätthanterligt 
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regelverk anpassat efter småskaliga åländska förhållanden och behov. Under 
hösten 2014 inleddes arbetet med att ta fram ett nytt avgiftssystem och en ny 
tillsyns- och verksamhetsplan för ÅMHM. Arbetet färdigställs under våren 
och en sänkt taxa samt en mindre omfattande tillsynsplan tas i bruk 1 sep-
tember 2015. Där administrativa åtgärder inte räcker återkommer regeringen 
under året med förslag till lagstiftning.” 

Ltl Anders Eriksson 

Understöder. 

Talmannen 
Lagtingsledamoten Axel Jonsson understödd av ltl Anders Eriksson har föreslagit att 
utskottets allmänna motivering ges en ny rubrik ”Tillsyns- och förenklingsarbete” efter 
rubriken ”Närings-, arbetsmarknads- och regionalpolitik” med följande text: ”Arbetet 
med förenklingen av hälsovårdslagstiftningen fortsätter i syfte att skapa ett lätthanter-
ligt regelverk anpassat efter småskaliga åländska förhållanden och behov. Under hösten 
2014 inleddes arbetet med att ta fram ett nytt avgiftssystem och en ny tillsyns- och verk-
samhetsplan för ÅMHM. Arbetet färdigställs under våren och en sänkt taxa samt en 
mindre omfattande tillsynsplan tas i bruk 1 september 2015. Där administrativa åtgär-
der inte räcker återkommer regeringen under året med förslag till lagstiftning.” Är redo-
görelsen riktig? Redogörelsen är riktig. 

Omröstning kommer att verkställas.  

Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfat-
tar ltl Axel Jonssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkän-
nas? Godkänd. 

Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talamannen röstar ja. 

Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat finans- och näringsutskottets betänkande.
   

Begärs ytterligare ordet? Ingen begär ordet. 

Den allmänna motiveringen är därmed behandlad. 

Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 

För kännedom 

4 Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2014 
Landskapsregeringens budgetförslag (BF 3/2014-2015) 
Ärendet upptas till behandling vid plenum 07.01.2014. 

Plenum slutar 
Nästa plenum hålls 07.01.2015 klockan 13.00. Plenum är avslutat. Talmannen önskar 
alla en riktigt god jul och ett fantastiskt gott nytt valår! 
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Plenum börjar 
Närvaroregistrering. 29 ledamöter närvarande. 

Lagtingsledamoten Axel Jonsson anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av 
styrelsemöte i EFA. Beviljas.  

Herr landshövdingen 

Värderade fru talman! Jag ber att till lagtinget för behandling få överlämna 
republikens presidents framställningar om bifall till, för det första, lagen om 
sättande ikraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i 
konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och dess 
fakultativa protokoll. 

För det andra, lagen om sättande ikraft av de bestämmelser som hör till 
området för lagstiftningen i det fakultativa protokollet om ett klagomålsförfa-
rande till konventionen om barnets rättigheter. 

Talmannen 
Lagtinget kommer att behandla ärendena i vederbörlig ordning, herr landshövding. 

Första behandling 

1 Lagtingsledamöternas arvoden och kostnadsersättningar 
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 10/2013-2014) 
Talmanskonferensens framställning (TMK 3/2013-2014) 
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Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betän-
kandet. 

Diskussion. 

Ltl Katrin Sjögren  

Talman! Talmanskonferensen föreslår att lagtinget antar en ny lagstiftning 
om lagtingsledamöternas arvoden och kostnadsersättningar. Lagförslaget går 
ut på att lagtinget tillsätter en arvodeskommission som står utanför lagtinget 
och som självständigt fattar beslut om arvodets belopp. Bakgrunden är att det 
inte kan anses ändamålsenligt att lagtinget själv bestämmer om ledamöternas 
arvoden.  

I lagförslaget tas inte ställning till storleken på lagtingsledamöternas arvo-
den. Dock sägs att förmånerna måste fastställas så att ledamöterna behandlas 
lika. Det bör, liksom hittills, vara möjligt att bevilja ett högre arvode till vissa 
ledamöter på grund av uppdrag inom samt utanför lagtinget eftersom en del 
uppdrag är mer arbetskrävande än andra.  

Utskottet har fört en principiell diskussion om arvodets storlek och delar 
talmanskonferensen uppfattning att det är rimligt att antalet uppdrag och ar-
betsmängd avspeglas i arvodets storlek.   

För att vi nu inrättar en arvodeskommission betyder det inte att arvodena 
ska höjas. Vi får en mera neutral bedömning av våra arvoden. 

Lagförslaget föranleder ändringar av vissa bestämmelser i lagtingsord-
ningen och arbetsordningen. För att undvika motstridigheter bör bestämmel-
serna ändras innan arvodeslagstiftningen träder ikraft. En revidering av lag-
tingsordningen och arbetsordningen är som vi alla vet på gång. 

Några ändringar anser utskottet motiverade. Beträffande 1 § 1 mom. anser 
utskottet: För att möjliggöra att den ersättning som tillkommer talmannen 
för representationskostnader även kan erläggas i form av ett förhöjt arvode 
föreslår utskottet att ordet ”ska” byts till ”kan” i andra meningen. Ändrings-
förslaget betyder inte att ersättningen för representationskostnader föreslås 
utgå. Det ger större möjligheter i lagförslaget. 

Utskottet föreslår att 2 mom. ändras så att kommissionen ska utse en ord-
förande inom sig. På så sätt undviks problem vid val av medlemmar till arvo-
deskommissionen från flera kandidatlistor. Vare sig ordföranden eller med-
lemmarna i kommissionen får vara lagtingsledamöter eller tjänsteman vid 
lagtinget. Utskottet förutsätter att inte heller ministrar eller ledande tjänste-
män vid landskapsregeringen utses till medlemmar i kommissionen. 

Beträffande 3 § 1 mom. anser utskottet: För att ge ersättare i lagtinget, vars 
uppdrag som ledamot i lagtinget har upphört före mandatperiodens utgång, 
en skälig tid för omställningen föreslår utskottet att den tid för vilken en er-
sättare i lagtinget kan beviljas ett arvode efter det att uppdraget som ledamot 
i lagtinget har upphört förlängs till sex månader.   

Det finns två reservationer fogade till betänkandet. Jag antar att reservan-
terna eller partigrupperna kommer att redovisa för reservationerna.  

Ålands Framtid och Axel Jonsson vill inte ha någon arvodeskommission 
överhuvudtaget. Göte Winé och socialdemokraterna vill att arvodeskommiss-
ionen ska ha fyra medlemmar istället för tre. Det senaste var en fråga som vi 
diskuterade och penetrerade ganska pragmatiskt från utskottets sida. Vi kon-
staterade att med de ändringar vi gör att man utser ordförande inom sig så 
med ett jämnt antal medlemmar i kommissionen så kan det bli olyckligt och 
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fullt fokus på ordförande. Det har varit en pragmatisk linje att vi anser det 
bäst med tre medlemmar och det blir också förstås mindre kostnader. 

Slutligen, fru talman, för utskottet också en diskussion kring lagtingsleda-
möternas pensioner. I samband med ärendets behandling har vi diskuterat 
lagtingsledamöternas rätt till tidigarelagd ålderspension. Enligt gällande lag-
stiftning har en lagtingsledamot möjlighet till tidigarelagd ålderspension un-
der förutsättningar att uppdraget varat minst sju år och att pensionstagaren 
inte har en förvärvsinkomst som överstiger pensionens maximibelopp.  

Utskottet har tittat på hur man förfar i riket och hur man gör i Sverige. I 
riket har man avskaffat möjligheten att få tidigarelagd ålderspension. Istället 
för pension har man rätt till ett anpassningsbidrag på högst ett till tre år, be-
roende på hur länge man har haft sitt förtroendeuppdrag. Om man har fyllt 
59 år när anpassningsbidraget upphör så kan det betalas fram till 65 års ål-
der. Anpassningsbidragets storlek påverkas av förvärvsinkomsterna från ar-
betet och företagsverksamhet samt även kapitalinkomster. Det är också vä-
sentligt. 

Ändringen motiverades i riket med att det låg i linje med de senaste årens 
pensionspolitiska reformer där ambitionen har varit att avskaffa pensions-
fonder som möjliggör tidiga pensioneringar. Anpassningsbidrag bedöms upp-
muntra till fortsatt arbete efter avslutat ledamotsuppdrag.  

Även i Sverige har en liknande reform genomförts. Systemet med inkomst-
garanti har avskaffats och ersatts med ett omställningsstöd som kan beviljas i 
högst tre månaders till två års tid, beroende på hur länge uppdraget varat. 
Omställningsstödet består av två delar. Den ena delen är ett stöd för övergång 
till arbetslivet som ska likna det stöd som erbjuds på övriga arbetsmark-
naden. Det kan bestå av rådgivning eller kompletterande utbildning. Den 
andra delen är ett generellt ekonomiskt stöd som utgör 85 procent av leda-
motsarvodet. Under vissa förutsättningar kan äldre riksdagsledamöter på an-
sökan beviljas ett förlängt ekonomiskt stöd för ett år i taget. Det förlängda 
ekonomiska stödet är dock väsentligt lägre än det generella ekonomiska stö-
det.  

Utskottet anser att det finns anledning att överväga behovet av en reform 
även av lagtingsledamöters rätt till tidigarelagd ålderspension. Som politiker 
gäller det att leva som man lär.     

Utskottets föreslår att lagtinget antar lagförslaget med de mindre änd-
ringar som framförts. Tack. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Ltl Sjögren sade att det inte är ändamålsenligt att lag-
tinget fastställer sin egen lön. Nu är det så att det sittande lagtinget fast-
ställer för nästa lagting. Vi fastställer inte lönen för oss själva när vi sit-
ter här. Argumenten för att tillsätta en arvodeskommission är att man 
får en bättre neutral bedömning av arvodena. Ja, det kan man ifråga-
sätta. Denna kommission kommer också att bli politiskt tillsatt av de 
partier som sitter i lagtinget. De stora partierna kommer väl som vanligt 
att bevaka sina intressen och tillsätta sina representanter som de anser 
vara neutrala i bedömningen. Jag vet inte hur de skulle göra en mer ne-
utral bedömning av lönesättningen än 30 lagtingsledamöter för nästa 
lagting. 
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Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Det finns någon slags hederskodex både i lagting och på kom-
munal nivå. Gör man förändringar i arvoden som oftast är förhöjningar 
så gör man det för nästa kommunfullmäktige, för nästa stadsfullmäktige 
och för nästa lagting. Jag tycker att det är en regim som är bra. Man ska 
också veta att när vi har val och väljer till kommuner och lagting så bru-
kar 1/3 vara nya och 2/3 vara gamla, så indirekt så höjer man sin egen 
lön. 

När det gäller arvodeskommissionen så har majoriteten ansett att det 
här är ett bättre och mera ändamålsenligt sätt. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Det är klart att majoriteten tycker så men inte är det 
sagt att det är det bästa sättet för det. Jag tror att det är ett sätt att fri-
koppla sitt ansvar gentemot det lagtingsuppdrag som man har idag. Det 
är ingenting som säger att en arvodeskommission blir bättre i sina be-
dömningar än ett politiskt lagting när det gäller lönesättningen.  

 Ltl Katrin Sjögren, replik  

Vid remissdebatten här och de diskussioner som har förts i talmanskon-
ferensen, i lagtinget och i lag- och kulturutskottet så kan man med fog 
anta att det finns en alldeles tydlig vilja att få en neutral bedömning. 
Inte har man pratat om någon slags politik utan ambitionen är att få en 
arvodeskommission som alla i stor utsträckning har förtroende för. Det 
regleras också i lagen att det inte ska vara politiker och det ska inte vara 
tjänstemän. Vi har diskuterat och bollat med olika alternativ. Min upp-
fattning är att man vill ha en neutral arvodeskommission. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Föga förvånande så stöder den liberala gruppen det som 
utskottsordförande för fram för utskottets del om arvodeskommiss-
ionen. Vi anser att en sådan bör finnas. 

Det var intressant det som utskottet har kommit fram till om lagtings-
ledamöternas pensionsförmåner speciellt gällande förtidspension. Det 
finns ingen landskapsregeringsledamot på talarlistan så jag ställer frå-
gan till utskottsordförande: Förde utskottet någon diskussion med land-
skapsregeringen om den här saken? En lagberedning måste ju ske via 
landskapsregeringen. Uppfattar utskottsordförande om det möjligen 
finns en politisk vilja att landskapsregeringen skulle komma med ett för-
slag som reformerar denna sak? 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Den här lagframställningen är beredd av talmanskonferensen 
och av samtliga politiska partier. Vi har inte haft någon direkt dialog 
med landskapsregeringen i den här frågan. På ärendehanteringslistan 
idag har vi också revisorernas synpunkter om pensionerna. Lag- och 
kulturutskottet har till den här delen varit eniga och lag- och kulturut-
skottet är parlamentariskt. Jag tror absolut att tiden är mogen för att 
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också göra ändringar. Som sagt var, som politiker gäller det att leva som 
man lär. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Det är väl sagt, politikerna ska leva som de lär. Människan 
ska under de verksamma perioderna i sitt liv ge sitt för att samhället ska 
utvecklas. 

 Jag medveten om fördelningen i ärenden här. Det kommer ett annat 
ärende här också. Med denna fråga ville jag bara säkerställa mig om det 
som utskottet har kommit fram till gällande pensionsförmåner. Utskot-
tet säger ju att det finns skäl att överväga en reform. Då är det viktigt att 
det budskapet går fram vilket det åtminstone gör genom den här dis-
kussionen. Budskapet behöver gå fram till landskapsregeringen där en 
sådan här reform i så fall måste beredas. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Det är jag helt säker på att talmanskonferensen kan ombesörja. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Göte Winé 

Tack, fru talman! Vi har nu i utskottet för en tid sedan haft upp talmanskon-
ferensens lagförslag om landskapslag om lagtingsledamöternas arvoden och 
kostnadsersättningar. 

Jag håller med utskottsordförande Sjögren. Det har varit en intressant och 
bra diskussion i utskottet om det här lagförslaget. Vi är i stort sett helt eniga 
om att det ska tillsättas en arvodeskommission, förutom Ålands Framtid som 
inte tycker att det behövs.  

Vi från Ålands socialdemokrater tyckte också att kommissionen kunde be-
stå av fyra personer, två kvinnor och två män. Det här har vi socialdemokra-
ter även tidigare jobbat för i talmanskonferensen.  

Det pratades i utskottet om att med ett jämnt antal så blir ordförandes roll 
för betydande och därför skulle tre personer vara bättre. En kommission med 
tre personer vet jag inte heller om är så mycket bättre. Det är ändå så pass få 
personer så oberoende vad man gör så får någon en ganska stor vikt. Jag ser 
inte att tre personer är mycket bättre. 

Det viktigaste är väl att komma fram till ett koncensusbeslut och då är inte 
antalet det viktiga. För mig och partiet har istället jämställdhetsdiskussionen 
varit viktig. 

Det här kommer jag inte att driva till röstning, men vi har nu framlagt vår 
åsikt om antalet personer i denna kommission. Vi har också fått en bra dis-
kussion i utskottet om jämställdhet. 

Däremot vill jag tacka utskottsmedlemmarna som kom tillmötes så att 
man i § 3 ändrade första momentet så att en ersättare har rätt till arvode i 6 
månader om man tvingas sluta sitt lagtingsuppdrag under pågående mandat-
period. I förslaget var det 3 månader men nu föreslog vi, med en klar majori-
tet, om att införa 6 månader. Det tycker jag att är bra. Jag tackar dem som 
gick med på det förslaget. 
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Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Jag vill också tacka för att man har ändrat just den 
sista delen som ltl Winé tog upp. Lagtingsledamöterna är inte några 
vanliga löntagare. Man kan inte få den försäkring som en vanlig arbets-
tagare har när det gäller arbetslöshetsersättning. Jag tycker att det är 
positivt att man har gjort den här ändringen. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson 

Jag vill först passa på att önska talmannen och övriga kollegor en god fort-
sättning på det nya året! 

Som jag sade i remissen när det här ärendet gick till i lag- och kulturut-
skottet så finns det flera öppna oklara frågor i den här framställningen. 

För det första; den här så kallade reformen utgör enbart en ändring i fråga 
om fastställande av ersättningar. Förslaget tar inte ställning till arvodenas 
och ersättningarnas storlek. Det är som vanligt att lagtinget blir att diskutera 
formalia, men inte själva innehållet. 

För det andra; framställningen är vag och oklar på flera punkter. Det står 
bl.a. att man ska ha en sådan ersättning att man kan sköta lagtingsman-
nauppdraget på ett behörigt sätt. Vad betyder det?  

För det tredje; om vi tittar på själva kommissionen så är det oklart hur 
medlemmarna till kommissionens ska nomineras och vilken kompetens som 
kommer att krävas.  

För det fjärde, och det som vi kanske har allra svårast med; arvodeskom-
missionen innebär ytterligare en kostnadsdrivande byråkrati. Åland bör vinn-
lägga sig om att i alla sammanhang hitta egna ändamålsenliga lösningar för 
att minska, inte öka, de byråkratiska kostnaderna. Att inrätta ytterligare en 
särskild instans, en arvodeskommission, för att ha hand om något så i grun-
den enkelt som frågan om lagtingets avlöning borde ju få ganska många att 
tänka till. 

Ingen av dessa frågor som vi reste i remissen bemöter utskottet. Lagtinget 
har aldrig bestämt lönerna för sittande lagting, vilket framkom i ett tidigare 
replikskifte. Det ska man inte göra. Vi ska absolut inte höja lönerna åt oss 
själva. Men lagtinget har gjort det tidigare för kommande lagting. Den mo-
dellen tycker Ålands Framtid att vi ska hålla fast vid. Det behöver inte 
krånglas till dess mera. 

I min reservation till lagförslaget skrev jag att man inte ska krångla till sa-
ker och ting i onödan. Ålands Framtid kommer inte att omfatta den här fram-
ställningen. Vi kommer att föreslå ett förkastande. Vi föreslår i stället: ”Sit-
tande lagting, enligt tidigare praxis, tar beslut om kommande lagtingsleda-
möters arvoden. Förslagen bereds informellt i kontakter mellan lagtings-
grupperna. Den egentliga beredningen utförs i lagtingets kanslikommiss-
ion, varefter framställningen behandlas och slutligt utformas av talmans-
konferensen. Därefter tar lagtinget i plenum beslut om arvoderingen för 
kommande lagting.” Öppet och ärligt! 

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 och då ska vi ha det 
likadant. 
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Den andra orsaken kan också vara att man öppet slipper ta ställning till 
avlöningen. Ålands Framtid tror på öppenhet och transparens. Vi tycker inte 
heller att man behöver skämmas över lagtingsuppdraget och över avlöningen. 

Jag har begärt fram statistik från ÅSUB om hur lagtingsledamöternas avlö-
ning har följt övrig avlöning ute i samhället. Det visar sig att vi blivit betydligt 
efter i den allmänna löneutvecklingen. 3 660 euro per månad+ tillägg är un-
gefär halva lönen av vad en mellanchef i det privata näringslivet har. Också 
inom offentlig sektor så ligger topptjänstemännen betydligt högre, till och 
med dubbelt högre i många fall. 

Fru talman! Det sjunkande förtroendet för politiken och politikerna på 
Åland har Ålands Framtid lyft många gånger, men tyvärr går utvecklingen lite 
åt fel håll. Det är inte så hög status att vara lagtingsledamot längre. Det finns 
det förstås olika orsaker till. Jag tror att den relativt låga avlöningen är en or-
sak. Vi behöver få de bästa och mest kompetenta krafterna igen intresserade 
av politik. Åland behöver helt enkelt bättre politiker.  

Vi behöver politiker som medborgarna och näringslivet känner att de verk-
ligen har förtroende för och politiker som verkligen gör allt för att utveckla 
Åland. Vi behöver politiker som ålänningarna litar på att är bättre lämpade 
att fatta beslut om de stora frågorna än sina kollegor i Helsingfors och Brys-
sel. Vi behöver politiker som helt enkelt tar ansvar och jobbar målmedvetet. 
Vi behöver politiker som vågar ta ansvar för betydligt större frågor än en så i 
grund och botten odramatisk sak som avlöningen. Åland har inte råd att ha 
ett lagting som mest fungerar som gummistämpel för blankettlagar. 

Hur ska vi lyckas med det utan att kostnaderna skjuter i taket? Det är nå-
got vi i Ålands Framtid förstås motsätter sig också här. 

Det är fem punkter som vi från Ålands Framtids sida vill nämna: 

1. Vi behöver ha färre politiker och vi har drivit den frågan länge. Vi var inte 
ensamma i början, vi hade ganska många med oss att ersättarna skulle tas 
bort, d.v.s. de sju personer som sitter i lagtinget istället för de som blivit mi-
nistrar. Vi vill också minska regeringen med en minister, man bör spara där 
det går. Jag vill understryka att det här inte handlar om de personer som rå-
kar sitta på posterna just nu utan det är ett systemfel. 

2. Det skulle möjliggöra en höjd avlöning för de som blir kvar. Det höjer både 
status och öppnar för flera att engagera sig. Det är ett ganska allvarligt hot 
mot demokratin att många ute i näringslivet, eller annars har goda avlö-
ningar, känner att man helt enkelt inte har råd att engagera sig i politiken. 

3. Det behöver vara mera arbetsuppgifter. Det kräver t.ex. förstärkt lagbered-
ning och mera policydebatter. Det kräver framförallt en regering som kan le-
verera ordentliga underlag. 

4. En bättre granskning av lagtinget. Man borde ha TV-sända debatter samt 
publicering av frånvarostatistik, närvaro vid utskottsmöten och andra organ 
m.m. på lagtingets hemsida.  

5. Begränsa mandatperioderna, det tryggar förnyelse och utveckling, vilket vi 
har föreslagit i en motion tidigare. Tack, fru talman. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, fru talman! Det är säkert många i salen som håller med ltl Eriks-
son till de delar han berör behovet av bättre representativitet i denna 
församling från det åländska samhället. Vi vet ju alla att det tyvärr finns 
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en stor gräns att komma över. En stor del av den åländska befolkningen 
vill inte befatta sig med politik just av rädsla för att få en stämpel på sig. 
Många är på förhand i diskvalificerade på grund av den stämningen i 
samhället. 

När det gäller själva sakfrågan, är det inte på det viset bästa ledamo-
ten att just det faktum att ledamöterna i detta parlament släpar efter i 
lönesättningen, enligt ledamotens analys, så visar just på behovet av ett 
oberoende organ som vågar ta ställning. Med det system vi har idag vå-
gar ingen politiker, för politiker representerar partier, föreslå föränd-
ringar, dvs. förhöjningar. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Visst är det säkert många som inte vill engagera sig på grund av rädslan 
att få en stämpel på sig. Det är också många som tyvärr vänder politiken 
ryggen för att man tycker att man inte diskuterar de viktiga framtidsfrå-
gorna och man fokuserar väldigt ofta på småsaker. Det här är ju i grund 
och botten en småsak, det är jag den första att hålla med om. 

Orsaken till att man har släpat efter är att det inte har gjorts någon 
justering sedan 2009, av orsaker som antagligen beror på att man från 
politiskt håll inte vill och vågar ta tag i avlöningen. Jag tycker inte att 
man behöver skämmas över att vara lagtingsledamot. Jag tror inte heller 
att man behöver skämmas för avlöningen. Sedan är det upp till var och 
en hur mycket man jobbar sist och slutligen för den avlöning som man 
har. Problemet just nu är att det är många goda krafter, inte bara att 
man är rädd för stämpel, utan man anser att man helt enkelt inte vill 
halvera sin avlöning för att engagera sig politiskt. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, talman! Jag tror att ltl Eriksson och jag är överens om grundskä-
let, att ersättningen för att vara parlamentariker är dålig jämfört med 
andra motsvarande ansvarsfulla positioner. Vi vet också om stämningen 
i samhället hur orättvist den än må vara när det gäller synen på politiker 
och på vår förmåga. Vi kommer inte från det faktum att systemfelet är 
att vi inte själva vågar föreslå förändringar. Därför har centergruppen 
helhjärtat stött det här förslaget till oberoende organ, där vi till fullo litar 
på att parlamentet har förmåga att utse tre vettiga, väl insatta personer 
att ta ansvaret för samhällsutvecklingen enligt den här modellen. Det 
handlar om att få tag i personer som vill ta ansvar för vårt framtida 
Åland. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det sista är viktigt och det håller jag verkligen med om. Alla borde foku-
sera på hur vi kan få så många goda krafter som möjligt att vilja ta del i 
samhällsarbetet. Just därför pekade vi på de här fem åtgärderna och hur 
man borde gå tillväga istället för att inrätta en kommission. Det finns 
negativa stämningar i samhället. Jag har väldigt sällan mött någon som 
har sagt att det är en enorm avlöning som man har lagtinget. Tvärtom, 
folk är faktiska förvånade när de hör vilken nivå avlöning ligger på. 
Stämningen i samhället bottnar mycket i att åländska politiker idag inte 
vågar ta beslut, vilka detta är ett tydligt exempel på. 
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Jag tror inte att det är bättre att ha någon sorts halvdold organisation 
som man bakvägen ska påverka för att få upp avlöningen. Är man stolt 
över att vara lagtingsledamot och tycker man att man gör ett bra arbete 
så borde man ju våga stå för det öppet och ärligt. Eller hur? 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Jag tycker att det var ett bra anförande som ltl Anders Er-
iksson höll. Det är tråkigt att han inte ställer upp i höstens val för nu har 
han suttit tre perioder. Jag tycker att en sådan erfaren politiker, med 
kloka tankar, skulle vara bra också i nästa lagting. Det får man bara be-
klaga. 

När det gäller själva sakfrågan så är det tvetydligt att ltl Eriksson å 
ena sidan klanka ner på hur det är med löneutvecklingen och att det är 
på tok och å andra sidan att behålla nuvarande system som uppenbarli-
gen inte fungerar. Vi andra vill förnya oss och få en opartisk kommission 
som ser just de här värdena som jag tror att vi alla delar, kanske inte 
nättrollen men seriöst tänkande ålänningar har samma värderingar som 
vi alla och ltl Anders Eriksson. Det ska den här kommissionen ta till sig 
och värdera lagtingsuppdraget på ett opartiskt sätt. Det ska inte göras av 
dem som innehar lagtingsuppdraget eller av de 2/3 som högst troligen 
innehar uppdraget nästa period också.  

Argumenten var bra, men ltl Eriksson kom fram till fel slutsats. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Man kan inte komma fram till någon annan slutsats, ltl Sundman, än att 
sittande lagting helt enkelt inte vågar, på samma sätt som tidigare lag-
ting gjorde, justera avlöningen. Beslutet 2009 tog enbart sikte på att för-
sämra dagtraktamenten och reseersättningar för dem som bor i perife-
rin. 

Vi i talmanskonferensen har hållit på i två år ungefär, inte varje dag, 
och diskuterat den här frågan fram och tillbaka i det oändliga. Det är 
den här typen av icke politiska ärenden som vi fyller vår vardag med 
istället för att diskutera hur vi ska bevara vårt svenska språk och hur vi 
ska få ordning på ekonomin. Det bekymrar mig.  

Om ltl Sundman och ltl Harry Jansson tidigare delade min uppfatt-
ning att det är för låg avlöning så det enda som krävs är att ta beslut om 
att höja.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Inte har det här fantastiskt handlingskraftiga partiet, om jag får ironi-
sera lite, heller kommit med något förslag om att höja lagtingsarvodet. 
Men nu pratar man i de banorna. 

 Jag håller med om resonemanget. Inte tror jag att det handlar om 
feghet att här finns 30 rädda politiker. Det handlar om att man känner 
att man är part i målet och man vill inte ta sådana beslut. Inte tar man ju 
någon annanstans sådana beslut åt sig själv heller. Det blir lite speciellt 
när man är längst upp under Ålands folk. Vi kan ju inte be Ålands folk 
att göra det och därför tillsätter man ett organ som enligt lagen ska ha 
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vissa egenskaper så att det har förtroende att göra det här ute bland 
ålänningarna. Det här är ju ett progressivt sätt att försöka komma vi-
dare. Det har man kommit fram till inte bara i ”östfacit” utan även i Sve-
rige. Det är ett naturligt sätt att lösa den här problematiken på. Jag för-
står inte hur ett annat progressivt parti är så här konservativ nu och vill 
streta mot en bra utveckling. Det förstår jag inte riktigt.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Ltl Sundback behagar att vara och skämthumör och det kan vara trevligt 
så här efter julledigheten.  

Visst, Ålands Framtid är ett handlingskraftigt parti. Problemet är att 
vi bara har tre mandat tillsvidare, men vi ska jobba på att bli flera. Det 
lovar jag ltl Sundman. 

Om man hör med partikollegorna som har varit med i talmanskonfe-
rensen så har jag där konsekvent framfört att det inte behövs någon 
kommission. Vi är beredda att stå bakom ett förslag att höja avlöningen, 
men vi har tyvärr varit ensamma, ltl Sundman.  

Ltl Sundman säger att man inte vill och inte vågar, oavsett vad man 
vill. Därför är vi tillbaka till detta med stämningen ute i samhället och 
synen på den åländska politiken, som togs upp i ett tidigare replikskifte, 
Man vågar inte ens ta ansvar för en sådan här sak och istället inrättar 
man en kommission som man kan påverka bakvägen. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Barbro Sundback 

Fru talman! Ltl Anders Eriksson säger att man inte vågar ta ansvar utan man 
inrättar en kommission som man kan påverka bakvägen. Jag tycker att nivån 
är ganska låg. 

För det första så är det bara lagtinget som kan fatta det avgörande beslutet 
om införandet av förändringar i våra arvoden. Kommissionen kommer att 
bereda ärendet och detta har praktiserats på annat håll. 

Hela anförandet andas att vi alla andra här är fega medan ltl Anders Eriks-
son och hans två riddare har det verkliga modet. Han säger också att arvo-
dena är förskräckligt låga så att folk höjer på ögonbrynen. Men varför har inte 
då ltl Anders Eriksson föreslagit en höjning under den här mandatperioden? 
Det skulle vara intressant att höra hur stora höjningarna är. Vi hörde att vi 
hade försämrat kostnadsersättningarna. Kanske kostnadsersättningarna ska 
föras in igen? Kom gärna med förslaget på nytt! Under 2015 hinner ni komma 
med en motion om den saken. Nej, ltl Anders Eriksson pratar mycket strunt 
och i det här ärendet särskilt mycket. 

En kommission är faktisk ganska bra. Det finns många kompetenta perso-
ner som kan sitta i kommissionen, framförallt äldre lagtingsledamöter som 
avslutat sin karriär här i lagtinget. De är erfarna och de vet nog ungefär var 
nivåerna ska ligga. Jag kommer att ha fullt förtroende när det gäller att hitta 
både kompetenta och intressanta personer för det här uppdraget. Låt oss gå 
vidare nu, få den här saken avgjord och så prövar vi på att så fort som möjligt 
få till stånd en kommission. 
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Talmannen 
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. 

Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet. För-
slag om förkastande och om kläm upptas i samband med ärendets andra behandling. 

Föreläggs förslaget till landskapslag om lagtingsledamöternas arvoden och kostnadser-
sättningar för godkännande. Lagförslaget är godkänt.  

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

Föredras 

2 Granskning av landskapets pensionssystem 
Landskapsregeringens svar (GR 1/2014-2015-s) 
Landskapsrevisionens granskningsrapport (GR 1/2013-2014) 
Lagtinget kan enligt arbetsordningens 44 § 1 mom. besluta att ärendet remitteras till ett 
utskott. Talmannens förslag är att detta ärende inte remitteras till ett utskott utan att 
lagtinget antecknar sig ärendet för kännedom. 

Diskussion. 

Vicelantrådet Roger Nordlund 

Fru talman! Granskningen av landskapets pensionssystem har gjorts av land-
skapsrevisorn på ett mycket föredömligt och gediget sätt. Jag och landskaps-
regeringen är glad för att man har granskat landskapets pensionssystem. 

Landskapets pensionssystem är en väldigt viktig del av den verksamhet 
som vi ansvarar för. Landskapets pensionssystem är en viktig del av vår eko-
nomi och även framtida ekonomi och ekonomiska ansvar. Pensionssystemet 
berör tusentals människor, både personer verksamma nu och pensionärer. 
Det är viktigt att vi både har ett väl fungerande system och i grunden en bra 
lagstiftning samt att vi har en administration och ekonomi så att vi ska klara 
av våra framtida pensionsåtaganden. 

Fru talman! Jag börjar med lagstiftningen. En av de frågor som togs upp av 
revisorn var detta som förekom i det föregående ärendet här, nämligen pens-
ionsförmånerna för lagtingsledamöterna och landskapsregeringsledamö-
terna.  

Landskapsregeringen konstaterar i sitt svar att det är en fråga som vi vän-
tar på en signal ifrån lagtinget huruvida man ska gå vidare med ett sådant 
projekt eller inte. Jag uppfattade att vi fick den signalen nu här både genom 
betänkandet, som ligger till grund för föregående ärende, och presentationen 
av utskottsordförande. Det kommer att sättas igång här under året så att vi 
ska vara i paritet med verkligheten. Jag tycker att det har gått till på ett kor-
rekt sätt genom att signalerna har kommit från Ålands lagting. 

De övriga frågorna kanske mera är administrativa och jag kommenterar 
inte dem desto mera. 

När det gäller administrationen av pensionsfonden så lyfts det fram i revis-
ionsrapporten att det naturligtvis blir en viss merkostnad när vi ändå har en 
relativt liten förvaltning här på Åland som egentligen ska hantera dubbelt sy-
stem. De som anställs nu är alla utförsäkrade men vi har ett stort antal som är 
kvar i det gamla systemet som hanteras via vår egen budget och vår pensions-
fond. Vi försöker naturligtvis hela tiden göra det här så rationellt som möjligt, 
samtidigt måste det också finnas en rättssäkerhet och en trygghet i det system 
som vi har. Vi ser kontinuerligt över vilka resurser som behövs. 
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Fru talman! När det gäller pensionsfonden och pensionsansvarsskulden så 
förekom det ända fram till för två år sedan en uppfattning om att vi hade en 
pensionsansvarsskuld på ungefär 500-600 miljoner euro. Det är ju väldigt 
mycket pengar. Det är dubbelt mer än en årsbudget för landskapet Åland. För 
att få större säkerhet beställde vi en utredning av Keva. Det visade sig att vår 
pensionsansvarsskuld de facto var något större; 727 miljoner euro räknat per 
2013. Man kan naturligtvis fundera på hur landskapet ska klara av detta. Jag 
vill ändå lugna alla lyssnare. Vi har två instrument för att klara pensionsan-
svarsskulden. Det ena är pensionsfonden och där har vi per den 30 november 
386 miljoner, dvs. lite mer än hälften av pensionsansvarsskulden är täckt via 
fonden. Det kanske kan vara intressant för lyssnarna att veta att vi har en 
täckning som är betydligt över 50 procent. Den finska staten har en täckning i 
sin fond som är 15 procent. Det normala är att kommuner och andra olika 
samfund ligger någonstans mellan 20-25 procent. På det sättet har vi det är 
väl förberett med pensionsfonden och det upplägget som vi gjorde, mycket 
tack vare att vi under de goda åren kunde sätta in extra mycket pengar när vi 
startade pensionsfonden. Den har sedan haft en god avkastning.  

Den andra biten som ska finansiera de framtida pensionerna är de facto 
landskapets budget. Här, fru talman, vill jag komma in på det som jag tycker 
att har varit lite snett i debatten, och det är en sak som finansavdelningen 
kommer att lägga ner arbete på under det kommande året, nämligen att få 
balans. Nu redovisar vi i bokslutet enbart pensionsansvarsskulden i sin helhet 
dvs..727 miljoner. Sedan har vi en pensionsfond som täcker lite mer än hälf-
ten av detta. Men, till saken hör också att när klumpsummesystemet sattes 
ikraft 1993 så ingick det också i systemet att det ska finansiera de pensioner 
som ska utbetalas. De facto finns det också en fordran på det systemet. Den 
här balansen är betydligt bättre än vad den ser ut rent siffermässigt. Man kan 
inte utgå ifrån att det bara är pensionsfonden som ska finansiera det här. Det 
finns också inbyggt i systemet i sig självt att det ska vara med och finansiera 
pensionerna. 

Med detta sagt, för att kanske lite lugna alla oroliga, så vill jag nog ändå 
understryka allvaret att vi har ett stort ekonomiskt ansvar framför oss när det 
gäller att klara de framtida pensionerna. Under de kommande 20 åren måste 
vi räkna med att ta en lite större del av landskapsbudgeten för att vi ska 
kunna klara av vårt pensionsansvar. Det är ingen dramatisk förändring. Man 
kan räkna med att det kommer att belasta landskapets budget med upp till 20 
miljoner om ungefär tio år. Det är en strukturell anpassning som vi måste ha 
med i våra tankar när vi planerar för framtiden, detta utgående från en 
ganska försiktig utveckling av tillväxten i pensionsfonden. Det finns kanske 
ändå lite marginal. Man ska i grunden ha en försiktig syn på pensionsfonden. 
Vi har haft några goda år nu men det kan också komma sämre år och man 
måste ta ett längre medeltal. Nu har vi räknat med en tillväxt på 4 procent 
över tid.  

Vi har också sagt att vi ska ha ett väldigt ansvarsfull förhållningssätt när 
det gäller hanteringen av pensionsfonden. Vi fick en uppmaning i ett betän-
kande att vi skulle försöka öka avkastningen från pensionsfonden. Min egen 
bild är att vi ska ha en relativt försiktig linje där. Jag tycker att vi idag har en 
balanserad och bra bredd i riskspridningen.  

Det som revisorn pekar på, och som nog ändå är ett faktum, är att den 
största risken är att vi har en ganska smal organisation. I praktiken har vi en 
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fondförvaltare, en duktig sådan, men vi måste se till att vi säkrar för framti-
den. Han kan bli sjuk eller få ett annat arbete och då ska vi ändå kunna sköta 
pensionsfonden på ett ansvarsfullt sätt. 

Vi har också fått påpekanden från revisorn om att landskapet har tagit ut 
för mycket pengar till budgeten under senare år. Det har också hörsammats i 
budgetförslaget för 2015. Vi har försökt få en bättre balans mellan uttag och 
införsel av pengar till pensionsfonden så att vi ska kunna ha en större lång-
siktighet. Ytterligare förändringar kanske kommer att ske under 2016 så att vi 
får en bra och långsiktig utveckling av pensionsfonden och att landskapets 
pensionstagare också ska kunna känna tillförsikt inför framtiden. Tack.  

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, talman! Tack finansministern för de lugnande orden. Jag har alltid 
tyckt att det den fara som har målats vad gäller vår pensionsskuld har 
varit överdriven. 

När det gäller landskapsrevisorns påpekanden så finns det en intres-
sant iakttagelse; de som lyfter pension och kommer att lyfta pension bi-
drar för lite till systemet med tanke på de utbetalningar som är förvän-
tade till följd av vår livslängd. Detta kommer landskapsregeringen att 
titta närmare på. Man borde förstärka den underliggande finansie-
ringen. 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Detta är en svår fråga som inte enbart gäller för våra pensionstagare 
inom offentlig sektor. Jag antar att det gäller också för övriga branscher 
och sektorer i samhället. Man har betalat in för lite tidigare och nu får 
man ut högre pensioner. 

Under de goda åren på nittiotalet satte vi in extra potter när vi fick de 
så kallade extra anslagen. Då satte vi in några ordentliga potter för att 
stärka upp pensionsfonden i början och för att den skulle få bra fart. Nu 
har vi inte några planer på att göra några förändringar.  

Tidigare arbetstagare inom landskapet har ju betalat pension enligt 
den lagstiftning som har funnits och de har uppfyllt sina plikter på det 
sättet. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Resonemanget om att man kan ha en fordran på avräk-
ningssystemet eftersom det systemet ska finansiera pensioner är säkert 
korrekt. Bokföringstekniskt är det säker på sin plats att man jämte pens-
ionsansvarsskulden kan berätta för dem som läser dokumenten att det 
också finns ett inflöde av pengar. Man måste komma ihåg att det här är 
redovisningsteknik. I sak ändrar ingenting, avräkningen stiger ju inte. I 
euro och cent är de medel vi får in via avräkningssystemet, 0,45, exakt 
desamma som ska räcka till allt det andra som vi finansierar plus pens-
ionsutbetalningar.  
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Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Det är alldeles riktigt som ltl Perämaa påpekar, våra intäk-
ter varken ökar eller minskar. I det åländska samhället har det förekom-
mit en viss skrämselpropaganda och på det här sättet kanske man kunde 
få en bättre balans. Den här frågan har växt på finansavdelningen men 
vi har haft mycket annat att sätta energi på under det senaste året. Om 
vi får möjlighet under det kommande året så kommer finansavdelningen 
att titta närmare också på den här frågan. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Gällande avkastningen i pensionsfonden så håller jag med 
finansministern när han säger att vi inte ska ta risker med de medel som 
vi förvaltar via pensionsfonden. Ledorden ska vara trygghet och riskfritt. 
Jag har medverkat i något sammanhang till de skrivningar som nämn-
des här att man ska försöka öka avkastningen. Mitt ställningstagande 
grundar sig på att vi lever i en föränderlig värld. Via pensionsfonden har 
vi i huvudsak placerat pengar i Norden och Europa, men under senare 
år har vi sett att alla europeiska länder inte är de mest trygga. För att ta 
vara på tillgångarna och få så bra avkastning som möjligt så måste man 
foga sig i en föränderlig värld. 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Till den delen delar jag naturligtvis ltl Perämaas åsikt. Jag 
vågar påstå att pensionsfonden, dess styrelse och förvaltning har en dy-
namisk syn på detta och försöker följa med utvecklingen. Man investerar 
på ett sådant sätt så att det både är tryggt och ger så god avkastning som 
möjligt. Den avkastningsnivå som pensionsfonden ligger på konkurrerar 
väl med motsvarande fonder när det gäller staten och andra offentliga 
organisationer. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. Diskussionen är avslutad. Kan talmannens förslag att ären-
det inte remitteras till utskott godkännas? Godkänt. Lagtinget antecknar sig ärendet för 
kännedom. Ärendet är slutbehandlat. 

Remiss 

3 Ny körkortslagstiftning 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 5/2014-2015) 
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 Veronica Thörnroos 

Talman! Bästa ledamöter, jag har som uppgift att presentera landskapsrege-
ringens lagförslag nr 5/2014-2015. Innan jag börjar med det så tänker jag ge 
er en kort historisk tillbakablick. 

I början på 2000-talet beslöt EU-kommissionen att ett tredje körkortsdi-
rektiv skulle införlivas i gällande lagstiftning. Lagtinget förde en diskussion 
den 9 mars 2011 om implementeringen av det tredje körkortsdirektivet som 
måste vara implementerat till den 19 januari 2013. Vi var ute i tämligen god 
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tid. Sedan dess hände egentligen ingenting från kommissionens sida. Vi hade 
ett pilotförfarande som är ett sedvanligt sätt att kommunicera med kommiss-
ionen efter att en lagframställning har processats klart här i lagtinget, inget 
speciellt kontroversiellt. 

Den 20 mars 2014 lade landskapsregeringen fram lagförslag nr 9/2013-
2014 om en ny körkortslagstiftning. Den diskuterades här i Ålands lagting 
och fördes i sedvanlig ordning till lag- och kulturutskottet för fortsatt bered-
ning. Men under sommaren får vi information från kommissionen i form av 
en formell underrättelse som rör tredje körkortsdirektivet och den implemen-
tering som gällde den tidigare lagstiftningen, lagstiftning nr 14 från 2010. 

Eftersom landskapsregeringen inte hade fått mera information från kom-
missionen att det fanns problem med implementeringen så hade vi heller inte 
beaktat det i det lagförslag som presenterades för er och som sedermera 
drogs tillbaka. 

I det nu gällande lagförslag som ligger här har landskapsregeringen, efter 
dialog med kommissionen, infört de förändringar som krävdes för att en for-
mell underrättelse inte ska gå vidare till domstolsprövning. 

Min högst personliga åsikt, om det tillåts i detta forum, är att det egentli-
gen är petitesser vi talar om. När landskapsregeringen och det förslag som 
lagtinget godkände till exempel skrev ”att man ska lämna in sitt gamla kör-
kort” att det inte är tillåtet att ha två körkort, så godkände kommissionen inte 
den skrivningen. Kommissionen kräver att det ska stå att det är förbjudet att 
inneha två körkort. Vi har ändrat dig, det är förbjudet. 

När vi i vår lagstiftning skrev att polisman i tjänst ”tillfälligt kan köra alla 
typer av fordon”, t.ex. i samband med en trafikolycka så att man kan bereda 
plats för räddningsfordon och komma fram, så godkände inte kommissionen 
den skrivningen. Den är för vid, säger kommissionen, vi måste bli tydligare. 
De godkänner att polisman i tjänst kan flytta ett fordon. En hel mängd såd-
ana här saker har vi nu har korrigerat i det lagförslag som ligger här. Det är 
visserligen inte stora ändringar. Storheten ligger i att det är ganska många 
ändringar och det är inte lag- och kulturutskottets uppgift att ägna sig åt lag-
beredning. Det ska landskapsregeringen göra. Det var huvudorsaken till att 
lagförslag nr 9/2013-2014 drogs tillbaka av landskapsregeringen. 

I lagförslaget som ni har framför er nr 5/2014-2015 har vi således infört de 
förändringar som EU-kommissionen kräver. 

I samband med hörande och diskussionen här i lagtinget har vi också lyss-
nat väldigt lyhört till det som ni har sagt, det som polisen har sagt, det som 
motorfordonsbyrån har sagt och det som andra intressegrupper har framfört. 

I vårt förra lagförslag uppfattade polismyndigheten kapitel 6 som delvis 
besvärligt när det gäller operativ verksamhet. Ordet besvärligt är kanske inte 
riktigt beskrivande, men polisen önskade tydligare skrivningar speciellt i ka-
pitel 6 som rör körkortsingripande. Detta tog landskapsregeringen på största 
allvar. Vi tillsatte en intern arbetsgrupp under ledning av lagberedningsche-
fen. I arbetsgruppen ingick också ha den lagberedare som har skrivit nu gäl-
lande lagförslag samt infrastrukturavdelningens avdelningsjurist och repre-
sentanter från polismyndigheten. Det substantiella innehållet i kapitel 6 är 
inte förändrat men däremot är skrivningarna tydligare. Den information jag 
nu har fått från polismyndigheten är att man är nöjd med lagförslaget som 
det ser ut nu. Man uppfattar att lagförslaget har blivit ett bra verktyg att ar-
beta vidare med. 
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Vi har också försökt hörsamma kommentarer som har kommit under pro-
cessens gång. Jag räknar nu upp några stycken av dem som jag tror att kan ha 
ett visst värde för er. 

Mopedkörkortet delas upp i två olika grupper. Tidigare kunde man ta ett 
mopedkörkort och då kunde man köra moped med två hjul eller en moped 
med tre eller fyra hjul. Nu har vi valt att ha en klass för tvåhjulig moped och 
en annan klass för en moped med fyra hjul. Det är skillnad om man kör mo-
pedbil eller moped. 

Vi har också valt att ändra lektionstiden. Det har kommit önskemål att 
teorilektionen och den praktiska körlektionen inte skulle ha samma längd. Vi 
har valt att förlänga körlektionen till 50 minuter, vilket har efterfrågats. 

Ni märker säkert att det här är blandat både stort och smått. 
Det inledande teoriprovet var i den tidigare framställningen enbart för såd-

ana aspiranter som valde att själv läsa in teoridelen. På anmodan av motor-
fordonsbyrån har vi nu ändrat det så att alla ska avlägga teoriprovet obero-
ende om man har läst in det själv eller om man har valt att gå en kort fyra 
timmars utbildning. 

Efter anmodan från motorfordonsbyrån har det också framkommit att 
blanketten som man ska fylla i när man har kört inte riktigt har varit ända-
målsenligt ifylld främst när det gäller de privata handledarna. Det har till och 
med hänt att man i samband med uppkörningen snabbt fyller i var man har 
kört och vad man har gjort. Detta ändrar vi på nu och tar modell från den 
svenska sidan. Vi inför en elevloggbok som ska fyllas i kontinuerligt och som 
ska finnas med i kördagboken. Det går inte längre att skriva ihop någonting. 
Det blir striktare kontroll för den som kör privat. Jag tror att det är den rätta 
vägen att gå. 

Det har efterfrågats om handledarutbildningen kunde förlängas från tre till 
fem år. Vi har gett förslaget att den utbildningen förlängs till fem år. Samti-
digt har det varit ganska mycket diskussioner om varför man ska ha en vit 
triangel. Många tycker att det är fånigt och hänvisar till avrivna pappersbitar 
och tejpremsor i bilen. Vi ändrade nu istället till en skylt där det står att man 
övningskör. 

Sist men inte minst så har vi förlängt den så kallade säkerhetsutbildningen 
så att den även omfattar mopedister som inte tidigare ingick. Nu blir säker-
hetsutbildningen mera tripp, trapp, trull där alla är med från början. 

De största förändringarna har som sagt gjorts i kapitel 6. Jag tar inte upp 
de paragraferna. 

Landskapsregeringens lagförslag är således tämligen identiskt med det lag-
förslag som lämnades tidigare med de förtydliganden och kompletteringar 
som jag här har gett information om. Tack.  

Ltl Mika Nordberg, replik 

Fru talman! Jag har lite funderingar när det gäller den förra körkortslag-
framställningen då det gäller kravet på yrkeskompetensbevis som de 
tunga fordonen, lastbilar och bussar, är belagda med. Då fanns fem-års-
regeln när det gäller yrkeskompetensbevis som skulle förnyas.  

Tunga fordon enligt det tredje direktivet från EU kategori två, hur är 
det med synkronisering av dessa två? Jag har försökt läsa lite i paragra-
ferna 31 och 35 men jag har inte riktigt fått det hundra procent klart för 
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mig hur det är tänkt. Är det möjligt att få dem synkroniserade så att det 
inte blir ett onödigt antal körkort som ska lösas ut? 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! De är synkroniserade såtillvida att yrkeskompetensbeviset gäl-
ler i fem år och körkortet gäller ju oftast i 15 år. Det är yrkeskompetens-
beviset som avgör hur ofta som man behöver förnya sitt körkort. När 
man har genomgått kompletteringskursen för yrkeskompetensbevis så 
införs det på det nya körkortet, därmed blir tiden exakt densamma. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Tack, fru talman! Det gäller ju de facto bilkörkort för vanliga personbi-
lar, men fem-årsregeln gäller för samtliga tunga fordon. Om man kör i 
privat syfte, t.ex. en hästbil som är lastbilsregistrerad, och om man inte 
har det som yrke så är det ändå fem års kategori jämfört med yrkeskom-
petensbeviset som är en skild sak. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Yrkeskompetensbeviset är kopplat till körkortet direkt. Varje gång yr-
keskompetensbeviset behöver förnyas så förnyas körkortet automatiskt 
samtidigt eftersom den nya kursen måste införas på körkortet. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, fru talman! Jag ser med tillfredsställelse på den nya lagframställ-
ningen. Man har lyssnat på lag- och kulturutskottets åsikter i mångt och 
mycket. Vi har haft bra diskussioner och ett bra samarbete i den här frå-
gan. 

Vissa frågor måste man titta lite närmare på. Varför hade man inte 
med någon från motorfordonsbyrån? Är motorfordonsbyrån också lika 
tillfreds? De såg också vissa farhågor när det gäller ikraftträdandet. Man 
ska ha alla register och alla prov i skick. Finns det någon möjlighet att ha 
olika ikraftträdelsedatum? Det skulle vara viktigt att man hinner med 
och är i fas. Eller har man allting i fas så att man kan starta upp detta 
direkt? Har man tittat något på den frågan? 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, talman! Jag var lite otydlig där. Vi hade en arbetsgrupp där poli-
sen ingick när det gäller kapitel 6.  Motorfordonsbyrån har tagit fram 
ändringsförslagen när det gäller det som rör ren utbildning 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, fru talman! Det var tillfredsställande att höra.  
När det gäller beviljandet av körkort, så i lagframställningen finns det 

skrivet att om man har gjort sig skyldig till grovt rattfylleri eller uppre-
pade rattfylleriförseelser så ska man ha läkarintyg. Samma sak om man 
har gjort sig skyldig till bruk av narkotika, det räcker inte med straffbart 
bruk, så krävs det också läkarintyg.  

Utskottet hade gärna sett att det skulle gälla alltid när man har gjort 
sig skyldig till narkotikabrott, även innehav. Man ska kunna bevisa att 
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man är narkotikafri för att kunna få körkort. Alltid när man åker fast för 
rattfylleri borde man bevisa, genom olika prov, att man har ett leverne 
som berättigar en till att ha körkort. 

Minister Veronica Thörnroos, replik 

Tack, talman! Det är fullt möjligt att göra som ltl Åke Mattsson föreslår. 
Man strängerar det ytterligare. Samtidigt bör man komma ihåg att det 
också är förknippat med vissa merkostnader och med ökade administ-
rationskostnader. Landskapsregeringen har valt en mera gyllene medel-
väg, men om lagtinget vill strängera det ytterligare så är det fullt möjligt. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Tack för presentationen minister Thörnroos. Min 
fråga gäller handledare för privat övningskörning. Idag måste man ha en 
handledarutbildning om man kör enbart privat. Om man går i trafik-
skola och kompletterar med att ha lite extra körning så behöver man 
inte ha handledarutbildningen. Om jag har förstått det här förslaget rätt 
så blir utbildningen också obligatorisk för föräldrar som kör extra med 
ungdomarna fast de går i trafikskola. Stämmer det? Varför vill man ha 
det så i så fall? 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! Det är alldeles korrekt från ltl Petri Carlssons sida. Även om 
mestadels av utbildningen ges av trafikskolan så är landskapsregering-
ens rekommendation att den som sitter bredvid den som övningskör all-
tid ska ha en liten utbildningsbakgrund bakom sig. Det händer hela ti-
den saker i trafiken. Trafiken är inte statisk. När man sätter sig i bilen 
tillsammans med sonen, dottern eller någon annan anhörig så händer 
det hela tiden saker som man kanske behöver förklara och speciellt sa-
ker som man behöver vara observant på. Det har också visat sig att det 
finns föräldrar eller andra anhöriga inte är lämpliga att sitta bredvid. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Jag förstår den synpunkten när det gäller att man en-
bart övningskör privat. När man har en trafikskola som sköter utbild-
ningen och man kör lite extra timmar så då tycker jag att det blir lite 
onödigt krångligt, dyrt och byråkratiskt att varenda en som ställer upp 
och kör lite extra ska avkrävas en handledarutbildning. Man har ju ändå 
körkort och har ett förtroende att föra fram ett fordon i trafiken så det är 
inte precis vem som helst. Man måste ha ett körkort och man måste ha 
haft det i fem år om jag har förstått det rätt. Dessutom finns det para-
grafer som skyddar mot misskötsamhet trafiken. När man ändå får ut-
bildningen av trafikskola så förstår jag inte riktigt varför man måste 
kräva en handledarutbildning i det fallet. Kanske utskottet får titta när-
mare på det här. 
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Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! Det är helt rätt och riktigt att det är en bedömning som land-
skapsregeringen har gjort. Det är inte fråga om rätt eller fel, det är omöj-
ligt att säga att det här är rätt eller fel. Landskapsregeringen gjort den 
bedömningen att det troligtvis kommer att höja trafiksäkerheten ytterli-
gare. Tittar man på timantalet så vet man också att den som kör med 
anhörig eller med en förälder har en stor mängd körning. I teorin kan 
man köra 10 timmar i bilskolan och kanske 100 timmar med en förälder. 
Under de 100 timmarna vore det väl högst osannolikt om inte någonting 
skulle dyka upp där föräldern behöver förklara eller vara extra obser-
vant. Det här är en sak som utskottet får fundera vidare på. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Infrastrukturminister sade att de största förändring-
arna beror på krav från EU. Enligt min kännedom så förekom det i den 
förra framställningen ganska många frågeställningar från lagutskottet. 
Förutom de förändringar som har anpassats efter EU-kraven, har man 
nu beaktat de här frågeställningarna som lagutskottet påpekade i den 
här nya framställningen?  

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! Som jag försökte antyda i mitt anförande så är svaret på ltl 
Brage Eklunds fråga; delvis. Delvis har landskapsregeringen beaktat det. 
Orsaken till delvis var att det i vissa frågeställningar i utskottet fanns en 
ganska stor bredd angående vad medlemmarna ansåg att det borde vara 
eller inte borde vara. Det är i så fall omöjligt att skriva en lagframställ-
ning där alla önskemål kommer till sin fulla rätt. Landskapsregeringen 
har försökt att vara lyhörd för vad det samlade utskottet har tyckt och 
försökt komma emot. Någon kommer att vara nöjd med det förslaget 
som presenteras och någon kommer inte att vara fullt nöjd. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Tidigare fanns det möjlighet för de berörda att ge ut-
tryck för åsikter om lagframställningen i samband med remissen. Har 
det nu förekommit så stora förändringar så att de behoven också borde 
ha beaktats nu? Har man beaktat berördas önskemål som lades fram då 
i remissen? 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Som jag tidigare sade så är den största orsaken till ändringar i kör-
kortslagen EU-kommissionens påpekanden. Samtidigt har vi naturligt-
vis försökt vara lyhörda för den debatt som har föregåtts både före kör-
kortslagen presenterades här i lagtinget och även för utskotts åsikter. Vi 
har försökt komma emot där vi har sett att det har funnits möjligheter. 
Vi har däremot inte haft framställningen på en bredare remiss. Vi har 
satt fokus på polismyndigheten för där visste vi att vi kunde bli bättre. Vi 
har också i större utsträckning beaktat motorfordons spetskompetens 
vad gäller körkort och hanteringen av prov osv. 
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Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Det är bra om lagen blir mera rättssäker. Kritiken från polisen 
var delvis mördande men det var också kritiken från trafikskolorna. Jag 
tycker att det är synd att landskapsregeringen inte har tagit det tillfället i 
beaktande så att man hade haft en dialog med trafikskolorna, det tycker 
jag är mycket synd. Man reglerar körkortstagare, man reglerar handle-
dare, man reglerar trafikskolor och undervisare, men landskapsrege-
ringen reglerar inte sig själva. Fortsättningsvis saknar vi totalt en para-
graf om examinationen och förarprövare, det står ingenstans. Här går vi 
till ett provbaserat system där examinationen blir central och det står 
inte ett ord om det i lagframställningen. Hur har man diskuterat här? 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, talman! Tack för de synpunkterna ordförande i lag- och kulturut-
skottet. Landskapsregeringen kan alltid bli bättre i dialogen med intres-
seorganisationer, med det privata näringslivet och med medborgarna. 
Det finns alltid förbättringsförmåner att göra där. Orsaken till att vi har 
haft ganska bråttom med den här framställningen är att vi som grund 
har ett motiverat yttrande från i somras. Jag vet att motorfordonsbyrån 
har varit i kontakt med vissa trafikidkare och fört diskussioner med dem 
kring framtiden. 

Vad gäller examinationen så återkommer jag till det. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Det är också ett EU-direktiv som reglerar förarprövarna och det 
har vi inte implementerat. Om man övergår till en provbaserad kör-
kortsutbildning så är det väsentligt att man har koll på hur man ska exa-
minera. Vi vet att det är extremt svårt. Hur ska man komma åt attityder 
och personlighet? I körkortslagen står det nu ingenting om hur vi ska 
examinera. Jag skulle vilja ha ett tydligare svar från landskapsregering-
ens sida.  

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, talman! Det kom alldeles nyligen, kanske i början av december, ett 
EU-direktiv som reglerar förarprövarna och det ställer helt andra krav 
på förarprövarna än tidigare. För tillfället pågår en process mellan av-
delningen och motorfordonsbyrån på hur man ska hantera det i framti-
den. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl John Hilander, replik 

Tack, talman! Tack minister Thörnroos. Jag tänkte lyfta frågan om tra-
fiktraktorer. Gör man en skillnad mellan skogs- och jordbruksverksam-
het och övrig verksamhet? Det är en väsentlig skillnad, man får köra re-
dan som femtonåring. Hur har man gjort bedömningen när det gäller att 
lyfta ur den här verksamheten och ge skilda rättigheter åt olika 
branscher? 
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Minister Veronica Thörnroos, replik  

Tack, talman! Vi har vänt blickarna både österut och västerut. Speciellt 
österut i det här fallet där man i den tidigare lagstiftningen hade en kör-
kortsklass, så kallad LT-klass, för skogs- och jordbrukstraktorerna. Den 
klassen har inte funnits hos oss. Rikssidan valde att göra skillnad på hur 
fordonet används, vem fordonet används av och hur mycket fordonet 
förekommer på allmän väg osv. Vi har gjort bedömningen att skogs- och 
jordbrukstraktorerna ska vara i en skild grupp, samma som på rikssi-
dan.  

Ltl John Hilander, replik 

Tack, talman! Teoretiskt borde det vara samma last som de kör, det är 
samma vägar och de här fordonen finns i samma samhälle. Jag förstår 
inte hur man kan lyfta ur den här gruppen. Det kanske utskottet kan 
titta på och bedöma det. 

Sedan har man gjort bedömningen att B-körkort gäller för trafik-
traktor. Man skriver att yrkeskompetensbevis ska gälla där. Hur blir det 
då med körkort och giltighetstider? Blir det samma problematik som 
inom lastbilstrafiken?  

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! Jag är inte riktigt säker på att jag förstår frågeställningen fullt 
ut. Vad gäller yrkesförarkompetensen så har vi förändrat det här lagför-
slaget så att det ska vara möjligt att i samband med genomgång av gym-
nasieskolan också få yrkesförarkompetens. Yrkesförarkompetens krävs 
när man transporterar något åt någon annan. Yrkesförarkompetens 
krävs inte för att ploga en väg. Har man däremot ett släp bakom där 
man lastar snö då krävs det yrkesförarkompetens. Det är väldigt olika 
reglerat när yrkesförarkompetens krävs och inte krävs. Så fort man gör 
en tjänst åt någon annan då krävs det yrkesförarkompetens. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, talman! Tack ministern för presentationen av lagförslaget. Såväl 
presentationen som de tidigare sex replikskiftena har visat vilken utma-
ning utskottet har när det gäller att på nytt sätta sig in i detaljrikedo-
men. 

En bärande idé med den tidigare reformen var att försöka få ned kost-
naderna för värv av körkort. I lagförslaget på sidan 8 hittar vi fortfa-
rande en skrivning om att landskapsregeringen vill att maxantalet delta-
gare i den obligatoriska säkerhetsutbildningen bara ska vara åtta perso-
ner. Om man tänker på syftet att få ned kostnaderna, är det klokt då att 
landskapsregeringen sätter hinder för den metodiska utformningen av 
hur utbildningen ska genomföras? Det är lite intressant bara för att le-
damöterna i övrigt ska förstå våra frågeställningar. 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! Man ska ju inte förväxla säkerhetsutbildningen med den tidi-
gare teoretiska utbildningen som har getts vid trafikskolorna. Vid säker-
hetsutbildningen idag så är antalet också tämligen begränsat. Jag vågar 
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inte säga hur många det är. Men inte har man speciellt många med sig i 
bilen när man t.ex. kör mörkerkörning. Jag har för mig att man kanske 
har tre elever med sig. Säkerhetsutbildningen är så utformad i dagsläget 
att det kräver en ganska liten grupp, åtminstone när det gäller det prak-
tiska momentet. Tanken med åtta stycken är att man i princip sedan ska 
kunna fortsätta med det praktiska och kunna ha två bilar igång samti-
digt. Samtidigt strävar hela lagstiftningen till mera attityder och reflekt-
ion och då bör arbetsgruppen nog vara mindre. Det är den erfarenheten 
som finns från tidigare vad gäller pedagogiken. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack för den förklaringen. Man kanske inte ska blanda ihop den prak-
tiska delen av säkerhetsutbildningen. När man kör mörkerkörning är 
det naturligtvis begränsat. Om man i övrigt har tagit mall från den 
svenska sidan så där brukar de ha 15 personer inom ramen för den här 
typen av utbildning. Jag tycker inte att vi som lagstiftare ska begränsa 
möjligheterna att få en förmånligare kostnadsbild på hela utbildnings-
paketet. 

Det ska bli intressant att åter ta itu med det här förslaget. Mina kolle-
ger i lag-och kulturutskottet har tackat mig många gånger för att jag en 
gång i tiden lyckades få hela paketet till utskottet.  

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Katrin Sjögren  

Talman! Lagtinget hade en remissdebatt om en ny körkortslag slutet av mars 
förra året. Redan då konstaterade liberalerna att det skulle bli en grannlaga 
uppgift för utskottet att granska alla detaljer och det visade sig bli knepigt. 

Lag- och kulturutskottet hade ett omfattande hörande. Vi listade ett tretti-
otal frågeställningar som vi översände till landskapsregeringen i maj. I no-
vember fick vi muntligt besked om att lagen skulle dras tillbaka och en ny lag 
fanns på bordet strax före jul. Det har tagit väldigt lång tid kan man konsta-
tera. 

Vi sade också då, och säger samma sak nu, att en ny körkortslag är nödvän-
dig. Vi påpekade redan i första remissen att lagen innehåller flera positiva 
förändringar; utbildning i yngre ålder för mopedister, krav om inledande för-
kunskaper, handledarutbildning och obligatorisk i körning under svåra för-
hållanden tillsammans med trafiklärare osv.  

Nu har vi ett nytt förslag på bordet och det har inte varit helt enkelt att 
bena ut vilka förändringar som har gjorts. Det var att sitta och jämföra. Hela 
processen skulle ha vunnit på en mera pedagogisk och bättre framställning. I 
framställningen borde det ha redogjorts för vilka förändringar man har gjort i 
körkortslag nummer två. 

Landskapsregeringen konstaterar lite lakoniskt att det i princip är samma 
lag men att man har tagit de synpunkter som lag- och kulturutskottet har fått 
i beaktande. Det är också en liten intressant vändning. Det är lag- och kultur-
utskottet som har haft höranden, fått synpunkter och skriftligt material och 
landskapsregeringen har sedan bearbetat detta in i det här nya förslaget.  

Man skriver också att det har förekommit synpunkter från polisen och mo-
torfordonsbyrån. Det har förekommit ytterligare förtydligande när det gäller 
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EU-direktiven som styr lagstiftningen, vilket tydligen är upprinnelsen till att 
vi har körkortslag nummer två på bordet. 

Dessvärre upprepar landskapsregeringen det mönster som vi kritiserade 
ganska hårt i förra remissen. Man har igen lämnat trafikskolorna och försäk-
ringsbolagen helt och hållet utanför processen. Det finns ingen aktör i det 
åländska samhället som har så mycket forskningsbaserad trafiksäkerhetskun-
skap som just trafikskolorna och försäkringsbolagen. Vi anser att det här är 
ett ohållbart sätt att stifta lagar på. Det är inte bara tidsödande och osmidigt. 
Det är dumt dessutom! 

Det som kunde ha varit en av våra absoluta styrkor i vårt unika närsam-
hälle är att det är nära till allt. Det är lätt att träffas och bilda funktionella 
nätverk och det utnyttjar man inte överhuvudtaget.  

Landskapsregeringen sade, med lantrådet i spetsen, just här före jul, att 
man ville ha samtal och dialog. Vi ser motsatsen. Det är den sittande land-
skapsregeringens val och uppenbarligen arbetsmetod, men jag förstår den 
inte alls och det är frustrerande. 

Nå, efter mycket pusslande, märkpennor och jämförande så har vi kunnat 
konstatera att vissa förtydliganden och förbättringar har gjorts beträffande 
utbildning av yrkesförare, villkor för utfärdande av körkort och körkortskate-
gorier.  Polisen som har haft synpunkter på tolkningar och praktiskt utfö-
rande av lagstiftningen har blivit hörda och det är viktigt för det rådde en 
rättsosäkerhet här. 

Det har också gjort förtydliganden när det gäller trafikskolornas rättig-
heter, vilket också påpekades av liberalerna genom ltl Gunnar Jansson. 

Man går alltså från ett provbaserat system. Det är en politisk inriktning 
som man har tagit, mera prov och friare utbildning. Man sätter tydliga krav i 
lagen på inledande prov, handledare till privatister och trafiklärare. Men det 
står absolut ingenting i lagen om vilka krav som sätts på examinatorerna. Det 
är anmärkningsvärt. Det regleras tydligt både i riket och i Sverige och det sti-
puleras dessutom i EU-direktiv. Enligt tredje körkortsdirektivet, artikel 10, 
bilaga 4 så ska det i nationell lagstiftning föras in regler för krav på förarprö-
vare samt regler om vad som krävs för att erhålla grundläggande kompetens 
och regler för fortbildning. De här reglerna måste vi ha i landskapet. Alltså, vi 
reglerar alla andra utom landskapsregeringen själv, examinatorerna, förar-
prövarna som ska bedöma vem som kan få sitt körkort eller inte. Det är en 
stor brist i lagframställningen. 

Det finns flera saker och detaljer som jag anser att är bättre att vi får pene-
trera en gång i utskottet. Jag kan inte låta bli att också påpeka den slagsida 
som lagframställningen har. Man kan konstatera att man i lagtexten, i lagpa-
ragrafen, bestämmer i detalj hur lång en teorilektion ska vara och hur lång en 
körlektion ska vara. I förordning tänker man detaljreglera det som ltl Harry 
Jansson hänvisade till, hur många personer det ska vara med på undervis-
ningstillfällena. 

I 69 § reglerar man summan i ordningsboten, 20 euro. Är det klokt att be-
stämma en summa på ordningsboten? I hela 22 § reglerar man i ett långt 
stycke hur skyltarna ska se ut när man övningskör. Samtidigt kan vi från lag-
tinget konstatera att den här lagen kräver många förordningar. Vi vet också 
om dilemmat att man inte kan ha alla förordningar klara när man har lagen 
på plats. Liberalerna anser att det skulle ha varit väsentligt att vi skulle ha nå-
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gon slags hum om hur man tänka utforma läroplanen, förarutbildningen, in-
nehållet i teoriproven och kurser, handledarutbildningen och säkerhetsut-
bildningen. Allt detta är skrivet i stjärnorna. Vi ger fullmakt till landskapsre-
geringen in blanco. Landskapsregeringen har inte haft någon kontakt med 
sakkunniga och yrkesmänniskor inom området. Jag tycker att det blir slag-
sida. Man har ett långt stycke där man reglerar hur skylten ska se ut men vi 
vet ingenting om läroplanen.  

Slutligen när det gäller de ekonomiska konsekvenserna så tycker vi att de 
inte heller är till fyllest. Man konstaterar att det kommer att bli merkostna-
der. Det finns inte några uppskattningar om hur mycket mera personella re-
surser man behöver till motorfordonsbyrån samt vad de nya systemen kom-
mer att kosta. Det finns överhuvudtaget inga uppskattningar i euro och cent. 
Det har vi inte vant oss vid här i lagtinget, vi vill i alla fall ha någon slags fing-
ervisning om vad det kommer att kosta. 

Vid hörandet när vi behandlande den förra lagen konstaterade man också 
att för både polisen och motorfordonsbyrån så ökar arbetsmängden betydligt 
och att man behöver se över personella resurser. Det blir resurskrävande när 
man har ett provbaserat system. Det måste ju flyta, man kan inte ha långa 
köer. Man måste behandla alla de här olika proven och ta dem i beaktande. Vi 
får ris snabbt om vi inte får det att fungera. 

Som sagt, största kritiken är fortfarande till processen och att det inte står 
någonting om de som ska vara förarprövare. Det står ingenting alls, man re-
glerar inte sig själv och sedan slagsidan när det gäller detaljerna i lagstift-
ningen. Vi lagstiftar om hur skyltarna ska se ut men vi vet ingenting om läro-
planen. 

Jag har fortfarande hel del detaljer men de kommer jag att penetrera i ut-
skottet. Tack.  

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! Jag tackar ltl Katrin Sjögren för hennes synpunkter. Det fanns 
kanske något som var bra och det var väl att lag- och kulturutskottet nu 
återigen får fördjupa sig i ärendet. Jag har förstått att vi delvis är för de-
taljrika och delvis är vi det inte. Det var en ganska lång diskussion i lag- 
och kulturutskottet kring skylten ”övningskör” och huruvida det skulle 
vara en skylt där det står ”övningskör” eller inte. Det var en av anled-
ningarna till att vi valde att ta med det i lagstiftningen här. 

Vad gäller examinationsrätten så återfinns den i artikel 10, bilaga 4, 
där förarprövarnas minimikrav finns inskrivna. Det har också därefter 
kommit ett nytt EU-direktiv som vi kommer att återkomma till från 
landskapsregeringens sida när det är färdigt processat.  

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Det finns angivet hur man reglerar förarprövarna. Jag skulle 
också vilja ha kommentarer kring det så att man inte reglerar sig själv 
när man övergår till ett delvis nytt system, ett provbaserat system. Man 
kan med fog anta att examinationen blir väsentlig och det har man helt 
lämnat vind för våg. Jag tycker att det är otillfredsställande. 
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Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! Vad gäller besiktningsmännen och att de även fungerar som 
förarprövare så regleras deras kompetens i landskapslagen om motor-
fordonsbyrån. Det är just den lagen som ska öppnas och revideras i och 
med det nya direktivet som har kommit, 2014/45/EU, om trafiksäker-
hetsprovning. Till den delen kommer det att avgöras i den lagstift-
ningen. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Det tycker inte jag att är tillfredsställande. Vi öppnar en massa 
lagar här; besiktning, yrkeskompetens för bussförare, polislagen och 
vägtrafiklagen. Det skulle ha varit angeläget och väsentligt att också 
öppna lagen om motorfordonsbyrån. Om man inte vill ha det till kör-
kortslagstiftningen så kunde man också ha öppnat lagen om motorfor-
donsbyrån. Det saknas en väsentlig pusselbit i hela det här lagstiftnings-
paket och det kommer jag att vidhålla. Det är inte tillfredsställande. 

När det gäller skylten så hade vi jättemycket och bra diskussioner. Vi 
diskuterade att skylten när det gäller övningskörning också kunde ha sin 
plats i en förordning, det behöver inte vara i lag bara man får ett enhet-
ligt system. Nu är det inte ens i paritet med de allmänna motiveringarna 
och lagtexten. Nu står det dessutom olika. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Göte Winé 

Tack, fru talman! Nu har vi en ny körkortslag som vi har på remiss för andra 
gången. Det här är i stort sett samma lag som tidigare men med smärre juste-
ringar. 

Trots det, fru talman, så kommer jag inte att hålla samma anförande som 
tidigare. Detta eftersom jag haft möjligheten att gå igenom det tidigare lagför-
slaget i utskottet där vissa oklarheter blivit klarare och tydligare. 

Med förändringarna som nu gjorts så kan man väl säga att trafiksäker-
heten och körskickligheten säkras ännu mer. Även kraven på de olika körkor-
ten begränsas samt att det blir dyrare att ta körkorten för moped genom att 
det nu delas upp mellan två- och trehjulig moped och sedan ett skilt på fyr-
hjulig. Trafiksäkrare ja, men tillgängligare nej. 

Det jag var skeptisk till senaste gång i remissdebatten så var de två timmar 
stadskörning i privat regi. Det löser sig nu kanske med att det kommer vara 
så förmånligt att ta de körningarna med bilskola och rätt så komplicerat att 
göra själv. Där fanns min stora oro i senaste remissdebatten när vi diskute-
rade körkortslagen. 

Däremot tycker jag att det skulle vara fastställt i lag att de två timmarna 
ska köras med trafikskola. Men det är jag i minoritet att tycka och får därför 
gilla läget. 

Utskottsordförande Katrin Sjögren nämnde en hel del om lagen förarprö-
vare. Jag tyckte att vi fick svar, det finns just nu under lagen om motorfor-
donsbyrån och kommer säkert genom detta direktiv att komma till oss. Jag 
tror inte att vi just nu behöver vara så frustrerade över den. Vi ska istället se 
på vad vi har i denna lag.  
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I utskottet så har denna framställning verkligen blivit hårt granskad. 
Kanske det är ett led av att den kuppades till vårt utskott i remissdebatten. 
Men som jag uppfattar det så är det mer teknikaliteter och ord än politik som 
vi pratar om. 

Minister Thörnroos har valt att lyssna på flera önskemål från utskottet när 
man kommer med det nya lagförslaget. Där kanske jag blev besviken och det 
gäller att man i § 11. När man det senaste året omhändertagits enligt polisla-
gen för berusning vid två tillfällen eller gjort sig skyldig till narkotikabrott el-
ler straffbart bruk av narkotika så måste man genomgå en läkarundersök-
ning. Där har flera i utskottet velat se att även innehav skulle vara med. Men 
nu valde landskapsregeringen att inte ha det med. Men som en person sade, 
man ska inte straffas med detta om man är langare för då är det ju inte säkert 
att de brukar narkotikan. 

Ärligt talat, mina vänner, jag tror inte vi har så många langare som ”bara” 
langar och inte missbrukar själva. Ska vi ha en bra narkotikapolitik så ska det 
enligt mig vara svårt och obekvämt att hålla på med narkotika och så ska vi 
ha en tillgänglig vårdkedja. Men, fru talman, den debatten tar vi på måndag 
då vi debatterar handlingsprogrammet risk- och missbruk. 

Om en person blir påkommen med innehav av narkotika så är nog det inte 
fel att den personen ska visa att den uppfyller de medicinska kraven som 
krävs att få körkort likaväl som en som erhållits för sitt bruk av narkotika. Det 
är min kraftigaste ståndpunkt i det här. Att landskapsregeringen inte gör den 
ändringen i § 11 så är jag inte nöjd med.  Här gillar jag inte läget, tyvärr. 

Polisen hade synpunkter om sjätte kapitlet angående hur de ska tolka vissa 
paragrafer när det gäller hur de ska jobba operativt. Det är bra att det nu är 
tillrättat och att polisen har varit med i diskussionen. 

Fru talman! Jag vet att flera i utskottet är nöjda och tacksamma över för-
ändringarna som har gjorts i lagförslaget. Jag hoppas att den nu ska få en 
rättvisare behandling i utskottet. 

Ltl Brage Eklund frågade ministern tidigare om frågorna från utskotten 
har beaktats och ministern svarade delvis. Jag vill säga att de stora frågorna 
som verkligen har betydelse har beaktats, de frågor som verkligen rör de en-
skilda. Små grejer kanske inte har beaktats, men jag vet inte om vi borde ha 
diskuterat dessa så mycket i utskottet. 

Det som jag tycker varit lite oklart i denna debatt är att man från många 
håll vill ha allt i lag och inte ge så kallad förordningsfullmakt. Hur minister 
Thörnroos än skulle ha gjort så tror jag inte man skulle ha varit nöjd för man 
hittar alltid någonting. Här måste vi börja se lite mera sakligt på vad vi debat-
terar och diskuterar och inte hela tiden se var man kan vinna poäng på detta. 

Här bör vi nog ge mer tilltro till landskapsregeringens tjänstemän om att 
de kan bereda förordningar. Låt oss här koncentrera oss på politiken istället. 
Vilka läroplaner och sådant som t.ex. kommer så ska vi ge vårt förtroende till 
tjänstemännen. Det kan vara mycket dialog med övriga runtom.  

Låt flera professionella, bland annat trafikskolorna, komma med och vara 
delaktiga när man sedan börja diskutera förordningar och jobba med det mer 
praktiska.  

Vi blir lätt att peta i för mycket detaljer här. Jag vet inte hur mycket tid vi 
ägnade åt att diskutera hur en varningstriangel ska se ut. Men nu är den la-
gen ändrad och vissa är nöjda. Ltl Sjögren tycker kanske att den borde ha va-
rit i förordning igen. Det viktiga är att alla är nöjda och att skyltarna är 
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ganska billiga. Jag hittade en varningstriangel på nätet igår för 39 kronor. 
Man måste inte göra stora satsningar för att skaffa sig en sådan övningskör-
ningsskylt som det står i lagen.  

Fru talman! Nu är körkortlagen här igen. Lag- och kulturutskottet ska väl 
ta sig an lagen och fortsätta med den eftersom vi redan haft en lång lista med 
höranden och redan lagt ner mycket tid. Vi fortsätter att jobba med lagen så 
att det inte ändras till något annat utskott och man måste börja från början.  

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Jag tycker att det som jag sysslar med är politik. Jag opponerar 
mig och kritiserar och det är min fulla rätt.  

Vi ger förordningsfullmakt till ett tiotal förordningar där läroplanen 
är väsentlig. Inte kräver jag att alla förordningar skulle ha varit klara. 
Jag skulle ha velat ha någon fingervisning hur läroplanen ska se ut och 
var man ska ta undervisningsmaterial ifrån. Jag skulle ha velat ha in-
formation om kursen om alkohol och trafik, om innehåll i teoriprov och 
kurser och om handledarutbildning samt om säkerhetsutbildningen osv. 
Idag vet jag t.ex. att man ska vara åtta elever, men jag vet inte vad läro-
planen innehåller desto mera. Jag tycker absolut att det här är politik. 
Tycker inte ltl Winé att det är ett bekymmer att vi övergår till ett delvis 
nytt system, provbaserad körkortutbildning, och vi har inte någon aning 
om hur vi ska bedöma det? 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Jag tror inte att jag i mitt anförande nämnde att ltl 
Sjögren inte bedriver politik. Jag sade; låt oss jobba med den övergri-
pande politiken och tjänstemännen med förordningar. Jag pratade om 
att ta in professionalitet utifrån. Jag tycker att det är jätteviktigt att vi 
jobbar vidare med de viktiga sakfrågorna och inte petar för mycket i de-
taljer. Det är min uppfattning och den står jag för.  

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Jag kan inte tala för ltl Winé men sitter man i ett utskott så har 
man ju ett visst ansvar också för att detaljerna fungerar. Vi hade en lång 
diskussion om hur övningsskylten skulle se ut och vi diskuterade också 
att detta kunde man ha i en förordning och inte i lagtexten. Jag måste 
kunna ha den rättigheten att jag är skeptisk. Vi har en körkortslag på 
bordet, det är vårt andra förslag och jag vet att man haft minimal kon-
takt med näringsidkarna, med trafikskolorna. Det beklagar jag eftersom 
jag vet att det finns så stor kunskap där och det har man hittills inte tagit 
fasta på. I mitt anförande beklagade jag sättet man stiftar lagar på. Inte 
får jag några garantier att man kopplar in trafikskolorna nu när man tar 
fram läroplaner och innehåll i teoriprov osv.  

Ltl Göte Winé, replik  

För det första så tror jag att ltl Sjögren tog mitt anförande alldeles för 
personligt. Inte mycket av det jag pratade om var riktat mot ltl Sjögren. 
Ltl Sjögren tog personligen åt sig. Däremot står jag för att vi ska se på de 
övergripande frågorna och jobba vidare. Vi ska titta på vad vi ska ha i lag 
och ge ansvaret och förtroende vidare till tjänstemännen när det gäller 
vad det ska stå t.ex. i en läroplan eller hur en skylt ska se ut. I lagar ska 
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vi inte gå in för mycket i detaljer. Det tycker jag att är jätteviktigt och det 
står jag för. Ibland blir vi för detaljrika även i lagar. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Minister Veronica Thörnroos, replik  

Talman! Tack ltl Göte Winé för anförandet. Jag har helt samma inställ-
ning till hur arbetsfördelningen ska vara mellan lagting och regering. 
Det är lagtinget som ser till de stora riktlinjerna. Landskapsregeringen 
fortsätter sedan, när riktlinjerna är färdiglagda, processen med hjälp av 
förordningar. I det här fallet tror jag att det är frågan om fyra stycken. 
Landskapsregeringen jobbar sedan också vidare med läroplanerna. Lä-
roplanerna utarbetas av de tjänstemän som har den kompetensen. Poli-
tikerna ska inte vara med, enligt mig. Många gånger är det samma sak 
på förordningsnivå, det är inte politikernas sak att vara där och peta. 
Vår sak är att ge riktlinjerna. Jag tackar för stödet för regeringens ar-
bete. 

Ltl Göte Winé, replik  

Visst kan politikerna vara med om de sitter med kunskaperna, men då 
ska de också tänka på att de sitter och jobbar med en förordning. Vi som 
sitter här i Ålands lagting ska se på de stora övergripande frågorna och 
ge politiken tillbaka till regeringen. Vi vill lätt ta åt oss otroligt massa 
ansvar och sitta i utskotten och peta i detaljer för att man vill göra sig 
populär. Vad blir konsekvenserna? Jag vill inte ta ansvar för hur läropla-
nen för trafikskolorna ska se ut för den kunskapen har jag inte. Däremot 
har jag fått folkets förtroende att vara med och stifta lagar och ge riktlin-
jer till landskapsregeringen om hur vi vill att de ska ut och inte vad la-
garna innehållet i detalj. 

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

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

Remiss 

4 Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2014 
Landskapsregeringens budgetförslag (BF 3/2014-2015) 
Talmannens förslag är att detta ärende remitteras till finans- och näringsutskottet.  

Diskussion.  

Vicelantrådet Roger Nordlund 

Fru talman! Ärade ledamöter, det här är den tredje och sista tillägg budgeten 
för år 2014. Om den här tredje tilläggsbudgeten blir klubbad såsom den före-
ligger, vilket vi naturligtvis hoppas, så kommer det att förbättra landskapets 
resultat med ungefär 2,9 miljoner. Som finansansvarig känns det ganska bra 
att få lägga fram en sådan tilläggsbudget för att avsluta 2014. 

I avräkning har vi totalt fått 215 miljoner för 2014 i och med denna till-
läggsbudget. Det var det positiva, fru talman, att inkomsterna ökar. Med den 
här tilläggsbudgeten blir det för landskapet ett netto på ungefär 3 miljoner. 
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Däremot så innehåller den här tilläggsbudgeten också en del kostnadspos-
ter, lite fler än vanligt kanske och också lite mindre därför att vi har bytt eko-
nomisystem från 1.1.2015. Det fanns ett intresse av att få så rena konton som 
möjligt och ett så rent bokslut som möjligt för 2014.  

De större sakerna som finns på kostnadssidan är bl.a. tilläggsanslag för 
studiepenning. Det är i för sig ganska positivt för det visar att vi har ett ökat 
antal studeranden. Framförallt har de vuxenstuderande ökat i det åländska 
samhället. Det visar att det finns ett intresse att fortbilda sig och omskola sig 
så att man kan vara intressant på arbetsmarknaden. Det visar på en dynamik 
i det åländska samhället. Jag tycker att det är positivt. De pengarna investerar 
vi gärna. 

Det som däremot kanske är lite jobbigare är att vi också har ett tilläggsan-
slag på 100 000 euro för Ålands sjösäkerhetscentrum. Det bygger på att det 
finns en svagare konjunktur inom den branschen. Efterfrågan är sämre än 
förväntat. Det medför att det finns orsak för oss att fokusera på säljinsatser 
och försöka få omsättning. Ålands sjösäkerhets centrum är en bra resurs och 
vi bör försöka få en så bra om utnyttjandegrad som möjligt. 

Sedan har vi också tagit upp 75 000 euro extra för arbetslöshetsersätt-
ningar. Det bygger på att vi har en något ökande arbetslöshet på Åland för 
tillfället. I november var arbetslösheten ungefär 4,1 procent totalt. Jämfört 
med våra omkringliggande regioner, västerut och österut, ligger vi fortsätt-
ningsvis på en väldigt bra nivå. Vi ser att det pekar lite uppåt och därför har 
det också vidtagits och vidtas åtgärder av arbetsmarknadspolitisk karaktär för 
att stävja den här utvecklingen. Jag är själv övertygad om att när vi kommer 
till våren, sommaren och hösten så kommer siffrorna återigen att vara på en 
helt annan nivå med tanke på alla de projekt som är aktuella, både inom of-
fentlig sektor och inom det privata näringslivet.  

I den här tilläggsbudgeten har vi också valt att minska på dividendinkoms-
terna med 500 000 euro från Långnäs hamn. Det har visat sig att Långnäs 
hamn har behov av reparationer som kan bli rätt kostsamma. Vi har gjort den 
bedömningen att i det här läget ska vi inte ta ut den extra dividend som pla-
nerades när vi gjorde den ordinarie budgeten för 2014. Vi lämnar ekonomiska 
resurser i bolaget så att man kan hantera situationen så långt som möjligt 
med egna medel. Vi ska se till att Långnäs hamn fortsätter att vara en hamn 
med god säkerhet och vara en strategisk viktig punkt här på Åland. 

Fru talman! Det som är lite speciellt med den här tilläggsbudgeten är att vi 
nu föreslår att ett cirka två hektar stort område ska brytas ut till en separat 
fastighet och överlåtas genom arrendeavtal som en minneslund. Vi föreslår 
att lagtinget ska ge oss en fullmakt att ge ett arrende på upp till 200 år. Det 
har att göra att vi ska vara i paritet med kyrkolagstiftningen.  

Fru talman! Vi överlämnar den här tilläggsbudgeten till lagtinget. Jag sva-
rar gärna på frågor här eller i utskottet om det ytterligare behövs. Min kol-
lega, Johan Ehn, kommer ytterligare att komplettera när det gäller utbild-
ningssidan.  

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Vicelantrådet nämnde bland annat arbetslöshetser-
sättningarna i denna tilläggsbudget. Man har inte ökat arbetslöshetser-
sättningarna så mycket, 75 000 euro. Men ser man på trenden att för år 
2012 var arbetslöshetsersättningarna 2,5 miljoner och nu är vi uppe i 4,1 
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miljoner. Det betyder att under de fyra senaste åren har de här beloppen 
gått upp 39 procent, med 1,6 miljoner euro. Den trenden kanske borde 
oroa finansministern mest. 40 procents ökning i arbetslöshetsersätt-
ningar är ju inte någon trend där man skulle sitta stilla i båten. Det 
borde på riktigt oroa. Man pratar om att arbetslösheten är låg, ja, ar-
betslösheten är 4,1 procent. Det betyder också att det är lika många som 
bor på hela Föglö. 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Jag vill absolut understryka att vi tar allvarligt på sysselsätt-
ningsläget. En av den viktigaste uppgiften för varje regering, i det sam-
hälle man är satt att ansvara för, är att människor ska kunna försörja sig 
själva, vilket den här regeringen försöker göra på alla sätt. En av orsa-
kerna till att det här beloppet har stigit ganska mycket är att beloppet 
innehåller två saker; dels de direkta arbetslöshetsersättningarna som 
ges till personer som hamnat i den situationen, och dels innehåller be-
loppet också kostnaderna för de åtgärder som landskapsregeringen vid-
tar för att omskola och underlätta för människorna att återkomma till 
ett aktivt arbetsliv igen. Det finns en dubbel effekt på det här kontot. Att 
kostnaderna ökar visar också att det finns en aktivitet från landskapsre-
geringens sida att försöka underlätta den här situationen. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Vad gäller siffran 4,1 miljoner i årets budget 2015 så 
består den siffran bara av arbetslöshetsersättningar. 350 000 euro extra 
var just det som vicelantrådet nämnde. Jag hänvisade till siffran 4,1 mil-
joner och inte till det totala beloppet som fanns under momentet. 

Avräkningsbeloppet har ökat vilket är positivt. Kan finansministern 
lite belysa vad ökningen beror på? 3 miljoner är alltid 3 miljoner och det 
skulle vara intressant att veta i tider av lågkonjunkturer. Vi läser idag i 
tidningen att vi till och med har en depression, konsumentpriserna går 
ner och Europa är i en depression. Hur kan det då komma sig att avräk-
ningsbeloppet ändå går upp nästan 3 miljoner? Det skulle vara intres-
sant för alla att veta. 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Man måste komma ihåg att det avräkningsbelopp som man 
för varje år använder sig av i den ordinarie budgeten alltid är en pro-
gnos. Det är ingen exakt vetenskap. Ju längre året går desto mer exakt 
vet man hur utfallet kommer att bli. Nu har 2014 gått till ända och det är 
i det närmaste exakta uppgifter på hur skatteutfallet blir inom landet. 
Min bedömning bygger på att det är något högre skatteintäkter. Fram-
förallt beror det på att staten har vidtagit speciella åtgärder för att klara 
av sin väldigt svåra situation, vilket vi tidigare har debatterat och infor-
merat om här i lagtinget. Man har tagit ut mera ur sina fonder och man 
gör andra ekonomiska transaktioner som medför att det här beloppet 
ökar. Jag vill understryka att man inte ska se det som en trend att avräk-
ningsbeloppet går uppåt, för staten har för 2014 vidtagit extra ordinära 
åtgärder som ger ett plus i vår kassa. 
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Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Man har minskat uttaget på dividenden under mo-
ment 39.01.94 Långnäs hamn, vilket finansministern nämnde. Följer 
landskapsregeringen med när det gäller inkomstsidan? När det gäller 
taxan för färjornas anlöp är landskapsregeringen up to date och följer 
med utvecklingen? Är Långnäs hamn mycket billigare eller finns det 
möjligheter att öka intäkterna utan att det blir en katastrof för färjerede-
rierna? Skillnaden borde inte få vara så stor mellan Mariehamns och 
Långnäs hamn. Finns det någon möjlighet att öka inkomsterna i och 
med att man ska göra investeringar? 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Landskapsregeringen har inte minskat uttaget. Vi har gjort 
ett uttag på ungefär samma nivå som tidigare. Jag tror att vi tog ut 
267000 euro år 2014. Däremot har vi inte tagit ut de extra 500 000 som 
vi angav i budgeten som dividendinkomst för 2014, vilket vi hade för att 
förbättra landskapets intäktsbild. Under året har det visat sig att bolaget 
Långnäs hamn har en bra solidaritet, det är inte någon tvekan om det. 
Det skulle vara möjligt att ta ut de här pengarna, men det skulle i för-
längningen leda till att bolaget skulle hamna att göra egen upplåning för 
att klara de grundreparationer som de står inför. Därför har vi i det här 
läget valt att avvakta med det. 

Sedan, fru talman, när det gäller taxanivån så är Långnäs hamn ett 
aktiebolag. Jag utgår ifrån att det bolaget sköter det här på ett mark-
nadsmässigt klokt sätt.  

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Jag ska lämna Långnäs hamn, men landskapet är ju 
huvudägare i Långnäs hamn och på det viset har landskapet en möjlig-
het att påverka uttaget och också vad gäller kraven på avkastning. 

Sedan vill jag ta upp avskrivningarna och fordringarna på 109 000 
euro. Det står; ”avskriva kundfordringar som är äldre än 5 år. Ford-
ringarna hänför sig till åren 1998 - 2009. I den mån landskapet i ett 
senare skede erhåller betalning för resultatmässigt avskrivna ford-
ringar inkomstförs dessa i senare budgeter.” Men om man avskriver 
det med en gång så då har man släppt det här. Vilken typ av fordringar 
är det eftersom man förväntar sig att man fortfarande ska få betalt men 
ändå avskriver dem? Kan finansministern förklara det? 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Det är en bra fråga. Vi ställde samma fråga i landskapsrege-
ringen när vi fick det här på vårt bord. För att följa bokföringslagen så 
måste man göra den här avskrivningen rent bokföringsmässigt och bud-
getmässigt. Däremot ligger själva fordran i sig kvar på den enskilda per-
sonen. I sådana fall att man lyckas få in det då kommer det återigen att 
bli ett plus i kassan. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! När den ordinarie budgeten för 2015 behandlades just före 
årsskiftet så bedömde finansministern att arbetslösheten kommer att 
minska framåt våren. Jag tar mig friheten att säga att finans- och nä-
ringsutskottet valde att i samband med sina höranden fördjupa sig lite 
grann i den frågan. Inom ramen för hörandena kunde vi inte få stöd för 
att vi skulle stå inför ett trendbrott att arbetslösheten är på väg ner. Nu 
sade finansministern samma sak här, framåt våren kommer arbetslös-
heten att sjunka. Är detta en utsago om att vi nu står inför ett trendbrott 
att arbetslösheten ska minska eller är det en utsago av den säsongsvari-
ation i arbetslösheten som vi alltid brukar ha varje år? Inför sommarsä-
songen och turistsäsongen brukar arbetslösheten minska lite. 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Det är naturligtvis både och. Med tanke på den struktur vi 
har i det åländska samhälle finns det alltid en säsongsvariation som vi 
får leva med både under goda och dåliga tider. Jag utgår ifrån att den 
säsongsvariationen också ska infalla det här året.  

Jag vågar också tro att de investeringar och de satsningar som görs i 
det åländska samhället ska leda till ett sådant resultat så att vi ska få en 
förbättrad sysselsättningssituation på lång sikt. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Det vore givetvis positivt om det vore så. Med tanke på att 
finansministern dessvärre är rätt ensam om att ha den uppfattningen 
om att vi står inför ett trendbrott med sjunkande arbetslöshet så kom-
mer jag för min del be att utskottet hör sig för angående de frågorna 
igen. Det här är förstås en oerhört viktig sak. Vi får hoppas att finansmi-
nistern har rätt i det här.  

Sedan några ord om minneslunden i Prästö. För min egen del uttalar 
jag stöd för det här förslaget. Jag tycker att det är positivt att man kom-
mer i hamn med det projektet. Många personer har under många år job-
bat med att förverkliga minneslunden. Prästö är ett synnerligen lämpligt 
område för en konfessionslös minneslund. 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Jag hoppas att både ltl Perämaa och alla andra kan vara 
överens om att det är bättre om jag har rätt än om Perämaa har rätt när 
det gäller sysselsättning, så att det blir en förbättrad situation och att vi 
alla de facto hjälps åt för att det ska bli det. Man påverkas av vilken de-
batt vi för. Om vi försöker föra en positiv debatt, vara konstruktiva och 
föra saker framåt så då tror jag att vi ger bättre förutsättningar för att 
det ska bli en bra sysselsättning både i staden, landsbygden och i skär-
gården.  

Utöver sysselsättningen så tycker jag att själva befolkningstillväxten 
och regionernas utveckling är lika utmanande med tanke på våra region-
ala skillnader i det åländska samhället. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 
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Minister Johan Ehn 

Fru talman! Jag hade tänkt nämna två saker här. Den ena saken nämnde nu 
också finansminister Nordlund. Det gäller utarrendering av tomtmark för 
minneslunden. Jag vill ändå ge några ytterligare kommentarer kring detta. 

Det här arbetet sker i samarbete med Ålands krematorie- och min-
neslundsförening vilka har åtagit sig sköta och anlägga minneslunden. Sam-
arbete hittills har på ett väldigt bra sätt flutit på. Jag är glad över att det finns 
människor som engagerar sig och ser till att ålänningarna också har den här 
möjligheten. 

Avsikten är att se till att vi har alla tillstånd och formalia på plats så att 
man fullt ut kan använda sig av den så kallade strölunden. Den finns med i 
delgeneralplanen för Bomarsund sedan ett antal år tillbaka. Vi har nu jobbat 
oss fram till ett förslag på hur detta skulle kunna lösas.  

Från lagtinget behöver vi en fullmakt att kunna bryta ut det här området 
och få arrendera ut det på högst 200 år. Vi ska tillsammans med krematorie- 
och minneslundsföreningen hitta den bästa tidpunkten i förhållande till det 
som man nu ska göra där. 

Den andra frågan som jag vill lyfta gäller moment 46.15.30 landskapsandel 
för grundskolornas driftsutgifter. Det fanns pengar kvar eftersom det har 
gjorts beräkningar tidigare på hur landskapsandelarna skulle falla ut, men 
landskapsandelarna har inte fullt ut fallit ut på det sättet.  

Samtidigt har föreningen Waldorfpedagogikens vänner haft stora ekono-
miska bekymmer, framförallt under hösten. Deras förutsättningar att bedriva 
skolverksamheten är problematisk med tanke på vår lagstiftning i dagsläget. 
Lagstiftningen gör att man kan få olika stöd från olika kommuner. Det enda 
som lagen säger i dagsläget är att varje elev tar med sig sin landskapsandel. 
Landskapsregeringen kommer att se över hur man på ett bättre sätt långsik-
tigt kan lösa de här problemen som ersättande skolor nu har. Det är inte det 
lättaste att göra det. Vi kommer att titta på hur grundskolelagen är utformad. 
Detta måste också kopplas till det arbete som görs med översynen av land-
skapsandelarna i det här sammanhanget. Vi kommer att återkomma till 
detta.  

I den här budgeten begär vi en fullmakt till att använda max 50 000 euro 
för att kunna rädda den akuta situation som Waldorfskolan nu befinner sig i 
så att de 16 barn och ungdomar som är inskrivna inte behöver avbryta sin 
skolgång mitt i ett läsår. Fram till dess att vi får en lagändring ska föreningen 
ha möjlighet att mera långsiktigt ordna upp sin ekonomi och sköta sina åta-
ganden. Detta ska ses som en akutinsats och ingenting annat. Vi gör en sats-
ning på de barn och unga som nu har försatts i en situation som man inte kan 
beskylla dem för. 

Det var de frågor som jag ville lyfta. Tack, fru talman. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Minister Ehn nämnde 46.15.30 grundskolans driftsut-
gifter. När man vänder på bladet så står det att träningsundervisningen 
ska minska med 25 000 euro. Är södra Ålands högstadiedistrikt med-
veten om att man kommer att minska bidragen med 25 000 euro? Vad 
beror det på att elevantalet minskar i träningsundervisningen? Jag sitter 
själv i styrelsen för södra Ålands högstadiedistrikt och har sett trenden 
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att elevantalet har minskat år för år. Vad har gjorts för den nedåtgående 
trenden? 

Minister Johan Ehn, replik 

Talman! När det gäller träningsundervisningen så är landskapsande-
larna helt och hållet lagstadgade. Det är inte frågan om att vi sänker stö-
den. Det är som ltl Asumaa säger, elevantalet har minskat och det leder 
till att den del som delas ut i landskapsandel sjunker. Ja, min uppfatt-
ning är att därmed bör också södra Ålands högstadiedistrikt vara med-
veten om detta. Den här summan räknar man ut utgående från antalet 
barn och ungdomar. 

Vi har också noterat den här minskningen. Jag har i dagsläget inte ett 
exakt svar angående orsaken till det minskade antalet barn och ungdo-
mar i träningsundervisningen. Vi kommer att titta vidare på orsaken till 
det. Mycket handlar också om hur kommunerna och grundskolorna väl-
jer att jobba med gruppen av barn och ungdomar som är i behov av sär-
skilt stöd.  

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Vad gäller landskapsandelarna ja, men ingen vet ännu 
hur många som kommer att gå i träningsundervisningen hösten 2015. 
Det är en uppskattning av antal elever, det är inte ett reellt tal. Att på 
förhand dra bort de här pengarna kanske inte är logiskt. Det finns en 
siffra för höstterminen och den kan givetvis ändra. 

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Jag måste påminna ltl Asumaa om att vi pratar om en till-
läggsbudget 2014. Det är en korrigering av 2014 års siffror. När det gäl-
ler den här delen av utbetalningar är ju budgeten redan stängd. Detta 
gäller betalningar för landskapsandelar för läsåret 2014 och nu begär vi 
att vi ska få använda oss av det.  

När det gäller landskapsandelar för läsåret 2015 så finns det beaktat i 
den ordinarie budgeten. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Det är bra att utbildningsministern håller sitt löfte, som 
gavs redan för ett antal månader sedan, om att eleverna vid Waldorfsko-
lan åtminstone ska kunna gå skolåret färdigt fram till sommaren, inom 
ramen för den utbildning de nu får så att det inte blir ett hastigt avbrott 
beroende på de bekymmer som vi vet att skolan har. Det är bara 7-8 må-
nader fram till terminsstart i augusti 2015. Vi bör kunna skönja en lös-
ning. Jag utgår ifrån att utskottet under behandlingen av den här till-
läggsbudgeten kan få en tydligare beskrivning av planen för hur fortsatt 
verksamhet kunde sig ut. 

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Det är bra att ltl Perämaa lyfte just den här frågan. Jag har 
ingen förhoppning om att vi ska kunna hitta den långsiktiga lösningen 
fram till höstterminen. Det gäller nog för föreningen, tillsammans med 
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kommunerna, att ta ett ansvar nu under den tiden tills vi kan nå fram till 
det här. Jag ser att vi fram till läsåret 2016-2017 kanske kommer till en 
lösning. Vi behöver se över grundskolelagen och vi behöver koppla det 
till genomgången av landskapsandelssystemet för att vi ska hitta den här 
lösningen.  

Det här ska ses som en akutinsats från landskapsregeringens sida. Se-
dan är det upp till föreningen att tillsammans med kommunerna hitta 
lösningar så att man kan övervintra tills dess att vi har fått en ny lagstift-
ning. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Vi borde i alla fall ha en aning om hur den långsiktiga lös-
ningen sedan kunde se ut, och som ändå säkert kräver lagstiftning, för 
att det ska finnas ett rimligt intresse att hitta de tillfälliga lösningarna. 
Vi får återkomma till det i samband med utskottsbehandlingen. 

Sedan en fråga om något som inte finns i den här budgeten. Det finns 
inget anslag för Ålands museum. Vi vet alla att kostnaderna bedöms 
stiga kraftigt mot det som avsågs i första ändan. Anser utbildningsmi-
nister att det nu har budgeterats tillräckligt med medel för att klara av 
den renoveringen som förmodligen ändå ska göras?  

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! När det gäller den senare delen så finns kostnader beaktade 
i den ordinarie budgeten. Vi gjorde en första höjning av anslaget under 
tilläggsbudget nr 3 för 2014 som lades här tidigare. Sedan har vi också 
beaktat kostnaderna i den ordinarie budgeten. Vad jag kan bedöma har 
det inte dykt upp några sådana kostnader som behöver tilläggsbudgete-
ras ytterligare. 

När det gäller lösningar för Waldorfpedagogikens vänner så ser jag en 
lösning i att man för ersättande skolor skulle koppla lös dem från det 
nuvarande landskapsandelssystemet. Väljer man att gå i en ersättande 
skola så skulle landskapsandelen vara lika oberoende av vilken kommun 
man kommer ifrån. Det kan vara en lösning. Lösningen behöver sättas i 
perspektiv kring hur vi i övrigt har landskapsandelssystemet uppbyggt 
eftersom det hänger så väldigt tätt ihop. Detta bara för att visa att det 
finns tankegångar om hur man kan hitta lösningar. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. Diskussionen är avslutad. 

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

För kännedom 

5 Godkännande av Europarådets konvention om bekämpning av våld mot kvinnor 
Landskapsregeringens yttrande (RP 1/2014-2015-s) 
Republikens presidents framställning (RP 1/2014-2015) 
Ärendet upptas till behandling vid plenum 14.01.2015. 

6 Godkännande av lagen om sättande i kraft av bestämmelser i Världspostkonventionen 
Landskapsregeringens yttrande (RP 6/2014-2015-s) 
Republikens presidents framställning (RP 6/2014-2015) 
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Ärendet upptas till behandling vid plenum 14.01.2015. 

Plenum slutar 
Nästa plenum hålls 12.01.2015 klockan 13.00. Plenum är avslutat. 
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Plenum börjar 
Närvaroregistrering. 30 ledamöter närvarande.  

Meddelande 
Talmanskonferensen meddelar att den 23 januari hålls en frågestund klockan 09.30 ef-
ter det har vi eventuellt plenum. Antecknas. 

Andra behandling 

1 Lagtingsledamöternas arvoden och kostnadsersättningar 
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 10/2013-2014) 
Talmanskonferensens framställning (TMK 3/2013-2014) 
I andra behandling kan lagtinget antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid 
första behandlingen eller förkasta förslaget. 

Först tillåts diskussion och efter det föreläggs lagförslaget för antagande.  

Diskussion. 

Ltl Barbro Sundback 

Fru talman! Efter lagtingets senaste diskussion om införandet av en arvodes-
kommission eller inte så blev det en uppföljning av det här ärendet i tid-
ningen. Den visade på att en stor del av lagtingsledamöterna vill höja arvodet 
och det är inte små förhöjningar. Den högsta förhöjningen, som ltl Anders 
Eriksson föreslår, är 5 500 i mån, vilket ungefär är en förhöjning på 40 pro-
cent av det nuvarande arvodet.  
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Det är också ltl Anders Eriksson och hans parti som går mot förslaget om 
en arvodeskommission. Man kan säga att den här uppföljningen om något är 
ett klart belägg för att vi behöver en arvodeskommission. Med så här stora 
differenser och utan några principiella resonemang än hur man tycker så 
skulle det då bli fler som kommer in i lagtinget och då skulle det bli en kvalifi-
cerad sort medborgare jämfört med den representations som vi har idag i lag-
tinget. Det är en ganska mager argumentation. Demokrati bygger ju på att 
man har folkförsamlingar som representerar ett så bra tvärsnitt som möjligt 
av befolkningen.  

Det är klart att om man höjer det här beloppet så kanske någon välkvalifi-
cerad företagare eller jurist ytterligare skulle ställa upp. Det är inget fel i det, 
men man kan säkert säga att det slår ut andra som inte har samma samhälls-
position men som har viktiga erfarenheter som väl kan komma till bruk i lag-
tingets arbete. Det är väl inte meningen heller att det ska sitta enbart högav-
lönade företagare eller akademiker i den här salen. Alla människors erfaren-
heter i vårt samhälle är viktiga. 

Fru talman! Om inte ltl Anders Eriksson har anlag för politiskt självmord 
så har han säkert satt spiken rejält i kistan med sitt förslag den här gången. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Jag delar ltl Sundbacks uppfattning. Förslaget går ut på att till-
sätta en arvodeskommission. Lag- och kulturutskottet har inte på något 
vis diskuterat nivåerna på ersättningar. Det handlar om att tillsätta en 
oberoende extern kommission som kan ha åsikter och göra bedöm-
ningar. Det är precis detta som majoriteten föreslår. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, jag har förstått det. Det är ändå viktigt att i debatt göra skillnad mel-
lan arvode och lön. I en av tidningarnas ledare idag står det att vi har 60 
procents tjänster. Det visar att inte ens så kvalificerade medborgare som 
skriver ledare vet att det är frågan om ett arvode. Det är frågan om ett 
förtroendeuppdrag. Det är inte är något sorts arbete i avtalsbemärkelse. 
Det är nästan omöjligt att pedagogiskt upplysa allmänheten. Man väntar 
sig att ledarskribenterna skulle veta vad det gäller.  

Trots det måste arvodet bygga på någon slags principer. Det kan inte 
bara vara en fråga om tyckande och vilken sorts politiker man önskar 
rekrytera till lagtinget. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Det är precis på det viset. Det är ett förtroendeuppdrag. Man 
får till exempel inte semesterersättning. Sanningen är den att när man 
har gjort bedömningen så är det närmare 70 procent än 60 procent och 
inte riktigt det heller stämde i analysen. Det finns också modeller och 
diskussioner att ta fasta på. Man har detta både på rikssidan och i Sve-
rige. Inte uppfinner vi hjulet i världen på något vis. Det ska bli spän-
nande att se vad arvodeskommissionen kommer fram till.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja det ska bli spännande att se. Jag har lite tittat närmare på språkbru-
ket. Det står ju att arvodeskommissionen ska fastställa arvodet. Ska de 
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inte godkänna det? Ett fastställelseförfarande innebär i normal förvalt-
ningsjuridik att det är någon annan som bereder och godkänner och så 
fastställer ett högre organ. Ibland använder man begreppet fastställa 
som en lite finare form av godkänna. Det går lite inflation i det. När man 
läser detaljmotiveringen så har jag uppfattat att kommissionen ska be-
reda ärendet självständigt och också godkänna det. 

När det gäller kopplingen till semesterersättning vill jag lyfta fram 
min gamla partisyster Ann-Helen Sjöblom som gjorde ett jätteviktigt 
arbete här i lagtinget. Hon skilde på avtalsenliga förmåner och vad som 
är arvode och kostnadsersättningar. Det kan vi tacka henne för. 

Talmannen 
Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat. 

 Ltl Gun-Mari Lindholm 

Talman! Det är en väldigt intressant diskussion om på vilken nivå framtida 
lagtingsledamöters arvoden ska ligga på. 

Det är många som har lättare att luta sig mot en annan grupps beslut och 
anamma det än att vi själva fattar det här beslutet. 

Jag har suttit med i kanslikommissionen under en period. För egen del var 
jag beredd att diskutera de här nivåerna. Men samma diskussion då som nu 
utspelade sig. Man ville inte fatta det här beslutet själva. Därför anser jag att 
det är det enda rätta sättet att man har en annan extern utomstående kom-
mission som fattar det här beslutet om de framtida lagtingsledamöternas ar-
voden.  

Under kanslikommissionens arbete under den mandatperioden fattade 
man beslut, men egentligen i motsatt riktning. Man tog bort dagtraktamenten 
och man satte upp en viss gräns vad beträffar kilometerersättning. Kilometer-
ersättningen börjar utfalla efter 10 kilometer.  

När lagtingsledamöterna själva har försökt göra någonting åt detta så har 
det fått motsatt effekt. Man har inte höjt. Därför tror jag att det är väldigt vik-
tigt oberoende vilket syfte vi har, om man vill höja, vidbli eller sänka arvo-
dena, att det är bra att någon annan tar sig an det här viktiga uppdraget.  

Jag tycker också att det är en intressant diskussion att befolkningen ska 
finnas representerade i ett tvärsnitt här i salen. Det är väldigt viktig och ädel 
princip. Vi vet vi att så blir det inte, det är väljarna som avgör. Vi kan inte 
sätta en viss kvot av olika yrken som ska vara representerade.  

Idag har vi en jurist i den här församlingen och det är en person som sam-
tidigt lyfter pension, så man kan inte säga att det är en aktiv jurist. Vi har inte 
heller någon företagare av större mått och vi har inte heller någon läkare 
med. Vi har inte ett tvärsnitt idag. Jag tror att det skulle vara väldigt värde-
fullt att man också sätter in den analysen när man arbetar i den här kommit-
tén för att underlätta och möjliggöra för personer som är aktiva mitt i yrkesli-
vet att också kunna delta i det här viktiga arbetet.  

Jag gjorde en reflektion av tidningsintervjun som ltl Barbro Sundback hän-
visade till. Vi har lite olika sätt att se på framtidens lagtingsledamöter. Vilka 
människor från olika yrkesgrupper vill vi ha i lagtinget? Jag tror att det är 
väldigt viktigt att man tittar på arvoderingen. 
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På sociala medier talar man om prestationslönesättningar eller arvode-
ringar. Det är ju en väldigt intressant aspekt. Vem är det som i så fall ska av-
göra vem som presterar? Är det antalet anföranden eller aktiviteter under ut-
skottsarbetet eller på vilket sätt ska man göra det här? Eller menar man att 
man deltar i utskottsarbetet? Det finns tydligen ledamöter i det här lagtinget 
som inte deltar i utskottsarbetet. Ett stort ansvar vilar på partierna att alla 
ledamöter faktiskt har arbete som man förutsätts ha inom lagtinget.  

Jag har den uppfattningen att små partier och oppositionspartier är väldigt 
flitiga i arbetet eftersom det är enda möjligheten man har att föra fram sina 
visioner och visa på den väg och vilja man har inom det politiska arbetet. 
Stora partier, som oftast är med inom regeringen, har lite mera tillbakalutade 
roller i den här församlingen och de kan ha personer som inte är med i ut-
skottsarbetet. Partierna själva har ett ansvar för att alla har arbete jämfört 
med den arvodering som man har.  

Jag tycker att det är en viktig diskussion också med tanke på att vi själva 
ska visa på att det här uppdraget är väldigt viktigt och att uppdraget har en 
hög status och att vi är stolta över det. Ingen annan kan vara en bra mark-
nadsförare av det här uppdraget än vi själva. Vi ska inte heller göra uppdraget 
mindre eller nedvärdera det. Vi ska vara stolt över vårt arbete och visa på att 
det är intressant. Ltl Jörgen Pettersson sade i en intervju i dagens tidning att 
varje timme är som en universitetslektion. Jag kan skriva under det och det 
är just det som vi ska försöka förmedla så att det i framtiden finns personer 
som är beredda att arbeta för Åland och för vår framtid. 

Jag vill på det här sättet, med varm hand, understöda att vi ska ha en egen 
kommission som ser över arvodena så att vi får en rättvis arvodering av upp-
draget. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Diskussionen om prestationslön är tagen från yrkeslivet. I 
den bemärkelsen är det här inte ett yrke. Det är ett förtroendeuppdrag 
och det är ett arvode som vi får, så det är en omöjlig diskussion. Det är 
bara väljarna som avgör var och ens prestation vart fjärde år. Detta 
måste man försöka förklara så gott det nu går.  

De som talar för högre arvoden nämner jurister, företagare och lä-
kare. Men är det inte viktigt med försäljare, bibliotekarier och VVS:are? 
Är inte deras erfarenheter lika viktiga? Jag måste säga att jag tycker illa 
om den här elitiseringen av arvodet till den bemärkelsen. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Ltl Barbro Sundback nämnde själv i sitt anförande att det 
borde vara ett tvärsnitt av representanter från samhället. Jag vill under-
stryka och understöda just det resonemanget att det borde vara det. Det 
borde finnas människor från alla yrkeskategorier och även företagare. 
Jag håller med ltl Barbro Sundback. Det är viktigt att alla verkligen är 
representerade så långt som möjligt och då menar jag också alla. Jag 
tror att just de yrkeskategorierna som är högre betalda i sina yrken även 
har lättare att göra det beslutat att också ställa upp i val om man vet att 
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man inte måste gå ner så väldigt mycket i sin lön. Arvodena skulle 
kunna vara lite högre så att inte skillnaden blir så väldigt stor.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

En genomsnittslön för en läkare på ÅHS är väl runt 8 000 euro idag. Det 
vägledande för högavlönade måste vara att man är intresserad och vill 
jobba med att vara lagtingsledamot, inte pengarna. I så fall blir det väl-
digt svårt om vi ska konkurrera med läkarlöner och juristlöner. Repre-
sentativiten kan inte utgå ifrån yrket, utan det ska vara unga, gamla, 
kvinnor, män, inflyttade och skärgårdsbor. Inte kan vi ha alla yrkeskate-
gorier representerade på 30 personer. Det är väl viktigt att det här job-
bet baseras på erfarenheter av så många olika slag som möjligt. Yrket är 
en sak men också andra livserfarenheter är viktiga. 

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Det är kanske inte bara yrkeskategorierna utan mera den in-
komsten man har vant sig att ha utanför den här plenisalen som är avgö-
rande. De flesta har en familjeekonomi som är avgörande om man kan 
gå ner flera tusen euro per månad. Man har lån och sina utlägg per må-
nad och den bedömningen gör den enskilda när man står i beråd att 
ställa upp i val. Det är klart att man kan vara väldigt intresserad. Säkert 
alla av oss har hört bl.a. ”att just nu har jag inte heller råd att ställa upp, 
för skillnaden klarar inte vår familj av.” Det hjälper inte att man är in-
tresserad.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Tack, fru talman! Ltl Lindholm ställde en fråga och att alla hade fått sva-
ret att de inte har råd. Personligen har jag inte fått det svaret, men jag 
kanske frågar andra människor än de som ltl Lindholm frågar. 

Sedan yttrande om vilka personer som vi vill att ska komma in i lag-
tinget så tycker jag att det är inte vårt ansvar. Det är ändå närmare 250 
personer som ställer upp i lagtingsvalet så det finns en valmöjlighet för 
människorna som väljer. Jag tycker inte att det är vårt jobb att försöka 
välja in vilka personer vi vill ha in i lagtinget. Det är upp till folket, för vi 
är ändå folkvalda. 

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag önskar att i ett framtida val skulle alla som har det är in-
tresset, oavsett vilka lön man idag har, ha den möjligheten och att arvo-
deringen åtminstone skulle vara lite högre än idag. Då kunde flera tänka 
allvarligt på att också engagera sig politiskt. Det skulle vara en möjlighet 
för många flera än idag. 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Uppenbarligen umgås vi med olika människor. Jag har aldrig sett det 
problemet. Om jag skulle vilja ändra någonting i den här salen så skulle 
jag snarare vilja att det skulle komma in fler kvinnor till lagtinget än 
bara män. Just nu sitter det en väldigt homogen grupp här. Vi är till 
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största delen äldre män, vi är till största delen uppfostrad i en kristen 
tradition och där borde vi få lite mera mångfald. 

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Jag tror och hoppas på att det ska finnas ett tvärsnitt och inte 
en massa människor från samma samhällskategorier och yrkesgrupper. 
Det kanske blir så också.  

Ltl Igge Holmberg nämnde kvinnor. Vi ser att kvinnor idag studerar 
mera. Kvinnor kommer i fortsättningen också att vara högavlönade, 
kanske mera än vad ni män är idag, det får vi hoppas. Det kan finnas en 
fara just för detta i framtiden, att kvinnor inte heller av den orsaken väl-
jer politik. Jag tror att vi kanske har samma slutsats men vägen ser lite 
annorlunda ut.  

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Anders Eriksson 

Tack, fru talman! Ltl Gun-Mari Lindholm hade ett intressant anförande. Det 
har varit ganska mycket runt den här frågan i media och speciellt i sociala 
medier sedan förra gången ärendet var upp. Jag visste att det skulle vara en 
svår debatt att ta, men jag tror att den behövde tas. Åländsk politik behöver 
mera djup och mer ansvar och då är avlöningen en av flera faktorer att disku-
tera. 

Det var intressant att se hur media väljer att ta den här debatten. Radio 
Åland rubriksatte: ”Åland behöver bättre politiker” och även om det inte rik-
tigt var huvudspåret i det som jag sade så tycker ändå att det var konstruktivt. 
Ålandstidningen rubriksatte: ”Politikerna vill höja sin egen lön” och då är ju 
förstås drevet igång. 

På sociala medier framkom det att politikerna har dubblerat sina löner se-
dan 1999 och att de inte gör någonting överhuvudtaget osv. Jag tycker att det 
är lite trist, för det är helt fel. Det är ganska många som jobbar hårt inom po-
litiken och jag tror jag vågar påstå att jag är en av dem. 

Man menade också att de ledamöter som har de lägsta löneanspråken 
skulle man absolut rösta på. Jag är inte helt säker på att man kanske får de 
bästa krafterna då, men det avgör givetvis väljarna.  

Jag är inte heller rädd för att en högre avlöning skulle konkurrera ut dem 
som sitter här nu. Tvärtom, jag tror att det skulle vara ganska stimulerande 
för hela systemet. Jag kan förstå att det kan skapa oro hos vissa om det blir 
ännu hårdare konkurrens om platserna. Jag tror att det skulle stimulera hela 
systemet. 

Min största invändning i ärendet var, och har hela tiden varit, att majorite-
ten vill tillsätta en så kallad arvodeskommission för att den vägen försöka få 
upp lönen. Jag vill också att de här frågorna, i likhet med alla andra frågor, 
ska skötas öppet och ärligt. Men, fru talman, det kanske var en missbedöm-
ning. Jag har fått mycket spott och spe speciellt i sociala medier och jag fick 
också lite här i lagtinget av ltl Sundback här förra gången, men det bryr jag 
mig inte så speciellt mycket om.  

Det har också kommit mycket support via mail och samtal av sådana som 
sätter den åländska avundsjukan åt sidan och som tänker lite, lite längre. 
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Nya Åland hade onekligen en intressant ledare i morse där det stod: ”Dels 
har lagtinget diskuterat om en arvodeskommission ska inrättas som ska be-
stämma lönenivåerna för lagtingsledamöterna och dels har Anders Eriks-
son, Åland Framtid, initierat en debatt när han menade att lagtingsledamö-
ternas löner borde höjas för att locka till sig bättre ledamöter.” Det var nog 
inte riktigt så utan det är precis samma debatt.  

Jag har hela tiden sagt att jag är tveksam till om man ska ha en arvodes-
kommission. Det intressanta i ledaren var det som man skrev till sist: ”Själv-
klart borde lagtinget tillsätta en oberoende arvodeskommission då kommer 
man enkelt undan det mest infantila påhoppen om att lagtingets ledamöter 
försöker sko sig själva.” Det kanske var en missbedömning från min sida.  

Man rycker ofta ut en mening ur sitt sammanhang för att få braskande ru-
briker. Summan 5 500 euro kom från att jag ville minska antalet lagtingsleda-
möter genom att ta bort ersättarna. Cirka 57 000 euro är totalkostnaden för 
en lagtingsledamot, detta gånger sju är 399 000 euro.  

Vi har från vår sida pekat på att man borde ta bort ytterligare en minister 
och det är ett minus på 100 000 euro. Då har man 1/2 miljon. Om man divi-
derar den summan med de 23 ledamöter som är kvar så får man 1 800 euro 
till i månaden som man kan höja lönerna med, utan att kostnaderna ökar. 
Det var det jag sade och det var det som jag förklarade för journalisten. Men 
varför ska man ta med så här invecklade saker när man kan snitsa till det lite 
och få fart på debatten? 

Jag har full förståelse för att sådana som är arbetslösa eller som har 1 600 
euro i månaden blir sårade om någon som har 3 660 euro i månaden vill ha 
mer.  

Jag vill peka på ett annat fenomen och därför vill citera vad jag sade den 17 
september i fjol när vi diskuterade den här frågan. ”Det finns kanske inte så 
hög status hos lagtingsledamöterna längre. Det finns det förstås olika orsa-
ker 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 be-
hörigt sätt. Det tror jag att vi kan uppfatta väldigt olika. 3 880 euro är un-
gefär halva lönen för vad en mellanchef i det privata näringslivet har. 
Också inom offentlig sektor så ligger man betydligt högre. Vår lagtingsdi-
rektör har till exempel lite över 6 700 euro i lön. Landskapsregeringens för-
valtningschef 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 re-
glera avlöning för lagtinget, utan det behövs enbart lite politiskt mod”. Jag 
får väl öppet och ärligt säga att det kanske var en missbedömning när jag pe-
kade på att jag har mitt jobb på sidan om för det gjorde att vulgärdebatten 
blev ännu värre. Då gör man ju ingenting överhuvudtaget om man hinner 
med annat på sidan om. Jag tror att jag vågar påstå att jag jobbar absolut 
mina 67 procent av heltid av det här arvodet och kanske t.o.m. mera därtill. 
Jag håller med ltl Sundback om att det är ett arvode. Jag vill ha min egen eko-
nomi i skick. Jag vill inte vara ekonomiskt beroende av det här, jag vill inte bli 
fånge i systemet. 
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I mitt anförande förra gången räknade jag upp fem punkter på hur man 
skulle få en bättre politik och hur vi skulle få mera djup. Partiordförande 
kommer att gå in på de frågorna så jag ska inte gå in på dem dess mera. 

Avslutningsvis, för att gå tillbaka till det som ärendet handlar om, så vill 
jag peka på att om man inrättar ytterligare en särskild instans, en arvodes-
kommission, för att ta hand om något så i grunden enkelt som frågan om lag-
tingets avlöning, så leder det till onödiga kostnader, byråkrati och merarbete 
och det känns väldigt bakvänt.  

Vi kommer att föreslå ett förkastande av den här framställningen. Vi kom-
mer också att föreslå en kläm som lyder så här: ”Sittande lagting, enligt tidi-
gare praxis, tar beslut om kommande lagtingsledamöters arvoden. Förslagen 
bereds informellt i kontakter mellan lagtingsgrupperna. Den egentliga bered-
ningen utförs i lagtingets kanslikommission, varefter framställningen be-
handlas och slutligt utformas av talmanskonferensen. Därefter tar lagtinget i 
plenum beslut om arvoderingen för kommande lagting.” 

Som ltl Sundback var inne på så är det lite oklart vem som sist och slutli-
gen ska slå fast lönen. Lägger man ett förslag eller fastslår man? Även den 
punkten och många, många andra punkter är oklara.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, fru talman! Politiskt är det här inte någon enkel fråga. Det är 
mycket svårt att lösa den eftersom allmänheten, med stöd av media, vill 
piska fram en sådan stämning att vi egentligen inte ska ha någonting 
betalt alls nästan, tror man. I medias ögon är vi så värdelösa på det 
mesta så att vi inte ens är värda det arvodet vi får idag. Det tycker natur-
ligtvis inte jag, men detta är nog betydligt svårare än att man bara ska 
följa ltl Anders Erikssons råd som dessutom inte är trovärdiga. I snart 
fyra år har Ålands Framtid krävt en sänkning av driftsutgifterna. Men 
nu föreslår Ålands Framtid eller kan tänka sig en förhöjning på 1800 
euro av arvodena. Varför det? Borde inte ltl Anders Eriksson också här 
föreslå en sänkning? Eller är det bara andra som ska spara? 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag tror att jag i alla anföranden i det här ärendet har sagt att det här 
absolut inte är någon enkel fråga, tvärtom. Jag fäste mig inte så mycket 
vid debatten om att vi skulle vara helt värdelösa. Problemet är att många 
lagtingsledamöter själva spelar med i det spelet. Vid julfester står vi för 
kostnaderna själva av rädsla för att någon ska kritisera att vi äter på 
samhällets bekostnad. Jag tror inte att det finns någon annan arbets-
plats där man gör på det sättet. 

Jag ville peka på hur den här summan har kommit till. Räknar man 
på det här sättet som jag har visat så skulle den här höjningen medges. 
Jag har aldrig stått här i talarstolen och sagt var nivån ska ligga. Jag har 
bara pekat på en summa utan att höja anslagen, men då krävs att de som 
är kvar börja jobba mera. Vi från Ålands Framtid har också efterlyst att 
man skulle ha bättre kontroll på vem som sist och slutligen gör vad. 
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Ltl Barbro Sundback, replik 

Det är ett inkonsekvent resonemang jämfört med vad Ålands Framtid 
tidigare har fört. Där ska ju offentlig sektor minska. Det ska minskas på 
folk hela tiden. Varför ska vi inte göra det i lagtinget om ekonomin är det 
enda som är intressant? Nu ska några ut härifrån så att ltl Anders Eriks-
son ska få 1 800 euro mera i arvode. Det liknar ingenting alltså.  

ÅHS och Tehyiterna ska nöja sig med 60. Ledamoten har stått här och 
sagt att vi haft dålig kontakt i strejken. Någon måtta får det väl finnas på 
det här pratet och tjafsat från Ålands Framtid. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Fru talman! Jag brukar aldrig sänka mig till de här nivåerna och därför 
brukar jag låta bli att svara. 

Offentlig sektor ska minskas. Prata om att vara inkonsekvent. Här 
står ju faktiskt ledamoten själv och jämför oss med offentlig sektor. Vi är 
tydligen sist och slutligen anställda inom offentlig sektor. 

Jag har pekat på att det finns en möjlighet att höja arvodena med en 
så här stor summa utan att det medför nya kostnader. Jag har aldrig 
stått i lagtingets talarstol och föreslagit att det skulle vara 5 500 euro, 
men den möjligheten finns.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Jag håller med ltl Anders Eriksson i flera av resone-
mangen om varför man borde höja nivåerna för lagtingsledamöterna. 
Till den delen håller jag långt med ltl Eriksson. 

Jag vänder mig lite emot när ltl Eriksson sade att det krävs politiskt 
mod att vi ska ta beslut, att vi ska ha en arvodeskommission. Är det inte 
snarare så att det krävs politiskt mod att våga lämna ifrån sig lite makt 
och låta någon annan vara med och påverka? Det tycker jag att är mera 
politiskt mod. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag vet inte. Jag är säkert gammaldags. Jag tycker att det är politikerna 
själva som ska ta ansvar för saker och ting öppet och ärligt istället för att 
försöka inrätta någon instans och i det fördolda, bakvägen, försöka få 
upp lönerna den vägen. Det är jag lite tveksam till.  

Ltl Gun-Mari Lindholms anförande, och jag tror att ltl Petri Carlsson 
också var inne på i början, handlade om att om vi ska få ett tvärsnitt av 
det åländska samhället i lagtinget så måste vi titta på avlöningen. Det 
måste vi kunna diskutera. Vi är inte speciellt modiga om vi skjuter bort 
sådana frågor istället för att föra debatten öppet och ärligt.  

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Jag förstår inte alls var problemet är. Att föra en öp-
pen debatt är inga problem. Fråga vem som helst här i salen, jag tror att 
alla är beredda att inför media tala om vad de tycker om lagtingsledamö-
ternas löner och vilken nivå de borde vara på. Det är mera mod att 
lämna ifrån sig makten till någon annan. Det skapar den oberoende 
känslan att det faktiskt är någon annan som är med och talar om hur 
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mycket vi ska ha. Det tycker jag är mera politiskt mod. Det är ingenting 
som är mörkt och hemligt, det är fel att påstå. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag önskar att det vore som ltl Carlsson säger. Skulle man öppet och är-
ligt våga säga var man tycker att nivån ska ligga så skulle vi inte ha nå-
gon lagstiftning om någon arvodeskommission överhuvudtaget. Då 
skulle man göra precis på samma sätt som man alltid har gjort tidigare 
fram till 2009 då man helt plötsligt kände att man måste börja försämra 
villkoren för lagtingsledamöterna. 

Det kommit många olika förslag i olika sammanhang. Ett förslag är 
bland annat att man i lagtinget ska få den lön man har i det privata. Jag 
tror inte på den modellen överhuvudtaget, att vissa skulle sitta med en 
avlöning på 15 000-16 000 euro och andra skulle ha 2 000 euro. Har vi 
inte varit bekymrade för den åländska avundsjukan tidigare så tror jag 
nog verkligen att vi skulle få in den i salen här, så det tror jag inte speci-
ellt mycket på. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Det är en intressant debatt som är viktig att hålla. Jag 
kan förstå att man ute i det åländska samhället kanske får en känsla av 
att det är lite orättvist att vi själva ska höja våra egna löner. Jag stöder 
en arvodeskommission. Det är åtminstone en instans som analyserar 
och diskuterar. Det är ändå sist och slutligen vi som fattar beslut här.  

Det är intressant hur ledamoten resonerar. Man har krävt en fempro-
centig inbesparing över hela linjen. Sedan var man ganska tuff i de här 
förhandlingarna som har varit och det är ju ändå frågan om löner som är 
mycket, mycket lägre än lagtingsledamöternas löner. Samtidigt blandar 
man ihop koncept. Plötsligt har vi arvoden, men sedan är lagtinget som 
vilken annan arbetsplats som helst.  

Sedan när det gäller näringslivets löner så undrar jag om ltl Anders 
Eriksson faktiskt har satt sig in i vad näringslivet på riktigt förtjänar. Det 
är inte så att alla lyfter 15 000 euro i månadslön. Man måste nog sätta 
sig in i det.  

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det är svårt att debattera med sådana som pratar om någonting helt an-
nat än det jag har sagt. I vilket sammanhang har jag sagt att man tjänar 
15 000 euro i det privata näringslivet? Jag har aldrig överhuvudtaget 
sagt någonting sådant. 

Angående strejkförhandlingarna och Tehystrejken så från Ålands 
Framtids sida och mig personligen så har vi aldrig haft några syn-
punkter på det. Det hör till kollektivavtalsförhandlingarna. Har vi stått 
här i talarstolen och sagt att det borde vara si eller så? Blir inte alltför 
inspirerad nu av ltl Sundback, nog måste vi lite försöka hålla oss till sak. 
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Ltl Sara Kemetter, replik 

Det kan ibland vara svårt att inte bli inspirerad av ltl Barbro Sundback, 
eftersom hon ofta har ganska bra argument.  

När det gäller detta med förhandlingar så råkar jag kunna det ganska 
bra för det har jag hållit på med i 15 år före jag kom in i lagtinget. Man 
värderar varenda 5-, 6-, 7- och 10-euros löneförhöjning, det diskuteras, 
debatteras och argumenteras. Ett helt vårdfack har gått i strejk för att få 
några tior i löneförhöjning och nu pratar vi om 1 800 euros löneförhöj-
ning rakt av. Det tycker jag att är helt orimligt faktiskt. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Nog är det ju väldigt värdefullt också i en sådan här debatt om vi kan 
hålla oss till sak. I sin första replik sade ltl Kemetter att vi på något sätt 
har tyckt att sjukvårdspersonalen skulle vara förtjänt av sin förhöjning 
och att vi på något sätt skulle haft synpunkter på förhandlingarna. Tvär-
tom, vi sade ingen överhuvudtaget. Vi ville inte försvåra en ganska svår 
sits för landskapsregeringen. Vi var solidariska med landskapsrege-
ringen. Vi vet hur avtalsförhandlingarna fungerar. Värderade ltl 
Kemetter, håll er till sak! 

 Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Jag håller inte med Anders Eriksson i allt vad han säger. Jag vill ändå ge 
honom ett erkännande för att han står upp för sitt förslag som inte ens 
får gehör här i salen.  

Däremot tycker jag också att han lyfte en väldigt viktig aspekt i sitt 
anförande, nämligen att han själv är verksam utanför den här salen ge-
nom sitt yrke, vilket många i befolkningen också efterfrågar att man 
mera ska vara ute i olika verksamheter. Många av oss är det, betalt eller 
obetalt på olika sätt. Man deltar i verksamheter och försöker finna sina 
olika nätverk och få influenser för sitt arbete. Det tycker jag är någonting 
som man verkligen ska premiera. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag tackar för den repliken. Hela tiden när jag har varit inom politiken 
har jag styrts av det mantrat att jag vill ha en ekonomisk trygghet att stå 
på. Jag vill inte bli fånge i systemet. Jag vill inte bli aggressiv när man 
börjar diskutera avlöning för lagtinget. Vill folk ha mig här så är jag här, 
vill de inte ha mig här så gör jag någonting annat. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack, talman! Jag vill tacka ltl Eriksson för att han har modet att föra 
den här debatten och samtidigt ett stort tack för den här debatten som vi 
nu har hört och kommer säkert att höra några minuter till. Det visar var-
för vi behöver en arvodeskommission och därmed är det sista gången vi 
behöver föra en diskussion om våra nuvarande och de kommande leda-
möternas ersättning i form av ett arvode som det är frågan om. Det är 
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jättebra att ledamoten har haft modet att visa varför arvodeskommiss-
ionen sannerligen behövas. Här är ledamoten lite inkonsekvent. Är inte 
den här debatten ett enda stort bevis på att den här typen av ersätt-
ningar måste hanteras av ett självständigt oberoende organ? Jag kan 
tänka mig att ledamoten vad gäller lönefrågan i övrigt har inspirerats av 
att Färöarnas parlament har en ersättning som motsvarar ungefär det 
som ledamoten har nämnt i offentligheten. 

Talmannen 
Tiden är ute!  

Ltl Anders Eriksson, replik 

När det gäller storleken på arvodet så har jag många gånger sagt i olika 
replikskiften här att om man tar bort ersättarna och tar bort en minister 
som finns det så här mycket pengar. Jag gjorde matematisk uträkning 
på hur mycket man kunde öka utan att höja anslaget. Men, jag kan väl 
ha gjort flera missbedömningar i det här ärendet och det här var en av 
dem. Jag borde ju vara så rutinerad att jag hade förstått att ett sådant 
här komplicerat resonemang inte håller i media, utan det blir ”pang-
bom”, det vill man ha och det tyckte jag att var ganska tråkigt. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Ja, den sista kommentaren lade jag till just för att få en diskussion om 
hur man ska finansiera ersättningar till kommande ledamöter. Jag tror 
överhuvudtaget inte på modellen att slopa ett antal ledamöter i parla-
mentet, att dra ner antalet till 23 ledamöter. Tänk er vilken tillvaro när 
dessa 23 skulle nöta ännu mera på varandra än vad vi gör i vardagen i 
ett läge där oppositionen automatiskt skulle ha majoritet i våra utskott. 
Regeringens förslag skulle vara dömda på förhand och ha en mycket 
svår resa genom parlamentet. För detta kunde det leda till om sju leda-
möter antagligen sitter i de kommande regeringarna och de är inte med i 
utskotten i vardagen. De är visserligen här när det är dags för pleniom-
röstningar men då blir det mycket svårt att reda upp det som har hänt i 
utskotten. 

Ltl Anders Eriksson, replik  

Jag tror att ltl Harry Jansson inte riktigt har satt sig in i den parlamen-
tariska grupp som jobbade med nuvarande lagtingsordningen och ar-
betsordningen. I ett första skede var alla partier helt överens om att er-
sättarna skulle bort. Utgående ifrån det byggdes utskottsstrukturen upp, 
det skulle vara tre utskott i stället fem och det skulle vara fem ledamöter 
i varje utskott. Det var ursprungstanken. Jag kan försäkra att dåvarande 
regeringspartier var synnerligen måna om att se till att majoriteten 
skulle ha majoritet också i utskotten, vilket jag som oppositionspolitiker 
också har förståelse för, annars funkar inte systemet. 

Jag tyckte att det var ett lite inkonsekvent resonemang av ltl Jansson 
när han menade att den här debatten har visat att vi måste ha en arvo-
deskommission. Men den här debatten har ju visat att det inte är så väl-
digt många som öppet och ärligt vill diskutera de här frågorna. Vill vi 
göra det, kan vi göra det så behöver vi inte ha någon sådan kommiss-
ionen överhuvudtaget, och det har varit vår röda tråd.  
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Talmannen 
Tiden är ute! Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Axel Jonsson 

Tack, fru talman! Jag vill också sälla mig till den skara som tycker att det här 
är i grunden en bra debatt och en bra diskussion som är viktig för självstyrel-
sen.  

Någonting som vi har tampats med i Ålands Framtid under en längre tid 
och i olika omgångar är hur vi ska lyckas vitalisera det politiska arbetet på 
Åland. Det behöver ändå vara en målsättning för oss hela tiden och en dis-
kussion som vi kontinuerligt för. Då kommer man till frågan som lite tillspet-
sat kan kallas - hur ska vi få bättre politiker eller hur ska vi få mera ut av de 
politiska engagemang vi har i den här salen och i landskapsregeringen? Vi har 
några punkter som jag lovade presentera här i debatten eftersom jag var från-
varande vid den första debatten förra veckan.  

Det är sant att vi från Ålands Framtid vill ha färre politiker. Vi vill ta bort 
ersättarna och låta ministrarna rösta i lagtinget istället. Det finns flera orsa-
ker till detta. En orsak är, som har redovisats i debatten, är att hela utskotts-
strukturen och den förra revisionen av lagtingsordningen hade det som mål-
sättning och lagtingsarbetet är egentligen uppbyggt efter det. 

Man kan också ställa sig frågan hur många gånger i den här salen ser vi en 
ersättare rösta något annat än vad sin minister skulle ha röstat, om man pra-
tar demokratiaspekter. Inte särdeles ofta, åtminstone inte under min tid. Det 
kanske finns andra ledamöter som har andra erfarenheter. I grund och botten 
röstar ju ersättarna precis som den ministern man ersätter, man är lojal med 
landskapsregeringen. 

Det här väcker frågan vilken funktion ersättarna har. På vilket sätt bidrar 
de till demokratin? Vi är lite flera i lagtinget, javisst, men vi kunde vara 40 
eller 50 också om vi vill ha många här i lagtinget. Det är en relevant diskuss-
ion. 

Vi har också föreslagit att vi skulle minska ner med en minister och föregå 
med gott exempel. Vi kan visa att vi kan utföra det politiska arbetet på färre 
personer med färre resurser och visa det politiska ledarskap som behövs i de 
här tiderna. Det har gjorts tidigare och man kunde göra det igen. 

Det är sant att vi vill höja avlöningen. Om det har uppfattats så att Ålands 
Framtid vill ha 5 500 euro i arvode för ledamöterna så är det fel. Min kollega 
ltl Eriksson har redovisat det i debatten. Vi låser oss är inte vi några belopp. 
Däremot tycker jag att kollegan ltl Anders Eriksson visar på ett intressant re-
sonemang. Man kan faktiskt, utan att öka kostnaderna, med de här åtgär-
derna, höja arvodet med 1 800 euro. Vi säger inte att det här ska ske utan vi 
är beredda att diskutera utifrån de förutsättningarna. Den diskussionen 
skulle vi gärna ha här i lagtinget. Vi i partierna kunde sätta sig ner och disku-
tera oss fram till ett arvode som vi finner skäligt, såsom man har gjort tidi-
gare. Det är ingenting dramatiskt i det. Flera av ledamöterna här i salen har 
säkert varit med om sådana diskussioner. 

Ytterligare en åtgärd som vi från Ålands Framtids sida vill se är att vi 
måste ha som målsättning att lagtingsuppdraget ska bli ett heltidsuppdrag. Vi 
kräver förvisso en förstärkt lagberedning och mer uppdrag för lagtingsleda-
möterna. Det kanske kräver en och annan policydebatt till, men vi tror att det 
också skulle vara ett sätt att utveckla självstyrelsen, vitalisera den politiska 
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debatten och höja nivån i lagtinget. Det är väl någonting som vi alla strävar 
efter får man hoppas. 

En fråga som också har diskuterats är att om man höjer arvode med 1 800 
euro och sedan ska man fortfarande gå här på 67 procent som det i teorin he-
ter? Men det skiljer mycket från individ till individ. Är det intressant för nä-
ringslivet? Är det intressant för dem som har lite högre löner inom offentlig 
sektor att i vissa fall halvera sin lön men samtidigt komma hit och förväntas 
arbeta 67 procent? Nej, personligen tror jag att det skulle vara mycket mera 
stimulerande att slippa halvera sin lön men ändå gå in för att fortsätta jobba 
100 eller 110 procent, att man har det som utgångspunkt för uppdraget. Idag 
är det inte så, det är 67 procent som är utgångspunkten. Vi tror att vi skulle 
kunna åstadkomma betydligt mera här i lagtinget om vi faktiskt gick in och 
hade det som målsättning och bygga strukturerna så att lagtingsarbetet var 
ett heltidsuppdrag och även arvoderat därefter. Vi skulle ha färre politiker 
som jobbar mera men som också hade ett högre arvode för det arbetet man 
gör. Det är en sund målsättning för vårt parlament menar vi i Ålands Fram-
tid. 

Vi menar också att granskning är någonting som vi kunde utveckla för att 
ge väljarna möjlighet att faktiskt få en bättre insyn i vad som sker i den här 
salen. Vi har sett experiment från kommunala församlingar med TV-sända 
debatter. Nu när vi renoverar lagtingsbyggnaden så borde vi också ta detta i 
beaktande. Vi borde se till att vi har möjlighet att bygga en sådan teknik att 
också lagtingsdebatterna kan TV-sändas. De som har slagit på den svenska 
TV:n en vardag mitt på dagen har säkert sett att det ofta snurrar politiska de-
batter. Vi tror att det kunde vara ett bra sätt för medborgarna att få en bättre 
insyn i vad som sker i lagtinget.  

Vi menar också att frånvarostatistik och närvaro vid utskottsmöten och 
andra organ kunde publiceras på lagtingets hemsida så att man tydligt ser 
vem som är på vilken plats och hur närvarande man är. Vi har sådana genom-
gångar nu och då i media, men det här är någonting som kunde publiceras 
löpande så att medborgarna har bättre möjligheter att granska vad deras för-
troendevalda gör i sin dagliga gärning. 

Som ett sätt att försöka vitalisera den politiska diskussionen har vi i en 
motion tidigare också föreslagit att man skulle begränsa antalet mandatperi-
oder för lagtingsledamöterna. Det står vi fast vid och vi tror att det skulle vara 
ett sätt att få lite mera förnyelse och utveckling även i lagtingsdebatten och i 
det politiska arbetet här. 

Med dessa fem punkter tar vi sikte på att vitalisera den åländska politiken 
och debatten som förs här lagtinget och sätta fokus på att förstärka arbetet 
och förhoppningsvis också höja statusen för politikerna i dagsläget. 

Ltl Sundbacks är rädd för att föra den här typen av diskussioner öppet här i 
lagtinget för att det ska leda till att allmänheten och media driver på så att vi 
knappt ska få någonting betalt alls. Jag är övertygad om att majoriteten av 
ålänningarna ändå värdesätter att ha politiker som driver deras sak och för-
söker utveckla samhället och att de politikerna ska ha en skälig arvodering. 
Visst finns det säkert sådana som menar att vi knappt skulle ha något arvode 
alls. Om demokratin får råda och majoriteten får välja så tror jag ändå att 
ålänningarna menar att politikerna är värda ett arvode, men man kräver 
också förstås ett visst engagemang, vilket jag har presenterat fem punkter på 
hur vi kunde stärka.  
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Tittar man då på nivån på arvoderingen och om man ska diskutera den, 
vilket jag tycker att är positivt och något vi ska diskutera här i lagtinget, så 
jämförde jag, precis före jag gick upp här i talarstolen, lönerna i det privata 
näringslivet år 2012 i ÅSUB:s lönestatistik. Medianlönen för t.ex. chefer låg 
år 2012 på 4 641 euro. Det betyder att mer än hälften av cheferna i det 
åländska näringslivet tjänar mera än 4 641 euro. Det betyder att mer än hälf-
ten av cheferna i det åländska näringslivet måste minska sin lön ganska avse-
värt med nästan 1 000 euro om de söker sig till lagtinget. Det här är väl ändå 
ett demokratiproblem? Framstående personer inom det åländska näringslivet 
har svårare att engagera sig politiskt. Vill vi ha politiker som har erfarenheter 
och positioner ute i det åländska näringslivet och öppna vägen till lagtinget 
för dem så måste också arvodet ligga på en skälig nivå, det tror jag att vi 
måste inse utan att vi för den skull tror att det skulle leda till någon slags eliti-
sering av lagtinget. Det är ju givetvis öppet för vem som helst att ställa upp i 
lagtingsvalet och kandidera. Det är betydligt svårare att halvera sin lön och 
samtidigt jobba 67 procent. Jag tror att många drar sig för det och också vad 
det innebär att blotta sig offentligt som lagtingsarbetet som offentligt upp-
drag medför. 

Samma sak vad gäller experter, medianlönen låg år 2012 på 3 900 euro. 
Det är också värt att ta i beaktande. Man kan jämföra statistik hur mycket 
som helst men det visar ändå på någonting intressant menar vi från Åland 
Framtid. 

Slutligen, fru talman, ska jag kort reflektera kring arvodeskommissionen 
och vad man vill uppnå med en sådan. Om man ställer sig frågan när arvo-
deskommissionen ska utses; vad ska då vägleda partierna när det gäller vilka 
kandidater man utse till arvodeskommissionen? I den här debatten har vi 
hört att man har olika målsättningar politiskt. Det är väl märkligt om man 
inte i tillsättande av arvodeskommissionen ska försöka få in en person som 
kan driva partiets intressen i arvodeskommissionen. Det leder till att vi till-
sätter en arvodeskommission som vi från partiernas sida försöker få att fatta 
ett beslut i någondera riktningen, men vi ska inte ta ansvar för det själva. Vi 
ska skylla på arvodeskommissionen eller tacka den beroende på hur utfallet 
blir. Det är ju ett sätt att betala en arvodeskommission för att ta det politiska 
ansvaret som vi själva borde ta, fru talman. Därför håller jag med om att vi 
inte ska godkänna den här lagen. Vi ska ta det politiska modet och det poli-
tiska ansvaret som det krävs för att få till stånd en utveckling på det här om-
rådet. Tack, fru talman. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! I början av anförandet frågade ltl Axel Jonsson hur 
ofta en ersättare har avvikande åsikt. Personligen har jag haft avvikande 
åsikt några gånger. Det är väl en del av svaret. Röstningen är inte det 
avgörande arbetet för en lagtingsledamot, det är ju mycket annat och det 
torde också ltl Jonsson veta. 

När det gäller att ersättarna skulle utgå och att ministrarna också 
skulle ta plats i lagtinget i egenskap av ledamöter i röstning så har vi den 
här tredelningen; den lagstiftande, den verkställande och den dömande 
makten. Att blanda ihop dem är inte särdeles bra. Har ltl Jonsson över-
huvudtaget tänkt på den aspekten? 
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Ltl Axel Jonsson, replik  

Visst, det är en av de relevanta aspekterna som man kan vara kritisk till. 
Samtidigt löser man det här på andra håll runt omkring oss och det fun-
gerar väl. Man måste ändå tänka på i vilket läge det här kan vara avgö-
rande om det är ersättaren eller ministern som röstar. Min uppfattning 
är att ersättarna i de allra flesta fall är lojala med ministern i frågan. Då 
väcks frågan vilken roll ersättarna har när det kommer till kritan. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Att det fungerar i en annan riksdag i ett land bredvid 
oss kan jag ha viss förståelse för. Men här skulle det innebära att 20 pro-
cent av ledamöterna skulle bestå av sådana som innehar den verkstäl-
lande makten också. Vi har ett så pass litet parlament. Landskapsrege-
ringen skulle utgöra en så stor del av lagtingsledamöternas röster. På 
grund av vår litenhet så är det ytterligare ett skäl till varför man inte 
skulle göra på det här sättet. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl John Hilander, replik 

Tack, talman! Ltl Jonsson tar upp mängden folk och när man ska 
komma till beslut. Jag håller inte riktigt med. Jag ser att bredden behövs 
på alla olika nivåer. Skulle man minska ner antalet ledamöter så försvin-
ner en avsevärd bredd. Ersättarna sitter också med sina kunskaper i 
olika utskott. Tillika är de flesta ersättarna också delaktiga i det kommu-
nala arbetet och då får man de här tentaklerna ut till hela samhället. Det 
blir en förståelse ute i kommunerna när det gäller hur besluten är tagna 
och hur diskussionen går. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Ja, vi kanske lever i olika världar. Jag tror inte att den stora utmaningen 
inom åländsk politik är kontakterna till kommunerna och ut till lokal-
samhället. Där har vi nog en avsevärd fördel jämfört med många andra 
parlament runtomkring oss tack vare närheten. De dubierna delar jag 
inte med ltl Hilander.  

Jag tror att det viktiga är att ha fokus på hur vi kan skapa vitalitet, 
framåtsyftande debatt och ett politiskt arbete här i lagtinget. Vi från 
Ålands Framtid har våra idéer. Det skulle också vara intressant att höra 
hur moderaterna och ltl Hilander ser på de här frågorna. Hur ska vi ut-
veckla lagtingsdebatten och lagtingsarbete? Ska vi ha flera politiker för 
att se till att vi får en bred förankring i det åländska samhället? Eller är 
30 ledamöter lagom? Den frågan kommer man alltid till. 

Ltl John Hilander, replik 

Tack, talman! 30 lagtingsledamöter är väl en ganska lagom nivå för att 
representera det småskaliga åländska samhället. Jag ser också att ersät-
tarsystemet är bra när det gäller att fånga upp nya politiker som får en 
chans att komma in och visa framfötterna. Vi ska också skapa intresse 
för det här arbetet som vi gör. 
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Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Den här diskussionen har med all sin tydlighet visat att det inte 
finns beredskap av en majoritet att själva se över lagtingsledamöternas 
framtida arvodering. 

Vill man uppnå den mångfald som jag tror att vi delar och strävan att 
bereda möjlighet för olika människor att kunna delta i det här arbetet så 
borde man ha den här externa kommissionen.  

Jag tycker att ltl Axel Jonssons resonemang haltar. Jag önskar att 
man skulle komma med på det här tåget för jag tror att det är den enda 
rätta vägen. Det har den här divisionen med all sin tydlighet gett vid 
handen. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Man kan svänga på problemet hur man vill. Vi kan tycka att problemet 
är att majoriteten inte är beredda att sätta sig ner och diskutera och ta 
ansvar för den här frågan, medan jag kan ha förståelse för att man har 
en annan åsikt i den moderata bänken. Det är väl det som politik och 
demokrati handlar om. Vi har vårt sätt att se på hur vi ska komma till 
bukt med problemet och moderaterna och ltl Lindholm tror att man ska 
tillsätta en arvodeskommission. Så må det väl vara. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Vtm Roger Jansson 

Fru talman! Dagens diskussion hade passat bättre i första behandling, men vi 
har ju rätt att också i andra behandling lyfta vilka frågor som helst bara de 
hör till ärendet. 

Jag skulle vilja komplettera diskussionen med några historiska synpunkter 
och sedan en blick framåt.  

Under mina många år i den åländska politiken har diskussionen här i lag-
tinget mycket gått utifrån det som vi också har diskuterat; hur vi ska få en så 
bra representativitet som möjligt i den här församlingen i förhållande till 
medborgarna. Det är en ganska omöjlig nöt att knäcka på ett perfekt sätt. Det 
har i alla fall gjorts vissa insatser.  

Under 80- och 90-talet började det synas klart och tydligt att tjänstemän-
nen blev överrepresenterade i den här församlingen, särskilt högre tjänste-
män, men tjänstemän överhuvudtaget för de hade då rätt att vara tjänstlediga 
hur länge som helst.  

Av demokratiska skäl gick majoriteten i tiden in för att man skulle be-
gränsa detta så att möjlighet till tjänstledighet för tjänstemännen skulle be-
gränsas. Det har medfört att problemet med överrepresentation för tjänste-
män har avtagit.  

En annan faktor var att vi tidigare, särskilt på 60- och 70-talet, hade nä-
ringslivstoppar som satt som här. På det sättet kunde man kombinera det 
obetydliga arvodet i lagtinget med en stor lön från det ordinarie jobbet som 
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sköttes samtidigt. En förutsättning för detta var att man skulle ha eftermid-
dags- och kvällsplenum och att utskottsarbete också var relativt begränsat. Vi 
hade sämre med tjänstemannakader än vad vi har idag. 

Det här försvårade man i och med att man införde dagsarbete. Trots de här 
två stora förändringarna som har skett under de här åren så har ändå ungefär 
1/3 av ledamöterna i varje lagtingsval bytts ut. Det har åtminstone inte haft 
den effekten. Sedan kan man föra diskussionen om huruvida kvaliteten har 
gått upp eller ner. Med mitt långa perspektiv så vill jag nog säga att man inte 
kan påstå något när det gäller den frågan. Inte tycker jag att det var högre 
kvalitet på landstinget 1979 än vad det är 2015 på lagtinget. Det vore väldigt 
dumt av mig att påstå någonting i den ena eller den andra riktningen, att det 
skulle ha har blivit bättre eller att det skulle ha blivit sämre. Nej, nog är det 
ganska lika. 

Under de här 35 åren som jag på olika sätt har varit engagerad i självstyrel-
sepolitiken så har arvoderingen diskuterats i varje lagting och landsting. Då 
har åtminstone mitt och som jag förstår majoritetens utgångsläge varit arbe-
tets volym och samhällsvärdet i det arbete som vi utför här.  

Nu diskuteras att man ska kunna leva på att vara lagtingsledamot och att 
det ska kunna jämföras med rätt goda löner i arbetslivet som ett alternativ till 
att bli invald. Det är ett resonemang som jag inte har varit med om tidigare. 
Jag vill fortfarande vidhålla att det är arbetets innehåll och volym som styr 
hur vi ska arvoderas för det här jobbet som vi utför för vårt samhälle. 

Gång på gång i talmanskonferensen konstaterar vi att nästa vecka har vi 
ingenting på listan. Nå, det är ju inte heller rätt att mäta vår arvodering utgå-
ende från hur vi har det här i plenisalen. En dag kan det vara en lång lista och 
det tar 20 minuter och en annan dag kan det vara en väldigt kort lista och det 
tar fyra timmar. Det centrala politiska arbetet är ändå utskottsarbetet. 

Inte har det heller varit basen för vårt resonemang kring arvodet hur man 
ska kunna maximera antalet kandidater. Som någon här tidigare sade så är 
det väldigt många kandidater som ställer upp. Det är ungefär tio gånger de 
som ska väljas in, så det räcker nog. Sedan kan inte representativiteten alla 
gånger vara perfekt. 

Jag har erfarenhet av arbetet i riksdagen där arbetet var ungefär tre eller 
fyra gånger mera än vad det är här i lagtinget. Observera, då räknar jag lågt. 
På den tiden var arvodet ungefär 5 500 euro brutto i månaden. Idag är det lite 
över 6 000 euro. Vi bör också göra sådana jämförelser. 

Samma blev resultatet när vi jämför med Sveriges riksdag både när det gäl-
ler arvoderingen och arbetsvolymen. 

Hur ska vi göra i framtiden? Den här framställningen föreslår när det gäl-
ler arvodesvolymen i 2 § om arvoden till ledamöterna: ”Till en lagtingsleda-
mot betalas ett arvode av en sådan storlek att uppdraget som lagtingsleda-
mot kan skötas på ett behörigt sätt.” Det ska bedömas av den här kommiss-
ionen. Det finns också en kort motivering till 2 § som inte säger så mycket 
mera.  

Det här har lag- och kulturutskottet också diskuterat och behandlat. Man 
skriver lakoniskt: ”Utskottet har fört en principiell diskussion om arvodets 
storlek i förhållande till ledamöternas uppdrag och finner det rimligt att an-
talet uppdrag och arbetsmängd avspeglas i arvodets storlek.” Man skriver 
ingenting om arvodets storlek utan bara att det kan vara differens mellan 
olika uppdrag här i lagtinget.  
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När jag gick in i arbetet i det här lagtinget tyckte jag att vi själva kunde 
klara av nivåsättningen på arvodet, såsom vi har gjort tidigare. Men det vi-
sade sig förekomma en ganska stor oenighet om den saken i lagtinget. Nu vi-
sar det sig också att det finns en stor oenighet om arvoderingen överhuvudta-
get. Då är det klart att förslaget om arvodeskommissionen är förståndigt. I 
andra parlament har man också kommit fram till att man behöver ha det på 
det viset och därför har jag också gått in och talat för den här kommissionen. 

Ålands Framtid föreslår att det ska finansieras genom att avskaffa ersät-
tarna. Det innebär rimligen att det blir svårt för regeringspartier att kontinu-
erligt få majoritet i utskotten. Jag förstår att om man räknar med att alltid 
vara i opposition att man kan tycka att det kan vara någonting bra med det, 
men det är ju inte särskilt demokratiskt. 

Om vi har ett regerings- och oppositionsförhållande här i salen på 16-14 till 
exempel, om 6 blir ministrar så är det 10-14 när vi ska välja utskott. Det bety-
der att det blir en väldig dubblering på de som är regeringsrepresentanter. 
Det är ändå i utskotten som det stora arbetet utförs. Talet om att man får in 
30 ledamöter i valet istället för 36 eller 37 så skulle man inte få in nya till-
skott, nytt blod, nya åsikter och värdefullt folk. Erfarenheten visar ju att det 
är precis tvärtom. På det sättet får vi in nytt folk i särskilt utskottsarbetet men 
även i pleniarbetet, det har vi sett så många exempel på redan i detta sittande 
lagting. 

I ett parlament är det problematiskt att ha regeringsledamöterna såsom 
parlamentsledamöter. I ett stort parlament som det finska med 200 ledamö-
ter så är det inte så stort problem för där täcker man in utskotten bra med 
180 övriga ledamöter. Här blir det bara 23-24 övriga ledamöter.  

Demokratin kräver att arbetet utskotten utförs så bra som möjligt och så 
fulltaligt som möjligt från lagtingets sida och då är ersättarna viktiga. 

Det har sagts att man strävar efter att lagtingsarbetet ska bli heltid. Jag 
tror att det kan vara en målsättning i samband med den reformförändring 
som vi arbetar med när det gäller självstyrelsesystemet. Det kan resultera i att 
det här arbetet närmar sig heltid i framtiden någon gång. 

Jag avslutar med att säga att idag är det inte överhuvudtaget på det viset 
att arbetet här i Ålands lagting skulle vara heltid. Det är relativt nytt att det 
har blivit heltid för ministrarna i landskapsregeringen. Där kanske vi har ett 
lite större problem genom att arbetsvolymen, genom de systemförändringar 
vi har gjort där, har ökat för ministrarnas del. Tack. 

Talmannen 
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. 

Föreläggs lagförslaget för antagande i andra behandling. Begärs ordet?  

Ltl Anders Eriksson 

Fru talman! Jag föreslår att lagförslaget ska förkastas. 

Ltl Axel Jonsson  

Tack, fru talman! Jag understöder förslaget. 

Talmannen 
Under behandlingen har ltl Anders Eriksson, understödd av ltl Axel Jonsson, föreslagit 
att lagtinget ska förkasta lagförslaget.  

Omröstning kommer därför att verkställas.  
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Omröstningspropositionen ställs så att de som röstar för att lagförslaget ska antas rös-
tar ja och de som röstar för ltl Anders Erikssons förslag att lagförslaget ska förkastas 
röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd. 

Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.  

Majoritet för ja. Lagtinget har i andra behandling antagit förkasta lagförslaget. Lagför-
slagets andra behandling är avslutad. 

Föreläggs betänkandets motivering för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. 
Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.  

Begärs ytterligare ordet? Ärendet är slutbehandlat. 

Enda behandling 

2 Ålands handlingsprogram mot riskbruk och missbruk 2013-2016 
Social- och miljöutskottet betänkande (SMU 2/2014-2015) 
Landskapsregeringens meddelande (M 3/2013-2014) 
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. 

Diskussion. 

Ltl Christian Beijar 

Fru talman! Utskottet har tagit del och behandlat landskapsregeringens för-
slag till handlingsprogram mot riskbruk och missbruk för åren 2013-2016.  

Utskottet konstaterar att missbruk av alkohol, narkotika, doping, tobak 
och spel medför omfattande sociala och medicinska skadeverkningar som or-
sakar det åländska samhället betydande kostnader. Utskottet anser därför att 
det är angeläget att det tas ett samlat grepp om frågorna och att det kontinu-
erligt bedrivs ett aktivt arbete på området som berör missbruk av alkohol, 
narkotika, doping, tobak och spel. Utskottet vill ytterligare komplettera med 
dataspelsberoende. Enligt utskottet bör åtgärder för att förebygga och bryta 
dataspelsberoende inkluderas i handlingsprogrammet mot riskbruk och 
missbruk.  

Allmänt kan konstateras att alkoholen är den mest vanligen förekom-
mande drogen och som känt också förorsakar mänskligt lidande, höga sam-
hällskostnader och familjetragedier. Som framgår berör handlingsprogram-
met åren 2013-2016 och har i praktiken tillämpats sedan år 2013, vilket inne-
bär en del av de åtgärder som beskrivs i meddelandet antingen redan har 
verkställts eller påbörjats. Bl.a. har tillsynen över socialvården överförts till 
Ålands miljö- och hälsomyndighet från 1.1.2014. Lagförslag som berör revide-
rad tobakslag, lotterilagstiftning som utgår från införandet av 18-års ålders-
gräns, tillsynsmyndighet för övervakning av PAF:s spelverksamhet, ändrade 
promillegränser m.m. 

Fru talman! Allt sedan 1990-talets första uppgörande av alkohol- och drog-
politiska program, med målsättningen om ett narkotikafritt Åland och som 
alla därefter kommande program och även detta, har utskottet erfarit att ung-
domarnas inställning till droger som cannabis ändå har blivit alltmer liberal 
och tillåtande och liknar den som unga har till alkohol. Det är naturligtvis 
oroväckande och därför uppmanar social- och miljöutskottet landskapsrege-
ringen att i sitt arbete lägga särskild vikt vid att få till stånd en attitydföränd-
ring och ökad medvetenhet om de hälsorisker som är förenade med använ-
dandet av droger.  
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När det gäller attityden bland ungdomarna till alkohol har utskottet infor-
merats om att ungdomarna har en betydligt negativare attityd till alkohol och 
det har också bekräftats genom utredningen Hälsa i skolan. Så det är ju posi-
tivt. Däremot har alkoholmissbruk ökat bland pensionärer. Om det finns inga 
klara utredningar utan det är ett konstaterande bland de som arbetar med 
personer med alkoholbesvär. Den troliga orsaken är kanske friskare men 
uttråkade pensionärer som i brist på meningsfylld sysselsättning tar till flas-
kan. Det är i alla fall skäl att följa med utvecklingen. 

Meddelandet berör också promillegränser vi rattfylleri som småningom 
kommer att lagfästas i den kommande trafiklagen. Promillegränserna väcker 
alltid en livlig diskussion, trots att det enligt min personliga åsikt borde vara 
så restriktiva som möjligt för inte skall det vara meningen att man ”bara lite” 
berusad ska kunna framföra fordon. Utskottet tycker att det kommande för-
slaget om att sänka promillegränsen för grovt rattfylleri från 1,2 till 0,8 pro-
mille är motiverat.  

Däremot råder det delade meningar om sänkning av gränsen för rattfylleri 
från 0,5 till 0,2 promille. Detta dels på grund av att landskapsregeringen 
skulle benämna det som rattfylleriförseelse, inte rattfylleri, vilket kan visa sig 
problematiskt i förhållande till tvångsmedelslagen, så därför tar utskottet i 
detta skede inte ställning till införandet av rattfylleriförseelse i trafikbrotts-
lagstiftningen på grund av det oklara läget. Men jag ser fram emot en kon-
struktiv debatt i promilleärendet när det kommer som lagförslag i den kom-
mande trafiklagen.  

Meddelandet berör också krogarnas verksamhet och där har projektet an-
svarsfull alkoholservering varit mycket uppskattat. Metoden syftar till att 
minska våld kopplat till alkoholserveringen på krogen genom ett aktivt arbete 
för att minska berusningsgraden inne på krogarna och hindra alkoholserve-
ring till minderåriga. Man utgår ifrån samverkan mellan branschen och myn-
digheterna.  

Då projektet ansvarsfull alkoholservering ännu bara pågått ett år anses det 
vara svårt i en utvärdering att få ett helhetsgrepp över resultatet som ska 
ligga till grund för ett ev. ställningstagande om ändrade öppethållningstider. 
Utskottet förde en livlig diskussion i ärendet men konstaterade också att pro-
jektet bör pågå en längre tid innan man tar ställning till ev. ändrade öppet-
hållningstider.   

Beträffande energidrycker konstaterar landskapsregeringen i meddelandet 
att forskningsresultatet om koffeinhaltiga dryckers farlighet varierar och där-
för finner också utskottet det positivt att landskapsregeringen avser att utföra 
en grundlig utredning om energidryckerna och deras effekter innan beslut 
fattas om ev. införande av 18-års åldersgräns för köp av dessa drycker. 

Slutligen, fru talman, är det oftast i negativa termer man diskuterar risk- 
och missbruk, men nu kommer jag med också positiva saker; nämligen i be-
handlingen av meddelandet har utskottet erfarit att det idag råder en häl-
sotrend bland ungdomar. Ungdomarna är måna om sin hälsa och medvetna 
om kostens och träningens betydelse för det egna välmående. Resultatet från 
den senaste undersökningen av Hälsa i skolan visar även att ungdomar mot-
ionerar i högre utsträckning än tidigare. Ungdomars minskade alkoholkon-
sumtion och minskade bruk av tobak antas vara en följd av den rådande häl-
sotrenden.  
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Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet att lagtinget antecknar 
sig meddelandet för kännedom och bringar betänkandets motivering till 
landskapsregeringens kännedom. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, fru talman! Jag upplever att utskottet gjorde det litet enkelt för sig 
när man tog ställning till promillegränsen i trafiken. Upplägget i drog-
kommittén var att man hade nyktra zoner. Trafiken, uppväxten, ung-
domstiden och idrottslivet ska vara nyktra zoner och det har man inte 
tagit ställning till. Man har förlorat sig i en liten detalj. Det finns ju 
många vägar att komma framåt. Polisen upplever att den här vägen inte 
är framkomlig just nu. Hur var diskussionen kring detta? Upplever man 
att det är okej att man ska köra berusad i trafiken som det är idag med 
0,5 promille? Eller förlorade sig utskottet helt i den här detaljdiskuss-
ionen angående rattfylleriförseelsen? 

Christian Beijar, replik 

Fru talman! När det gäller diskussionen om nyktra zoner så i samband 
med diskussionerna i utskottet har vi naturligtvis stött tanken på nyktra 
zoner framförallt där det finns barn och ungdomar även om inte som vi 
beskrev det i betänkandet. 

När det gäller frågan kring promillegränserna så är det alldeles tydligt 
att det finns åsiktsskillnader även i utskottet och här i lagtinget. Man 
kommer att vara överens om att man kan sänka grovt rattfylleri från 1,2 
promille till 0,8 promille, men diskussionen kommer att bli om man ska 
ha 0,5 eller 0,2 promille. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, fru talman! Man kanske förlorade sig i den här detaljen. Det cen-
trala är om vi på Åland vill att man ska köra bil när man druckit till ex-
empel tre eller fyra mellanöl en kväll. Är det okej att man sitter på ett 
kafé, dricker en öl och sätter sig i bilen och far därifrån? Den signalen 
ska man inte ge till våra ungdomar. Jag har efterlyst att man skulle 
komma med ett förtydligande. Är det okej att man försöka hålla trafiken 
så nykter det bara är möjligt via olika metoder eller är det bra som det 
är? 

Christian Beijar, replik 

Fru talman! Jag förstår inte riktigt ltl Mattssons resonemang om att 
man skulle ha förlorat sig i den här diskussionen. Det är den här dis-
kussionen som alltid förs. Ska man godkänna rattfylleri 0,5 promille el-
ler ska man godkänna det som landskapsregeringen föreslår 0,2 pro-
mille när det gäller rattfylleriförseelse? Förmodligen kommer den fram-
tida diskussionen att handla om detta beroende på när man juridiskt har 
utrett det ordentligt hur man ska benämna 0,2 promille. Om man utgår 
ifrån 0,2 promille så är det så gott som helnyktert. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Social- och miljöutskottet har ett stycke i sitt betänkande om 
dataspelsberoende och vill att landskapsregeringen tydligare lyfter fram 
det. Hur har utskottet diskuterat? Vad har framkommit i hörandena? 
Hur är det med föräldraansvaret? Hur kan man nå föräldrarna och ge 
dem adekvat information? 

Christian Beijar, replik 

Fru talman! Om inte mitt minne sviker så har vi inte fört någon djupgå-
ende diskussion kring dataspelsberoende, utan det har uppkommit i 
olika sammanhang när vi har hört höranden samt inom utskottet. Det 
upplevs som ett problem. Vi har inte mera diskuterat på vilket sätt fa-
miljerna skulle engageras i detta. Vi lyfte fram att det behöver komma 
med i handlingsprogrammet och sedan får landskapsregeringen ytterli-
gare bearbeta den frågan. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Det finns en god kraft inom Rädda Barnen och barnens Inter-
net och de deltar ofta på föräldramöten. Man kanske borde fundera vi-
dare på hur man djuplodar det här arbetet. Man borde ta upp spelbero-
endet på ett tydligare sätt i den här ”Tonårsparlören”. 

Sedan har vi en hel del lagstiftning som ska komma till lagtinget. Vet 
utskottsordförande alls om någon tidsram beträffande både promillela-
gen och tobakslagen? 

Christian Beijar, replik 

Om jag inte är alldeles felinformerad så ska de här lagarna komma un-
der våren. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Tack för ett bra anförande om summeringen av vårt 
betänkande. Jag tänkte bara lite komplettera till den delen där utskotts-
ordförande sade att det fanns en del oklarheter vid rattfylleriförseelse. 
Det handlar om att man inte kan tvinga en förare till kroppsbesiktning 
om man vägrar att blåsa i ett kontrollinstrument. I tvångsmedelslagens 
kapitel 9, 2 § har man möjlighet att tvinga en person till kroppsbesikt-
ning, men det framgår redan tidigare i kapitel 8, 32 § att man bara kan 
göra det när det gäller rattfylleri. Det är begreppet rattfylleri som gör att 
man har möjlighet att genomföra en kroppsbesiktning. Kan man inte 
göra en kroppsbesiktning så kommer det att sprida sig i samhället 
ganska snabbt, vilket betyder att folk kommer att vägra att blåsa och vi 
kan inte följa den här lagen. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, fru talman! Man kan konstatera att betänkandet är reservations-
fritt. Det är ett bra betänkande. Det enda som man vill ha komplette-
ringar på, i förhållande till det som kommittén tog fram och som finns i 
meddelandet, så gäller dataspelsberoende. Det diskuterade vi också i 
kommittén fast vi tog inte in det. Däremot tog vi in spel om pengar. Jag 
är intresserad av att höra lite hur man resonerade i utskottet när det gäl-
ler dataspelsberoende. Hur kan man komma åt det? Vad kan man göra? 

Christian Beijar, replik 

 Fru talman! Resonemanget kring dataspelsberoende utgick ifrån att för-
äldrar och skolan upplever att det har blivit ett bekymmer för dem som 
engagerar sig i väldigt mycket i dataspel. Det förändrar deras sociala en-
gagemang, de isolerar sig med sitt spel och det sker ofta en förändring 
av dygnsrytmen, vilket är negativt för skolarbetet och övriga sociala kon-
takter. Det var främst detta som har upplevts vara en problematik. 

Däremot har inte utskottet behandlat hur man ska ta sig an proble-
met rent konkret och behandlingsmässigt. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, fru talman! Utskottet konstaterar mycket riktigt i sitt betänkande 
att det medför även positiva saker. Det beror på vilken typ av dataspel 
man håller på med. Det måste ju vara väldigt svårt att gå in i den per-
sonliga integriteten och stoppa sådana här saker som inte är olagliga. 
Det finns många andra verksamheter också, till exempel om man läser 
fruktansvärt mycket och man läser hela nätterna så kommer man också 
att få problem. Det här är ingen lätt fråga att hantera. Hur har ni resone-
rat i utskottet?  

Christian Beijar, replik 

Fru talman! Vi ha utgått ifrån att det här är en ganska ny problematik, vi 
vill lyfta upp den och det är lämpligt att göra det vi det här tillfället.  

Innan jag slutade mitt arbete inom missbrukarvården så var det fak-
tiskt föräldrar som ringde och frågade vad de skulle göra åt detta. Vi 
konstaterade att det kan vara svårt att veta exakt hur man ska bearbeta 
och behandla den här frågan. Utskottet ansåg att det var viktigt att lyfta 
upp frågan och aktualisera den, men vi har inte lösningar på hur vi ska 
komma vidare. Därför ser vi det som viktigt att landskapsregeringen 
fortsätter med det jobbet. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Annette Holmberg-Jansson 

Talman! Det är intressant att ta del av utskottets betänkande och jag blir glad 
att social och miljöutskottet understöder att landskapsregeringen gör en 
grundlig utredning om energidryckerna och dess effekter. Det är bra att detta 
görs, man behöver begränsa barns tillgång till dessa drycker. Det finns ju fall 
där Taurin tillsammans med koffein och i vissa fall även alkohol lett till döds-
fall. Studier av Taurin har visat att ämnet stör hjärtats rytm, s.k. hjärtarytmi, 
vilket kan leda till plötslig död. Barn har dött i våra nordiska grannländer, låt 
det inte hända här också.  
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När vi sedan kommer till missbruk och annat så ska man dricka så är det 
bättre att man dricker alkohol där någon ser en? Där det svider lite i börsen 
vilket gör att du kanske dricker någon grogg mindre. Att begränsa öppetti-
derna har provats på förut, det gjordes på prov under en kortare tid tidigare 
men det drogs tillbaka lika snabbt och om man ser det så borde inte detta re-
sultera i en mängd efterfester. På efterfesterna finns det ingen som ser. Jag 
tror att risken för att minderåriga får tag på sprit, att du tar några glas för 
mycket, kommer att öka igen om kortare öppet tider införs. Det går inte att 
lära om och ändra på hur gästerna går till en krog på en gång. Det kommer 
att ta tid och det kommer att kosta restaurangnäringen pengar under den ti-
den. 

I betänkandet framkommer antalet ingripanden som polisen gjort, är det 
inklusive eller exklusive alla gripanden som polisen gör vid färjorna? Fär-
jorna står för en stor del och det vore intressant och veta om de är med i 
dessa siffror? I betänkandet står; utskänkningsställena i Mariehamn men 
dessa ingripanden görs ju när färjorna ligger i Mariehamn.  

Det är också intressant att det fortfarande inte finns begräsningar eller 
kontroller om du serverar sprit på en offentlig lokal vid ett bröllop till exem-
pel. Varför inte? Hur litar man där på att gästerna inte tar två drinkar på en 
gång eller att någon minderårig får tag på spriten? Det är en annan sak om 
det sker i hemmet men i offentliga lokaler kanske landskapsregeringen också 
borde göra kontroller?  

Allt ska stramas åt och vi ska göra det mer än i resten av Finland. Då tycker 
jag att man använder lagstiftningen på fel sätt. 

Just kom en ny blankettlag som gäller alkoholreklam, tidigare förra året 
togs en annan lag om avdragsrätt för företag vid representation. Nu ska pro-
millehalterna ner och öppettiderna eventuellt förändras. På samma gång vill 
vi ha ett levande Åland och vi vill profilera oss som en ö med mycket smaker. 
Det vill jag också men jag vet att utan att kunna sälja ett glas vin eller en 
flaska vin till middagen så är marginalerna små. För att kunna servera intres-
santa, roliga, närproducerade och fräscha rätter så bör du även ibland kunna 
få sälja lite vin eller en öl till maten. Jag säger inte att det förbjuds men det 
stramas åt och jag är livrädd att det kommer att innebära den 20 procentiga 
nedgång som skärgårdskrogarna i Stockholms skärgård fått vara med om.  

Det är verkligen inte så att det går att tälja guld bara du öppnar en restau-
rang, det kräver mycket arbete och en bra personal. Personalen vill ha mer 
och mer i löner på samma gång som gästerna har högre krav och vill ha billi-
gare rätter. Det är samma pussel som alla företagare har. 

En annan jobbig belastning för krogarna är att de måste ha en ansvarig fö-
reståndare på plats under hela tiden, så klart tänker ni och visst såklart ska 
man ha det, men idag så måste den som är ansvarig ha 24 månaders erfaren-
het. Det räcker inte med att du jobbat fem somrar ute på t.ex. Kökar, att du 
jobbat hela ditt sommarlov nonstop, du kommer ändå inte att godkännas 
som ansvarig på plats. Du behöver 24 månaders erfarenhet eller servitörsut-
bildning. Vi har redan idag ett undantag på Åland när det gäller alkohollag-
stiftingen och serveringsställen. I fastlandet behöver du ha två år för alla ser-
veringsställen. På Åland infördes det ett B-tillstånd som innebär att du får 
servera vin och öl under 22 procent om du har mindre erfarenhet. Problemet 
för krögarna idag är akut då det inte finns tillräckligt många utbildade servi-
törer. Många väljer att jobba med annat, de åker ut på sjön med högre löner. 
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De som blir kvar räcker inte till för alla de restauranger som behöver ansva-
riga föreståndare. Det behövs ganska många ansvariga om du har öppet 10-15 
timmar som många restauranger idag varje dag under sommar halvåret. Det 
innebär att de måste leta utanför Åland, vilket är synd då det bästa är ju om 
de kan ge jobb till åländska ungdomar. Har du jobbat tre eller upp till fem år 
inom restaurangbranschen så kan du den, absolut lika bra som när du kom-
mer ut från skolan ung och grön. Det här är vårt lagstiftningsområde och vi 
har möjligheten att t.ex. införa ett praktiskt prov kombinerat med andra pro-
ver efter t.ex. ett års erfarenhet. De är medvetna om problematiken på 
ÅMHM men är bakbundna av regelverken. 

Jag har stora förhoppningar till det arbete som minister Aaltonen har på 
sitt bord när det gäller att enportionsregeln hinner bli verklighet innan denna 
säsong. Krögarna fick tidigare löften om att det skulle utses en arbetsgrupp 
under hösten, den är ännu inte tillsatt på grund av hög arbetsbelastning men 
nu får vi verkligen hoppas att det hinns med under våren. Tack. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Jag delar ltl Holmberg-Janssons uppfattning när det gäller 
energidrycker. Nu har man sagt att man ska göra en utredning. Det finns 
en hel del material. Vi vet alla att det tar väldigt länge att genomföra lag-
stiftning. Det kanske skulle gälla för politikerna att uppmana köpmän-
nen. Många köpmän runt omkring i Norden har gått frivilligt samman 
och sagt att man inte säljer energidrycker till ungdomar under 16 år och 
det kunde vara en snabbare väg framåt innan vi har lagstiftning på plats. 
Det är också lite trist att man alltid måste lagstifta och peka med hela 
handen. Att få köpmännen att gå ihop kunde vara en väg. 

Annette Holmberg-Jansson, replik 

Talman! Livsmedelsverket i Sverige har gått så långt så att de avråder 
från att använda energidrycker vid fysisk ansträngning. Det finns ingen 
lagstiftning men de har i alla fall gått ut med den avrådan. Jag är den 
första som skriver under på att verkligen försöka prata med allt och alla 
om energidrycker. Det skulle vara bra om andra här i salen också gör 
det. Det är absolut en lättare väg att gå. Jag tror ändå att det skulle vara 
bra med lagstiftning. Jag skulle dra det så långt som att det skulle vara 
en åldersgräns vid 15 år, inte 18 år. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Jag tror också att man hamnar på att lagstifta till slut. Det 
skulle vara väldigt välkommet om köpmännen skulle ta sitt sociala an-
svar i den här frågan. 

Beträffande promillegränsen så finns det också en sådan tendens att 
alternativet även för vuxna blir mer och mer alkoholfritt. Man har ökat 
försäljningen otroligt mycket i Sverige när det gäller alkoholfria viner 
och öl.  

Jag delar ltl Mattsons uppfattning här tidigare att trafiken bör vara så 
alkoholfri som bara är möjligt. 

Annette Holmberg-Jansson, replik 

Absolut, visst är det så att alkoholfria drycker blir mer och mer popu-
lära. Jag tror också att det kommer att ske ett trendbrott här framöver 
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med tanke på att våra ungdomar idag är så pass hälsomedvetna och nyt-
tiga. En utmaning som restaurangbranschen får ta är att hitta andra 
vägar att klara sig. Det tar ändå ett tag att lära om. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Ltl Holmberg-Jansson nämnde tidigare stängningsti-
der och att det skulle bli tufft en tid. Jag håller helt med om att detta. 
Men jag tror inte att människorna skulle bli kortare tid på restaurang-
erna. Folk skulle ändå börja gå ut tidigare. Jag upplever överlag att ålän-
ningarna går ut ganska sent, åtminstone till en del nattklubbar även om 
de kan ha varit på något annat ställe före.  

Jag tror också att det här kunde leda till en liten ändrad alkoholkultur 
hos ålänningar efter en tid, men då måste man också ha tålamod, göra 
det obekvämt och ta långsiktiga beslut. Det har vi testat en gång men det 
är ingen som vill vara tillräckligt obekväm. Jag tror att ltl Holmberg-
Jansson kan vara lugn, det politiska intresset eller modet finns inte att 
ta det beslutet. 

Annette Holmberg-Jansson, replik 

Ja, det är sant att man har förkortat öppethållningstiderna tidigare, men 
man drog tillbaka det ganska snabbt. Jag tror faktiskt inte att det är där 
som man kan göra hälsovinster i samhället. På krogarna har man ännu 
kontrollen av personerna som är där. I och med ansvarsfull alkoholser-
vering och all den utbildning som personalen har på utskänkningsstäl-
lena så är det väl det tryggaste stället att dricka. När krogen stänger 
klockan 02.00 så kommer folk inte att sluta dricka. De går hem och fort-
sätter med sina efterfester, det är jag helt övertygad om. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Jag tror inte att jag nämnde att det skulle vara hälso-
samt. Jag menade alkoholkulturen.  

Jag håller med ltl Holmberg-Jansson om att om man ska dricka så är 
det bra att göra det på restaurang, för där finns det utbildad personal 
som tar hand om folk och där finns det en översyn. När vi tycker att folk 
ska gå hem kanske vi har lite olika åsikter om. Jag tror att de till slut går 
hem till sig i alla fall. Vid en viss övergångsperiod kan det vara kul med 
efterfester. Överlag tror jag att folk skulle må lite bättre av att komma 
hem lite tidigare, men folk har inte vett att gå hem. Det blir lite sent, 
men det tar jag upp i mitt eget anförande.  

Annette Holmberg-Jansson, replik 

Ltl Winé och jag har lite olika åsikter, men det får vi ha. Jag tror inte att 
hälsofördelarna kommer att bli större genom att stänga krogarna tidi-
gare. Det tror jag verkligen inte. Det är väl ändå det som vi ska lyckas 
med. Ska man dricka så ska man dricka under uppsikt och inte sitta 
hemma, det tror jag att är det allra bästa. Vi får väl se. Om det införs så 
hoppas jag i så fall att man tänker på vilket hårt slag detta kommer att 
bli mot restaurangnäringen. På samma sätt som man inom andra nä-
ringar inför nya restriktioner så borde man ha någon sorts beredskap.  
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Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Minister Carina Aaltonen, replik 

Tack, fru talman! När det gäller energidrycker så har vi tänkt göra en 
utredning om dessa. Den utredningen är just nu ganska långt nedpriori-
terad på listan för uppdrag för förvaltningen. Jag tror, i likhet med 
många andra, att det kunde vara bra att näringslivet skulle gå in för en 
frivillig åldersgräns så att man inte skulle sälja till ungdomar under 16 
år, vilket man har gjort i Sverige och Danmark. 

Vi har väldigt många utskänkningstillstånd på Åland, över 170 ställen. 
Det är betydligt flera än för 10-15 år sedan. Tillgängligheten minskar 
inte när det gäller alkohol, den ökar. Från regeringen har vi inte heller 
sagt att vi ska ändra på öppethållningstiderna för krogarna. 

Annette Holmberg-Jansson, replik 

När man läser i betänkande så har jag förstått att det var så när det gäl-
ler ändringen av tiderna. Det är ju bra.  

170 utskänkningsställen, ja det finns många utskänkningsställen. En 
akut sak är bristen på utbildad personal. Just nu är det en stor brist på 
utbildad personal samt personer som har mycket erfarenhet vilket det 
krävs. Vi vill att restaurangpersonalen ska ha kunskap så att vi kan 
känna oss trygga. Ett akut problem för krögarna idag är att hitta perso-
nal. Vi sitter på makten att kunna hjälpa. Varför inte titta och se om man 
kan hjälpa till? 

Minister Carina Aaltonen, replik 

Varför vi har sagt att vi inte kommer att ändra öppethållningstiderna i 
det här skedet, det är för att vi i första hand vill gå in för utbildningsin-
satser. Vi har igen satt igång ”ansvarsfull alkoholservering”. Men inte 
bara det, även tanken om att de åländska frågorna ska kunna bli ”krogar 
mot knark” certifierade. Det är också en viktig del i det här arbetet.  

Beträffande att underlätta för serveringspersonal, så vill vi heller inte 
försvåra. Det ska också löna sig att gå en utbildning och vi måste ju se på 
hur man kan utbilda utskänkningspersonal och ansvarig personal. Ska 
det bara räcka med några års erfarenhet? Hur ska man göra det och på 
vilket sätt? Detta är något som vi håller på att se på. 

Annette Holmberg-Jansson, replik 

Talman! Problemet idag är att det inte finns tillräckligt med utbildad 
personal och problemet är akut. Därför kanske man måste se om man 
kan hitta någon annan lösning. Det utbildas för få servitörer från hotell- 
och restaurangskolan och det är för få examinerade som väljer att jobba 
inom restaurangnäringen, vilket restaurangnäringen blev medveten om 
förra våren. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Runar Karlsson 

Fru talman! Social- och miljöutskottet har behandlat meddelandet om risk-
bruk och missbruk. Jag hoppas att vi kan diskutera mera här idag om hur vi 
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kan minska på alkoholkonsumtionen, minska riskerna för att folk ska börja 
använda knark och försöka förmå folk att inte börja bruka tobak.  

Fru talman! Det här är antagligen en av de viktigaste frågorna för vårt par-
lament och för vårt samhälle men samtidigt är det antagligen den svåraste, i 
alla fall en av de svåraste frågorna. Man står här i talarstolen med lite dubbel-
moral och pratar om droger.  

För ett antal år sedan begärde att vi skulle få fortsätta med taxfree. Det be-
tyder att vi till stor del vill leva på att sälja alkohol och tobak. Vi försöker 
också få vårt eget spelbolag, PAF, att gå så bra som möjligt. Allt det här bety-
der att om rederierna ska gå så bra som möjligt, vilket är till gagn, så måste 
de sälja mycket alkohol och tobak. Vill man att PAF ska gå jättebra så medför 
det att många ska spela mycket. Det är ett problem att dels vara beroende av 
de här inkomsterna och dels försöka förmå folk att använda det så lite som 
möjligt. 

Tillgängligheten gör att man lättare faller in i fällorna vad gäller droger och 
spel. Inom taxfree är tillgängligheten är enorm. Man kan när som helst spela 
hemifrån idag. Alkos öppethållningstider är synnerligen generösa och vi har 
till och med två Alkobutiker på Åland. Jag brukar säga att det är lättare att få 
tag i en flaska Koskenkorva i Mariehamn än en korvbit i Saltvik, eftersom 
alko har mycket längre öppethållningstider än matbutikerna på landsbygden. 

Vi har också restaurangerna som har spritservering ända till tretiden på 
morgnarna. Allt detta medför att det är en enorm tillgång på detta som vi vill 
att man ska minska på. Det är inte lätt att hitta åtgärder som inte drabbar 
branscherna. 

Vi måste våga diskutera vilka lösningar och vilka åtgärder som man kan 
göra.  

En positiv sak som mer eller mindre kanske har skett automatiskt är häl-
sotrenden. Man använder mera alkoholfria drycker på krogarna. Vi vet att det 
även i privata sällskap förekommer mer och mer man köper alkoholfria viner 
och alkoholfri öl till sina gäster. Det är jättebra. Jag hoppas att det fortsätter 
och det kan vara en dellösning.  

När det gäller knark så är alkohol och tobak inkörsporten. Om vi kan be-
gränsa alkoholen och tobaken så kommer vi antagligen också att begränsa 
knarkberoendet. 

En annan lösning som redan har diskuterats här är öppethållningstiderna 
för krogarna. I meddelandet skriver man att det som man har försökt på Got-
land har varit positivt. Personligen tror jag att om alkoholförsäljningen på 
krogarna måste sluta vid ett-tiden så skulle det antagligen medför att ungdo-
marna gick ut tidigare på restaurang, vilket också borde vara en för restau-
rangerna så att man kan stänga tidigare och få mindre övertid för personalen. 
Då kanske även tillgången på utbildad personal skulle bli bättre. 

Det prövades för några år sedan, men man stod inte upp för trycket från 
restaurangerna, man skulle gå i konkurs med mera. Det blir säkert en del li-
dande, men kostnaderna för alkoholkonsumtionen för samhället är antagli-
gen mångfalt större. Man pratar om att akutfallen på akuten är till 80 procent 
spritrelaterade. Det kostar också många miljoner per år.  

Öppethållningstiderna skulle kunna vara en dellösning. Krogarnas ansvar 
är en ännu större sak, de måste helt enkelt se till att inte servera sprit till be-
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rusade. Under den senaste tiden har vi läst vad som sker på färjorna där be-
rusade föräldrar med småbarn blir serverade. Det är oansvarigt. Här måste 
man ta ett större ansvar. 

Man pratar också om att det borde införas alkoholfria zoner. Det är säkert 
också bra. Vi vet att man t.o.m. på fotbollsmatcher på Åland kan servera alko-
holhaltiga drycker, vilket för mig är mycket förvånande. Så länge vi gör det så 
är det svårt att stå här och säga att folk ska dricka mindre alkoholhaltiga 
drycker. 

Angående tobaksförbudet så sade vi, när vi bildade den här regeringen, att 
vi skulle komma med världens strängaste lag om tobak. Den har tyvärr inte 
kommit. Nu lär lagen ligga på lagberedningens bord i alla fall. Här hoppas 
man att man ska göra tobaken ännu mera otillgänglig i våra butiker för att på 
det sättet förmå folk att inte börja röka. Vi vet att tobaken är den mest död-
liga drog som vi har på Åland.  

Vi har fritidssysselsättningar på Åland där man kan idka idrott och kultur 
och det är också att sätt att sysselsätta ungdomar och kanske avhålla dem 
från att syssla med droger. Föräldrarnas ansvar är det centrala, föräldrarna 
måste också vara med och ta det största ansvaret. Det är också viktigt med 
attityder. Det finns en uppsjö av åtgärder man kan göra. De här åtgärderna 
kommer antagligen att betyda någonting för restaurangbranschen, för färje-
näringen och för andra. Det är ofrånkomligt. Man kanske måste ta det, åt-
minstone måste man gå ett steg längre än vad man har gått idag. 

Till sist, fru talman, vad gör man den dagen när en person har fått ett stort 
beroende när det gäller knark och alkohol framförallt? Då måste man till re-
habilitering. Idag har man försökt skicka bort ungdomar för behandling till 
riket och kanske också till Sverige. Det kostar oerhört stora summor. KST 
som blir till här småningom får detta på sitt bord. Det kan hända att man 
istället borde vårda personerna som behöver hjälp på hemmaplan, dels för att 
få det lite billigare och dels skulle det kännas tryggare att vara på hemma-
plan. Det är möjligt att det kunde vara en dellösning. 

Fru talman! Jag har inte någon patentlösning. Man måste ha ett politiskt 
mod att vidta åtgärder när det gäller saker som kan drabba ganska många, 
Även de som inte har problem med droger kanske känner sig drabbade ef-
tersom man tycker att man får inskränkningar på grund av att det finns en 
del som inte kan sköta sig. Det är svårt att hitta en selektiv behandling av folk 
att en del som inte är i riskzonen ska få dricka och andra ska inte få dricka. 
Det är ett problem, men någonting måste göras. Mycket görs men jag tror att 
det måste göras mycket mera. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Ltl Runar Karlsson tror att man ska lösa problemen 
med rejäl fylla genom att tidigarelägga krogarnas stängningstider. Det 
tror jag inte alls på. Problemet är att man häver sig full innan man går 
till krogarna och det gör man även om man tidigarelägger stängningsti-
derna. Genom att tidigarelägga stängningstiderna så går folk mera på 
efterfester. Man är som fullast i slutet av kvällen, man går någonstans 
där det inte finns kontroll och det skapar helt andra bekymmer. Jag tror 
att ltl Karlsson har fel där. Statistiken från Gotland och från vårt eget 
projekt är inte så klar och tydlig heller och därför säger utskottet att vi i 
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det här skedet inte kan ta ställning till det. Det är för tidigt att göra det. 
Jag tror att ltl Runar Karlsson drog lite för långgående slutsatser. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Ingen i den här salen kan säga vad som är rätt eller fel. Vi 
kan bara tro någonting. Jag tror en sak och den andra Carlsson här i sa-
len tror en annan sak. Med den åsikten så borde krogarna vara öppet 
dygnet runt då. Jag tror i alla fall att om man skulle tidigarelägga öppet-
hållningstiderna så skulle man komma i säng tidigare. Jag tror inte att 
man orkar med efterfester om man börjar något tidigare. Man vet inte 
före man har testat det här ett antal år, då ser man hur det skulle slå. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Det här har ju testats redan. Om man besöker kro-
garna nu så vet man hur det ser ut. Folk är ju fulla förstås, men det sker 
ju trots allt i en någorlunda kontrollerad miljö med vakter och utskänk-
ning sker under vissa premisser. Tidigarelagda öppethållningstider har 
testats tidigare och då blev det mycket mera efterfester, det vet vi redan. 
På det sättet finns det erfarenheter från många ställen.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Om ltl Carlsson menade den prövotid som man hade för 
några år sedan och att man då skulle ha vetat att det hade skett flera ef-
terfester så det vet man nog inte. Vem hade kunnat mäta detta och kon-
trollerat upp det? Nej, det vet man inte. Man kan bara tro någonting.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Problemet i det här ärendet är att mycket bygger på 
tro. Det är ingen som vet slutresultaten av de åtgärder som man skulle 
vilja vidta. Runar Karlsson räknar upp många olika problem och säger i 
slutet att det inte finns någon patentlösning. Så är det. Jag tror i varje 
fall att man borde skapa någon sorts attitydförändringar i första hand 
och en medvetenhet av följder och problem som sprit och droger föror-
sakar. Den informationen måste ges tidigt. Redan ute i skolorna bör 
man ge information om vad droger leder till.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Talman! Jag håller med om det. Vi har jättemånga grundskolor på Åland 
och man kan informera och ändra attityder. Det är en dellösning.  

Jag tror att lagstiftning också är en ganska stark lösning i vissa fall, 
t.ex. tobakslagen som säger att det är förbjudet att röka inomhus på kro-
gen. Om man skulle ha sagt det på sjuttiotalet så skulle många restau-
rangägare ha skakat på huvudet och sagt att de går i konkurs. Det har 
visat sig att tobaksrökningen har minskat radikalt sedan dess, visserli-
gen minskade tobaksrökningen tidigare också före det. Det är kanske 
lite samma sak här, genom att lagstifta och tidigarelägga stängningen av 
alkoholförsäljningen på krogen så kanske alkoholförsäljningen minskar 
vilket skulle drabba restaurangerna men det skulle också minska kost-
naderna för vår sjukvård betydligt. 
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Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Torsten Sundblom 

Tack, fru talman! Jag ska ta upp tre saker i betänkandet; dataspelsberoende, 
promillegränser och krogarnas öppethållningstider. 

Gruppkollegan Asumaa tog i remissen upp spel och konstaterade att texten 
om spelvanor hos barn och unga rymdes på tre rader i handlingsprogram mot 
riskbruk och missbruk. Dataspelandet är idag en populär fritidssysselsättning 
bland barn och unga. Dataspelandet kan ha både positiva och negativa effek-
ter. Om dataspelande övergår till ett dataspelsberoende kan det få allvarliga 
konsekvenser för såväl den fysiska som den psykiska hälsan. Det kan verka 
oskyldigt att plocka poäng men i något skede kan sedan spelandet bli ett be-
roende och i förlängningen ett missbruk. Ett missbruk kan lätt övergå i någon 
annan form av missbruk! 

Talman! Det är mycket viktigt att landskapsregeringen kompletterar hand-
lingsprogrammet mot riskbruk och missbruk med det som utskottet skriver 
om dataspelandet att "åtgärder för att förebygga och bryta dataspelsberoende 
inkluderas i handlingsprogrammet mot riskbruk och missbruk". Det här är en 
viktig sak. 

Sedan promillegränser, enligt meddelandet avser landskapsregeringen fö-
reslå sänkning av promillegränserna och även föreslå att en lindrigare grad av 
rattfylleri som ska kallas rattfylleriförseelse.  

Enligt vad vi fick erfara under utskottsarbetet är dock införandet i trafik-
brottslagstiftningen av en lindrigare grad av rattfylleri som skulle benämnas 
rattfylleriförseelse inte helt okomplicerat.  

Frågan är om man kan ha olika brottsrubriceringar på Åland och i Finland 
och ändå tillämpa samma lagrum i tvångsmedelslagen som är rikets behörig-
het? Eller kan man ha olika betydelser av rattfylleri på Åland och i Finland 
och ändå tillämpa samma lagrum i tvångsmedelslagen som är rikets behörig-
het? Den frågan är inte helt glasklar enligt vad vi i utskottet fått erfara. Det 
finns en del att tänka på i den frågan inför framställningen av promillegrän-
serna som vi har blivit lovade att vi ska få. 

Sedan angående krogarnas öppethållningstider så enligt landskapsrege-
ringens meddelande kan det bli aktuellt att överväga tidigarelagda stäng-
ningstider för krogarna om utvärderingen av projektet Ansvarsfull alkohol-
servering inte visar sig ha önskad effekt.  

I den utvärderingsrapport av projektet Ansvarsfull alkoholservering som 
utskottet tagit del av konstateras att polisen under år 2013 gjorde 211 stycken 
gripanden i enlighet med polislagens bestämmelser om gripande. Majoriteten 
av ingripanden berörde personer som inte kunde ta vara på sig själva. Av ut-
värderingen framgår även att under perioden 1.1–11.11.2013 inkom 152 
stycken ingripandeanmälningar från utskänkningsställen i Mariehamn. Jag 
har den uppfattningen att det inte rör färjorna som anlöper Mariehamn. In-
gripandeanmälningar till ställen nära utskänkningsställena, exempelvis Ny-
gatan är inte medräknade i de siffrorna. Mellan år 2012 och 2013 ökade anta-
let gripanden med 12 procent.  

Inom krogbranschen finns uppfattningen att drickandet av starka drycker 
tenderar bli något återhållsammare samt att man övergår till svagare drinkar 
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och även alkoholfria drinkar. Men samtidigt visar statistiken 12 procent ök-
ning av gripanden från 2012 till 2013. Det väcker också tankar. Med statistik 
från så kort tid är det svårt att ha någon bestämd uppfattning av projektets 
effekter och om öppethållningstiderna ska tidigareläggas eller inte.  

Det är viktigt att landskapsregeringen följer utvecklingen och analyserar 
statistiken så att man kan räkna ut vart det bär. 

Jag tror inte att öppettiderna är lösningen till ett minskat drickande. Det är 
viktigt att attityden till drickandet ändras i samhället. Tack.  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, fru talman! Jag tycker att det är bra att utskottet engagerar sig i 
ungdomarnas sovvanor och spelvanor. Man stimulerar hjärnan väldigt 
hårt vid spelandet vilket gör att det blir ganska tråkigt när man umgås 
med ungdomar och därför kanske man söker sig till droger. Men den 
teorin kanske man inte tror på så mycket längre, jag vet inte hur mycket 
samband det finns. I de droggrupper som jag har suttit med i har vi fått 
information om ungdomars sovvanor. Det är ett problem att ungdomar 
sover för lite, man går och lägger sig för sent och sover för få timmar för 
att tillgodogöra sig skolarbetet. Jag tror att det är bra att vi här i lag-
tinget politiskt tittar på de här frågorna. Sedan är frågan om sömnen och 
spelvanor ska vara med i ett handlingsprogram mot droger? Eller ska 
det tas upp i andra friskvårdsprogram? Är det rätt plats att lägga in spel-
vanor här? 

Talmannen 
Tiden är ute!  

Ltl Torsten Sundblom, replik  

Tack, fru talman! Vi har diskuterat på det här viset i utskottet. Jag är 
inte sakkunnig i frågan. Frågan väcks nu och jag räknar med att tjänste-
männen på landskapsregeringen ska ha mera kunskap än vad en enskild 
lagtingsledamot har. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, fru talman! Ja, därför ville jag diskutera lite. Det är bra att man 
diskuterar de här frågorna, inte kanske så mycket för det här program-
met men med tanke på hur lång tid det har tagit att ta fram det här pro-
grammet så kanske det är dags att man börjar titta på det redan nu och 
lyfter olika frågor som ska ingå i nästa program. 

Ett kriminalpolitiskt program, ett narkotika- och brottsförebyggande 
program som man har i vissa kommuner i Sverige kan vara en framkom-
lig väg. 

När det gäller promille i trafiken så är det intressanta om man vill 
sänka promillegränsen eller inte. Jag anser att det är viktigare att man 
avbryter körningen. Under alla omständigheter har man rätt att göra en 
blåskontroll. Visar det sig då att man i blåskontrollen har över 0,2 pro-
mille så borde polisen kunna avbryta körningen, även om man inte skri-
ver böter. Redan där skulle det vara den huvudsakliga vinsten.  

Ltl Torsten Sundblom, replik  

Tack, talman! Det kan inte skada om dataspelandet kommer in i det här 
programmet. Det gör ingenting om det finns på flera ställen. 
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Angående promillegränsen så det som vi har hört i utskottet är sam-
stämmigt. Blanda inte ihop olika benämningar så länge vi har tvångsme-
delslagen som man sedan ska gå tillbaka till om man ska kräva att någon 
ska blåsa i en precisionsalkometer. Det har vi blivit avrådda ifrån att 
göra. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Minister Carina Aaltonen, replik 

Tack, fru talman! Ltl Sundblom sitter med som ledamot i social- och 
miljöutskottet och är väl insatt i de här frågorna. Det är intressant att ta 
del av ledamotens synpunkter. Jag tycker vi i regeringen får starkt stöd 
här av liberalerna för vårt arbete. 

Beträffande promillegränserna kan jag meddela att lagberedningen 
håller som bäst på att utreda begrepp som rör rattfylleri och rattfylleri-
förseelse. Det här ska förhoppningsvis snart vara utrett och ett lagförslag 
ska kunna ligga på lagtingets bord. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Göte Winé 

Tack, fru talman! I över 20 år så har jag engagerat mig i missbruksfrågor. 
Framförallt genom mitt jobb så har jag sett fina ungdomars gå in i alkohol- 
och narkotika missbruk och hur personligheterna förändras och man egentli-
gen står där maktlös och ser på. 

Jag har mött deras föräldrar som känt en hopplöshet och bemötts med 
både uppgivenhet och ilska. Och jag har genom min plats här i Ålands lagting 
försökt att vara med och ta beslut som gör att vi jobbar för att minska miss-
bruket på Åland. 

Men jag är inte emot all användning av alkohol men man ska kunna an-
vända den på rätt sätt och förstå dess risker. Men narkotikan tar jag ett stort 
avstånd från och vill att vi där ska göra det så svårt som möjligt att hålla på 
med, men samtidigt så vill jag se en lättillgänglig vård. Det är viktigare att 
hjälpa till vård än straffa. 

Däremot att ta över alkohollagstiftningen för att kunna främja t.ex. ölför-
säljning hos åländska bryggerier så är jag för. Man måste verkligen tänka på 
vilket ansvar det är att ta över den så att man inte faller för populistiska drag 
som t.ex. att underlätta den kontrollösa drickande eller glamorisera drick-
ande i parker.  

Vi som sitter här har ett ansvar att göra vårt för att minska missbruket och 
dess konsekvenser. Vi måste våga ta obekväma beslut för att bl.a. minska till-
gängligheten t.ex. behöver vi ha så många ställer som säljer mellanöl på 
kvällstid?  

Sedan det jag funderat på så är då de omtalade enportionsregeln. Är den så 
farlig och fyller den sitt syfte eller slår den fel? Här tycker jag att krögarna har 
ansvar över serveringen på sina ställen. Ge det ansvaret till dem. Däremot så 
ser jag att vi skulle våga ta ett beslut och våga stänga krogarna tidigare. Behö-
ver vi ha öppet till kl. 04.00? Jag är skeptisk. 
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Här är jag övertygad om att om vi skulle våga ta det beslutet om att stänga 
vid t.ex. vid kl.02.00 så skulle det bli liv ett tag men sedan skulle det gå över 
och folk skulle börja acceptera det. Se bara vilket liv när man inte längre fick 
röka inne på krogarna. Vilket liv det blev i media och på gatorna! Ett beslut 
att stänga tidigare skulle t.o.m. leda kanske att ålänningarna skulle börja gå 
ut tidigare. 

Jag är helt säker på att ett sådant beslut på sikt skulle ändra på ålänningars 
sätt att gå ut på restaurang och nattklubb. Kanske det skulle bli mindre drick-
ande och mera ätande. Jag tror att vi skulle lära oss att umgås på ett bättre 
sätt. 

Nå, som en liten sammanfattning av detta så håller jag med utskottet att 
man borde permanenta det nuvarande projektet ansvarsfull alkoholservering. 
Jag anser att det ska finansieras dels av krögarna och dels med PAF-medel. 
Den ansvarfulla alkohol serveringen har krögarna ansvar. Landskapet har an-
svar för tillstånd och övervakning m.m. Bäst resultat gör man i dialog och då 
är det genom dialog man når bäst resultat och förståelse. 

Landskapet har misslyckats med sin narkotikapolitik skriver en tidigare 
lagtingsledamot på sociala medier. Det är inte bara en gång som jag har läst 
det. Men, med de beslut som tagits av denna regering och som resulterade i 
projekt nollvision så är ett beslut som ska leda till att hjälpa oss vuxna att 
jobba men den bl.a. allt mer tillåtande attityden hos våra unga.  

Ser vi i backspegeln lite så anser jag att 2005 var ett stort år i narkotikapo-
litiken då det togs ett beslut där man startade projektet ”Rensa Åland”. Det 
var ett beslut som då behövdes där man var mer ut och störde och med di-

rekta insatser, så kallade indikerade insatser. 
Det jag nu upplever är att man nu måste jobba mer långsiktigt och då 

jobba med den attitydförändring som utskottet efterlyser i sitt betänkande. 
Narkotikaprevention kan som annan prevention beskrivas inom olika kate-

gorier av insatser: Generella insatser som riktas till alla för att förhindra att 
problem överhuvudtaget uppstår. Sedan har vi selektiva insatser som ges till 
en definierad riskgrupp eller till individer. 

Det viktiga nu är att det här projektet nollvision får vara mera bestående 
än att sluta med denna mandatperiod. Vi kan inte låta attitydsarbete sluta när 
mandatperioden går ut och ett eventuellt regeringsbyte. 

 Attitydarbetet är något som måste vara långsiktigt, kontinuerligt och med 
möjlighet till utveckling. 

Vidare skriver utskottet om att detta med lindrigare grad av rattfylleri inte 
är helt okomplicerat. Nå visst är det ju så att vi tar beslut som kanske inte är 
okomplicerade men kanske vi måste våga se förbi det komplicerade ibland för 
att nå målen. 

Ärligt talat så måste vi nog se vad vi tar för politik. Nu har vi en körkortslag 
som lite lättar för rattfyllerister med alkollås men sedan om vi ska strängera 
någonting så då ser man lätt problemen. 

Kan vi inte ta de obekväma besluten så är jag skeptisk till om vi verkligen 
kan ta över alkohollagstiftningen. Att bara förenkla och inte våga göra det 
obekvämt så fyller vi nog inte kostymen på att ta över alkohollagstiftningen. 
Vi kan inte bara se på allt som ska vara enklare, vi måste nog se medaljens 
baksida och alkoholen och dess konsekvenser är nog förödande för många 
familjer. 
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Fru talman! Angående dataspelen och dess konsekvenser, som utskottet 
skriver om i betänkandet, håller jag med om. Tyvärr är kunskapen och möj-
ligheterna att jobba med det så komplext.  

Det här risk- och missbruksprogrammet har redan nu växt lite för mycket 
och kanske borde ha ett annat namn genom att det nu breddats. Men som ut-
skottet skriver så är dess konsekvenser av dataspel allvarliga och det är 
kanske BUP som bord jobba med dessa problem. 

Utskottet skriver ju också här avslutningsvis om hälsotrenden bland unga. 
Men är det inte så att det går åt två håll? Dels kommer allt fler in i hälsotren-
den och sedan har vi också de som går in i dataspelsvärlden och blir mer stil-
lasittande. 

Jag upplever att den spontana idrotten bland unga försvinner alltmer. Dels 
så blir idrotten mer satsande och allvarlig i allt tidigare ålder, vilket innebär 
att det är svårt idag för en 11-12 åring att börja med en idrott. Det finns inte 
utrymme idag i alltför många idrotter. Här behöver idrotten ta ett ansvar och 
se hur man kan göra för att få fler att börja idrotta även i 11-12 års ålder. 

Jag upplever att det många som vill träna en idrott men inte tävla. Här 
måste man hitta grupper även för dem och ge ung möjlighet att röra på sig 
utan att känna att de måste tävla.  

Nå, fru talman, jag ber om ursäkt för det här sidospåret men det är lite så 
att allt hör ihop.  

Vi måste jobba för att fler unga mår bättre och får bättre självkänsla och då 
vågar man också säga nej.  

Utskottet skriver i sitt betänkande om en ökad medvetenhet om de hälso-
risker som är förenade med droger. Tro mig, vi har varit där. Vi har haft ANT- 
utbildning, vi har haft droglektioner om risker med användandet av narkotika 
och vi har testat många olika sätt. Vad ledde det till? Inte en negativ attityd 
till narkotikan i alla fall. 

Även om det gör ont att säga det så ser jag att det svårt för narkotikan att 
helt försvinna, så våra unga kommer att konfronteras med detta. Därför 
måste vi jobba med att stärka dem att kunna säga nej. 

Har vi unga som mår bättre, har en bättre självkänsla, är det lättare att få 
dem att säga nej. Så vi har alla ett ansvar att ta beslut som är för våra unga. 

Här kommer skola och föreningsliv in. Här kommer vår roll som besluts-
fattare att ha en viktig roll vad vi politiskt prioriterar. Vilka resurser ger vi po-
lisen att jobba störande, att vara ute och synas? Här måste vi visa att det är 
förbjudet att dricka på allmän plats och all slags användning av narkotika. 

Vilka resurser har vi ute i kommunerna? Ser vi dem som mår dåligt? Ser vi 
dem som far illa med missbruk i hemmet? Vilka resurser har vi till skolan? 
Har vi en skola där man trivs och känner sig i trygga i? Följer skolan upp för 
elevers riskbeteenden som skolk och mobbing? Vilka resurser har vi till de 
unga som mår dåligt, känner sig ensamma? 

I en allt mer hårdare attityd bland unga borde vi jobba mera med socialfär-
dighetsträning och det borde även komma in som ett ämne i skolan. 

Jag ber om ursäkt, fru talman, uppgifterna om ett anförandes längd kom 
idag på bordet så jag ber att få hålla mitt anförande till slut. Det är inte så 
mycket kvar. 

Vi har alla som sagt ett ansvar att göra det obekvämt att missbruka, men 
ha en lättillgänglig vård. Vi ska fortsätta att satsa på att stärka föräldrar till 
att sätta gränser och ge dem mer kunskap att kunna diskutera med sina barn. 
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Föräldrar har stort inflytande för ett barn under hela uppväxten, men skoler-
farenheter och kamratinflytande får efterhand allt större betydelse. Detta får 
konsekvenser att preventiva insatser måste ha olika utformning beroende på 
barnets ålder. 

Så avslutningsvis, fru talman, ser vi på friskfaktorer vad vi borde göra så 
bör vi satsa långsiktigt på projekt nollvision som kan jobba med generella in-
satser. Sätta mer eleven och dess behov i fokus i skolan. Se över s.k. nyktra 
zoner och på tillgängligheten och utbudet av alkohol i vårt samhälle. Se till att 
polisen har resurser att jobba aktivt mot tidig alkoholdebut och störande ar-
bete mot all narkotika. 

Sedan i beredningen i våra lagstiftningar så ska vi se på konsekvensana-
lyser om hur besluten rör familjer som kan ha ett missbruk i sitt hem. Men att 
säga att man har misslyckats med sin narkotikapolitik kan jag inte hålla med 
om. För jag när ser på politiken så har vi generella insatser med projekt noll-
vision och dess arbete. Även selektiva insatser har vi. Indikerade insatser görs 
också nu. Så att göra en effektivare narkotikapolitik är svårt. Alkoholen och 
dess tillgänglighet kan vi helt klart se över. Däremot behöver vi jobba för våra 
unga och deras mående och där anser jag att vi kan göra mer, mycket mer. 
Tack, fru talman!  

Ltl Torsten Sundblom, replik  

Tack, fru talman! Ltl Winé tog upp promillegränserna och problemen 
som finns med dem. Bekymret är att tvångsmedelslagen inte känner be-
nämningen rattfylleriförseelse. Kan vi sedan ha olika gränser, om man 
går ner till 0,2 och kallar det för rattfylleri? Kan man ha olika gränser för 
rattfylleriet och ändå använda samma lagrum i tvångsmedelslagen? Lös-
ningen skulle vara att vi tar över behörigheten som gäller tvångsmedels-
lagen. Då skulle vi kunna skriva det själva och då skulle det inte vara 
komplicerat längre. 

Ltl Göte Winé, replik 

Tack, fru talman! Jag har hört och förstått att bekymret är tvångsme-
delslagen. Vad ska vi göra för att komma fram till vårt mål? En majoritet 
i det tidigare lagtinget under den förra mandatperioden tog ett beslut 
om att gå in för 0,2 promille i trafiken. Istället för att man komplicerar 
detta så vad är då lösning? Ltl Torsten Sundblom tycker att vi ska ta över 
tvångsmedelslagstiftningen. Det kan vara ett sätt. Kan vi kalla det 
någonting annat? Det kan finnas flera olika lösningar. Man får inte 
gömma sig bakom att allting är komplicerat. Man ska istället se vad som 
är lösningen. Nu kom ltl Torsten Sundblom fram med sin idé vilket jag 
är tacksam för. 

Talmannen 
Tiden är ute!  

Ltl Torsten Sundblom, replik  

Tack, fru talman! Som jag sade tidigare i mitt anförande så måste vi fun-
dera och få fram en lösning på det här. Jag röstade också för 0,2 pro-
mille förra gången. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Jag delar ltl Winés åsikt om att man ska göra mycket 
åtgärder mot droger. Därför blir jag lite förvånad när jag i samma anfö-
rande hör att man vill tidigarelägga krogarnas stängningstider. Jag tror 
att det leder till flera hemmafester och efterfester. Man provar ofta dro-
ger första gången när man alkoholpåverkad, till exempel när man provar 
cannabis. Alla som man pratar med säger att den första gången man 
provar sker just på fester bland ungdomar. Vad är liksom motivet till att 
tidigarelägga krogarnas stängningstider? Jag ser att det finns för många 
nackdelar för att gå in för att göra det. Jag ser inte riktigt de positiva 
motiven. 

Ltl Göte Winé, replik 

Tack, fru talman! Jag tycker att det här blir lite svårt. Jag tror inte att 
restaurangerna och krogarna har någonting att göra med när man första 
gången testar på narkotika. Om man testar narkotika så gör man det oft-
ast före man kommer in i restaurangåldern. Så den repliken har jag lite 
svårt med.  

Varför jag vill stänga restaurangerna tidigare beror på att jag har sett 
så mycket, till och med barn till restauranggäster står utanför och väntar 
på att krogarna ska stängas så att de kan dela taxi hem. Jag delar inte ltl 
Petri Carlssons syn att det blir så mycket flera efterfester. Efterfester fö-
rekommer idag och dessa kommer fortsättningsvis att förekomma. Jag 
tror att vi på sikt kommer att ändra på alkoholbeteendet på Åland om vi 
lyckas stänga krogarna tidigare. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Det är väl uppenbart att vi har olika åsikter när det 
gäller den frågan. Åtminstone enligt de uppgifter jag har fått så sker 
drogdebuten i gymnasieåldern och det är i den ålder man har möjlighet 
att gå ut på krogen också. En hel del debuter sker kanske till och med 
före. Tvärtemot ltl Winé tror jag att en tidigareläggning av krogarnas 
stängningstider leder till efterfester. När man är så pass alkoholpåver-
kad så försämras omdömet, man kanske testar på någonting som man 
inte borde ha testat och det sker ofta just på hemmafester. Jag ser de ne-
gativa effekterna också. 

Ltl Göte Winé, replik 

De hemmafester där man testar på narkotika har egentligen ingenting 
med krog- och restaurangbesök att göra. Det är så kallade hemmafester 
och de har inte ens tankar på att gå ut krogen.  

Däremot kan jag tänka mig att om man har en fest och vill gå ut på 
krogen och går ut klockan 22 istället för klockan 24 så är risken att de 
som har narkotika och vill bjuda på inte hinner för då har gänget redan 
gått iväg till krogen. Hur vi än vänder det så kan vår tro leda till vår för-
del. Det här kan ltl Petri Carlsson och jag prata ganska länge om. Det är 
helt okej att vi har olika åsikter och att vi debatterar dem här. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, fru talman! Det var ett insiktsfullt och på egen erfarenhet baserat 
anförande. Ltl Winé har jobbat mycket med den här typen av frågor och 
han vet vad han talar om. I det allra mesta så omfattar jag hans åsikter. 

Han tog upp dataspelsberoende. Jag tänkte höra med ltl Winé, som 
har haft mycket kontakt med föräldrar och ungdomar, om han har en 
uppfattning om hur stort det här problemet verkligen är? 

 Ltl Göte Winé, replik 

Tack, fru talman! Nej, det vet jag faktiskt inte. Jag har hört att proble-
met är stort. Poliser har till och med ringt hem till mig och frågat var 
man kan få behandling för det här, för vi har så förtvivlade föräldrar. 
Konsekvenserna av detta är ganska stora. Däremot vet jag inte hur 
mycket det förekommer. Jag har själv barn idag i skolåldern och man 
hör vad de pratar om. Det är jätteviktigt hur deras spelande är.  

I mitt tidigare arbete där det gällde att få ungdomarna tillbaka till 
skolan så märkte jag hur de vred om dygnet för att spelandet är så vik-
tigt. Jag har sett konsekvenserna av spelandet. Jag kan däremot inte 
svara på hur mycket spelade det förekommer. Jag tror att det är betyd-
ligt större än vad man skulle våga gissa på. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, fru talman! Ja, det tror jag också. Man ska absolut inte un-
derskatta det här problemet, det finns garanterat. Det skulle vara väldigt 
intressant att veta hur stort problemet är. Tydligen blir det också ett väl-
digt stort problem för föräldrarna. För mig känns det som att föräld-
rarna har det viktigaste och första ansvaret när det gäller att ha kontroll 
på det här. Det är så mycket som man kan göra för mycket. Det finns 
mycket som kan spåra ur.  

Om man börjar titta på det här och eventuellt funderar på lagstiftning 
så måste man nog ta reda på fakta först. Trots allt är det ingenting 
lagstridigt som de här människorna sysslar med. De gör lite för mycket 
av det bara.  

Ltl Göte Winé, replik 

Tack, fru talman! Jag håller med mycket av det som ltl Eliasson sade här 
i repliken. Det här är ingenting som man kan lagstifta om. Det är inte 
lagstridigt. 

Om man ser på en definition av missbruk så är konsekvensen av bete-
endet att andra blir berörda. Man vänder på dygnen, man kan inte 
stänga av datorn, tänk om en person är online nu och vad händer då. 
Det är just sådana här saker som blir så viktiga. 

Det är jätteviktigt att vi kan informera föräldrar om hur viktigt det är 
att barnen inte har sin telefon med sig när de går och lägger sig. Det är 
viktigt att man kan slappna av. Vi har alltför mycket maskiner och appa-
rater i sovrummen idag som gör att man inte riktigt kan slappna av. Jag 
anser att det här är viktigt. Information är mer viktigt än att stifta lagar. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 
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Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack, talman! Jag håller med ltl Winé när det gäller vikten av att jobba 
med självkänslan hos våra unga. Många unga idag mår jättedåligt och de 
saknar stöd av vuxna i sin närhet. Att fly från vardagen och ta till alkohol 
och droger händer tyvärr. Som tonårsförälder är den största fasan att 
ens barn ska träffa kompisar som har osunda vanor. Jag hoppas då att 
han har styrkan att våga säga nej. Jag hoppas att vi ska kunna hitta sätt 
att stärka andra att också våga säga nej. Idag är det tyvärr så att attity-
den bland ungdomar är att cannabis inte är farligt. Hur kan vi ändra den 
attityden? Det är nog den viktigaste frågan av alla.  

Ltl Göte Winé, replik 

Det var en jättebra replik av ltl Holmberg-Jansson. När jag har varit 
runt och pratat om risker med cannabis så säger de, ”ja, jag vet men det 
där gäller inte mig, jag har koll på läget.”  

Efter att jag hade varit lagtingsledamot i fyra år och kom tillbaka och 
for ut i skolorna, så kunde jag säga till ungdomarna de kommer att möta 
på droger, men de har ett val. Det är ni som gör valet. Man måste verkli-
gen förbereda ungdomarna på att de kommer att bli erbjudna droger. 
Då måste de vara beredda veta vad de tackar ja till. Ingen vet vilka kon-
sekvenserna blir. Ungdomarna säger; ”nej, det är lugnt, jag har läget un-
der kontroll, jag har testat ett par gånger.” 

Som ltl Holmberg-Jansson nämnde här tidigare så är det viktigt att 
man informerar och går ut och pratar med ungdomarna. 

Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack, talman! Det viktigaste av allt just nu är att våga vara obekväm som 
vuxen. När jag pratade med min son som är tonåring och hans kompisar 
om farligt cannabis så sade de; ”ja, ja men Barack Obama sade ju och 
alla på filmerna gör ju det och de är okej, det kan inte vara något farligt.” 
När man sedan förklarar vad som händer sedan när man inte får någon 
kick av det och vad man tar då, så då började lamporna ovanför huvudet 
att tändas och de kanske började förstå. Vår roll som vuxna och föräld-
rar är att verkligen se, prata och vara obekväm med våra barn och deras 
kompisar. Vem ska göra detta om inte vi? 

Jag är väldigt nöjd så länge min son spelar dataspel och inte är ute på 
stan. För mig får han gärna spela dataspel, hellre dataspel än knark. 

Ltl Göte Winé, replik 

Visst är det så ltl Holmberg-Jansson. Det finns mycket risker. 
Man säger att cannabis inte är farligt och att man kan testa det. Ltl 

Holmberg-Jansson nämnde Obama och att man inte ser dem som det 
har gått illa för. Sedan säger man att man kan lägga, att man inte längre 
söker kickar och att man vet precis hur man ska göra.  

Dataspel under lite mera kontrollerade former är betydligt bättre bara 
man inte blir beroende och hela tiden måste vara online. Det är lättare 
att jobba med dataspelsberoende för det är inte samma beroendeskap 
som droger. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, fru talman! Jag vill ge mitt understöd till ltl Göte Winés anförande 
framförallt när det gäller föräldrar, information och attitydförändring. 
Det är ett ofattbart stort problem. Att komma vidare på det här området 
är väldigt svårt. Man ska ha väl utredda metoder som man går tillväga 
med, för risken är stor att man istället väcker ett intresse som inte finns. 
Jag upplever ett visst problem just nu. Om vi alltför ofta här i salen poli-
tiskt upprepar att ungdomar tycker att cannabis är harmlöst och att den 
är ofarlig så blir det en sanning som vi hjälper till att sprida. Man kanske 
ska vara försiktig. De flesta ungdomar har de facto stor respekt för can-
nabis och anser att det är narkotika som man ska undvika. Det kanske vi 
ska lyfta fram. 

Ltl Göte Winé, replik 

Tack, fru talman! Ja, ltl Åke Mattsson, det här är en jätteviktig sak. Ma-
joriteten av ungdomarna är emot narkotika och tycker att det är fel att 
använda narkotika. Däremot är det flera som säger att om andra testar 
så är det inte så farligt. Det är så många som använder droger, fler och 
fler kändisar använder droger och förebilderna blir flera. Det här är jät-
teoroande. 

Vad vi här i lagtinget än sänder för signaler och säger så fortfarande 
är majoriteten av alla ungdomar mot droger och de vill inte heller att 
någon ska börja med droger. Däremot anser ungdomarna att det är de-
ras eget ansvar. Man tar inte det kollektiva ansvaret och vill hjälpa lika 
mycket som tidigare kanske. Tidigare var man helt emot droger, nu an-
ser man att det är var och ens ansvar. Det har ändrats lite, tycker jag. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Anders Eriksson 

Fru talman! Det här handlingsprogrammet omfattar områdena alkohol, nar-
kotika, tobak, doping och spel. Det pratas om ANDTS-programmet. En av 
målsättningarna är nolltolerans. 

När det gäller spel så är det rätt tunt, det finns inte så mycket om spel. Det 
nämns att man ska ha 18-års åldersgräns för penningspel och man pekar på 
att man behöver ha en ny tillsynsmyndighet när det gäller övervakningen av 
PAF. Dataspelsberoendet, som nämndes tidigare, finns det ingenting om 
överhuvudtaget. Jag tror att mycket av de här skrivningarna beror på den för-
skingringshärva som var på PAF tidigare. 

Det blir lite ÅDA över detta, man tar ett väldigt brett grepp. Jag tror att det 
är viktigt att man fokuserar på det viktigaste. 

Kampen mot droger och alkohol är ju det absolut viktigaste och den upp-
fattningen har vi också ifrån Ålands Framtids sida. 

Det sägs att samtliga kommuner ska upprätta handlingsplaner mot det här 
och de ska vara klara den 31 maj i år. Det är många som kan ha bekymmer 
med det. Jag tycker att det är så pass viktigt och det här förslaget är bra.  

Om jag vänder mig till ministern så tror jag ändå att det är bra om land-
skapsregeringen har någon färdig mall så att man kan hjälpa de små kommu-
nerna att komma igång för det här är viktigt. Det är en viktig att man uppda-
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terar planerna och även landskapsregeringens planer och policyn. Att de före-
ningar som får PAF-bidrag ska ha en missbrukspolicy tycker jag att är en 
ganska rimlig begäran från samhället om man delar ut medel för verksam-
heten. 

Ålands Framtid har flera gånger pekat på att man för över nästan allt till 
ÅMHM, så småningom måste man nog börja utvärdera hur mycket man rik-
tigt sist och slutligen kan föra över till ÅMHM. Jag tänker på tillsynen över 
socialvården, jag tänker på tobakslagstiftningen och det ansvar man kommer 
att få där. 

Jag sade inledningsvis att man bör ha fokus på det som är viktigt. Jag hål-
ler med flera tidigare talare som har sagt att ungas inställning till droger som 
cannabis har blivit allt mer liberal. Det framkom i sakkunnighörandet och det 
framkommer också när man pratar med ungdomar. Det här måste man ta på 
största allvar. 

Utskottet uppmanar att landskapsregeringen i sitt arbete ska lägga särskild 
vikt vid att få till stånd en attitydförändring och ökad medvetenhet om de häl-
sorisker som är förenade med användandet av droger. Jag står bakom det, jag 
sitter med i utskottet själv, men jag tycker att det är lite svagt. Jag vill upp-
mana landskapsregeringen att hålla ett speciellt fokus just på det här områ-
det. Man kan tycka vad man vill, i alla möjliga flummiga forum, om att canna-
bis inte är så farligt, men det är nog inkörsporten för mycket tyngre droger 
och det bara i sig är allvarligt.  

Jag tänkte nämna lite mera om promillegränserna. Enligt meddelandet av-
såg landskapsregeringen, avser kanske fortsättningsvis jag vet inte, att föreslå 
att gränsen för grovt rattfylleri sänks från 1,2 promille till 0,8 promille. Sedan 
hade man någon sorts variant att man skulle ha en lindrigare grad av rattfyl-
leri, något man kallar för rattfylleriförseelse för alkoholhalter mellan 0,2 till 
0,5 promille. Det här blir snabbt rätt komplicerat, både juridiskt och även i 
praktisk hantering i och med att man inte kan ta blodprov för det som kallas 
rattfylleriförseelse. 

Det blir också ganska komplicerat om det här förslaget går igenom, då 
skulle vi helt plötsligt ha tre klasser: Över 0,8 promille - grovt rattfylleri, mel-
lan 0,5 till 0,8 promille - rattfylleri och mellan 0,2 till 0,5 promille - rattfylle-
riförseelse.  

Under hörandet i utskottet sades det att man ville ge en signal om att be-
rusning och bilkörning inte hör ihop och det tror jag att de flesta sluter upp 
bakom. Den här signalen med rattfylleriförseelse är egentligen lite ihålig. Det 
blir i stort sett okej, du får böter och du får köra ett par gånger sedan räknas 
det som rattfylleri. Signalen blir ju att du kan köra bara du är lite berusad. 
Den signalen tycker jag inte att är helt okej.  

Jag föreslog i utskottsbehandlingen att om vill man göra det här enkelt och 
praktiskt då borde man ytterligare sänka gränsen för grovt rattfylleri till 0,5 
promille och under 0,5 så skulle det vara som hittills. Men vill man krångla 
till det så här med tre klasser så ska man väl göra det. Mitt förslag var enkelt 
och konkret och då vet man vad som gäller. 

Ansvarsfull alkoholservering är en bra grej. Vi stöder det. Flera studier har 
visat att den här modellen leder till minskat våld. 

Nu är inte ltl Winé här men han pratade om krogarnas öppethållningsti-
der. Spontant kan jag hålla med honom. För mig, som är mycket för frihet, så 
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blir det lite motsägelsefullt. Jag förstår inte riktigt varför, men om man kom-
mer ut klockan 23.00 eller klockan 00.00 så är det tomt, till och med klockan 
01.00 så är det helt tomt. Jag förstår inte riktigt varför man inte stänger tidi-
gare. Jag tror att om man stänger tidigare så skulle också kunderna kommer 
ut betydligt tidigare.  

Utvärdering av projektet ansvarsfull alkoholservering gjordes i ett sådant 
sent skede så man kan inte ta ställning till vilka effekter det projektet har 
haft. Jag står också bakom den här skrivningen. Nog kan man ha många och 
långa diskussioner om krogarnas öppethållningstider. Tack.  

Minister Carina Aaltonen, replik 

Fru talman! Beträffande att kommunerna ska ha giltiga handlingsplaner 
och policydokument för förebyggande av rusmedel och att de lämnas in 
till landskapsregeringen senast den 31 maj, så har alla kommuner fått en 
inbjudan att delta i en fortbildning om detta. Kommunerna har också 
fått hjälp med mallar och hur det här ska skrivas och göras upp. Folkhäl-
sans projekt ”nolltolerans” erbjuder sitt stöd till samtliga kommuner. 
Mycket av det förebyggande arbetet sker faktiskt ute i kommunerna. Vi 
ska inte lämna kommunerna utanför i det här arbetet. Fritidsaktiviteter, 
både till unga och äldre, är av stor vikt. 

Ltl Anders Eriksson, replik  

Jag är tacksam för det svaret. Jag hoppas att minister Aaltonen noterade 
att jag inte alls kritiserade att kommunerna skulle göra sådana här pla-
ner. I kommunal verksamhet är det trots allt ganska kort tid tills de ska 
vara klara. Jag är väldigt tillfreds med svaret. Med utbildning, färdiga 
mallar och lite handledning så tror jag säkert att det här ska fungera bra. 

Minister Carina Aaltonen, replik 

Fru talman! Jag tror faktiskt att den första informationen gick ut någon 
gång i början av år 2013, kanske t.o.m. år 2012. Kommunerna har inte 
haft speciellt kort tid på sig. Men ofta vid alltför lång framförhållningstid 
så skjuter man gärna det framför sig. Nu börjar det däremot bli lite bråt-
tom. Jag hoppas verkligen att de kommunala tjänstemännen och be-
slutsfattarna tar detta till sig. 

Ltl Anders Eriksson, replik  

Vi har samma uppfattning, det hoppas också vi ifrån vår sida. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, fru talman! Jag blev lite ifrågasättande angående att man skulle ta 
bort grovt rattfylleri. Vilka vinster tror man att det finns i att man inte 
har en tredelning där? Juridiskt när man ser på lagstiftningen så är det 
genomgående mera regel än undantag att det finns en tredelning t.ex. 
snatteri, stöld, grov stöld och lindrig misshandel, misshandel och grov 
misshandel. Jag förstår liksom inte tanken med att förenkla för att folk 
ska förstå rattfyllerilagen genom att ta bort grovt rattfylleri. Jag vet inte 
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var vinsten ligger där? Jag vill gärna ha lite utveckling av det resone-
manget. Kör man inte lika mycket i fyllan om man tar bort grovt rattfyl-
leri och gör allting till rattfylleri? 

Ltl Anders Eriksson, replik  

Jag har verkligen full förståelse för att kollegan Åke Mattsson inte för-
stod vad jag menade för det sade jag inte. Då måste jag ha uttryckt mig 
väldigt, väldigt oklart.  

Jag sade att man i så fall kan dra ner gränsen, nu är gräsen 1,2 pro-
mille för grovt rattfylleri. Förslaget är att det skulle vara 0,8 promille. 
Från Ålands Framtids sida sade jag att man kan dra ner gränsen för 
grovt rattfylleri till 0,5 promille. Det var detta som jag sade, man kan till 
och med strängera, absolut inte ta bort grovt rattfylleri. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, fru talman! Man kan inte bara ha grovt rattfylleri, man måste 
också ha rattfylleri kvar. Jag förstod att man skulle hålla gränserna som 
de är just nu, mellan 0,2 och 0,5 promille, alltså att det är fullt lagligt att 
köra. Vad jag vet så finns det inte någon lagparagraf där man har bara 
grovt, att det är grov misshandel så fort man slår någon och att det bara 
finns grovt rattfylleri. Det betyder att man tar bort den grova versionen 
av brottet om man inte har två versioner. 

Om man är ute efter den tillämpningen som man har på grovt rattfyl-
leri idag så det kan vara okej. Men då kanske man ska vara tydlig med 
det. Däremot kan man inte sänka gränsen och ha det på samma nivå. 

Ltl Anders Eriksson, replik  

Vi har en skylt uppe på vårt kansli där det står ”Think outside the box" 
och det försöker vi från Ålands framtid göra. Vi försöker i alla samman-
hang att inte krångla till det, tvärtom, vi vill göra det enklare. 

Jag nämnde att det blir tre olika klasser enligt landskapsregeringens 
förslag; grovt rattfylleri över 0,8 promille, rattfylleri mellan 0,5 till 0,8 
promille och något man kallar för rattfylleriförseelse mellan 0,2 och 0,5 
promille. Det blir ju faktiskt en fjärde klass; det är helt grönt under 0,2. 
Allt detta ville vi förenkla endast för ett enda syfte; att man skulle veta 
och inte chansa och tro att man kan ta en eller två eller eventuellt tre öl 
och köra ändå. Det förekommer, det är inte regel men det förekommer 
och detta skulle medföra att det skulle vara ett väldigt enkelt, transpa-
rent och tydligt system.  

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Åke Mattsson 

Tack, fru talman! Jag tänker fortsätta där vi slutade, rattonykterheten i trafi-
ken. Detta är någonting som har engagerat mig under hela min tid som lag-
tingsledamot. Jag har vid åtskilliga tillfällen tagit upp det här i olika samman-
hang. Anledning till detta är att jag har sett vad trafikfylleriet kan ställa till 
med. Det finns en annan vinst i det här, körkortet betyder väldigt mycket för 
folk. Det kan vara ett bra tillfälle att få en alkoholist att bryta sitt alkoholbero-
ende när man upptäcker rattfylleriet. 

976 



  

Varför jag engagerar mig i frågan när det gäller under 0,5 så har jag varit 
med i blåskontroller när folk blåser 0,48, 0,49 eller 0,45, just under 0,5 pro-
mille. Vid Eckerölinjen hände det åtskilliga gånger, vilket betyder att om de 
blåser en gång till och har samma promille så får de fortsätta, blåser de två 
gånger och den andra gången går det över gränsen så tar man kör kortet och 
det är kanske borta sex månader. Jag har tyckt att detta inte har varit helt 
okej att man kan dricka ganska mycket.  

När man diskuterar med de här människorna som har runt 0,5 promille så 
är de ärliga och säger hur mycket de har druckit och det är väldigt sällan som 
det rör sig om två starköl. För det mesta är det betydligt mera som man har 
druckit. Man har medvetet druckit sig berusad. Det är ingen tillfällighet att 
man har runt 0,5 promille. 

När jag höll förhör med rattfyllerister så visade det sig att de hade druckit 
under en väldigt lång tid och druckit små mängder och kört bil. En alkoholist 
dricker redan på morgonen, man tar en eller två öl. Man vet att man ska köra 
bil, man ska hämta barnen eller göra någonting vid tretiden på eftermid-
dagen, men man dricker så att man vet att man har promillen nere så att man 
klarar sig. Det är helt legalt att man kan dricka öl hela dagen och klara sig. 
Det här medför också att man bygger upp en tolerans, man känner inte själv 
hur mycket man har druckit. Förr eller senare hamnar de här människorna i 
den situationen att de dricker sig så berusade att de hamnar på 2-3 promille 
och har inte omdöme att inse hur fulla de är, de sätter sig i bilen och kör i väg. 
Det här är ett väldigt vanligt förekommande tillfälle när vanliga människor 
blir grova rattfyllerister. 

Därför vill jag att det ska vara en klar signal från politikerna och från alla i 
samhället att man inte kör bil när man är påverkad av alkohol. Jag tycker att 
debatten skulle handla om detta istället för om man kallar det för rattfylleri 
eller rattfylleriförseelse. Är problemet att man kallar det rattfylleriförseelse så 
kalla det rattfylleri då så är problemet ur världen. Man kan väl förslagsvis 
kalla det för rattfylleriförseelse, det kanske är jag som står bakom den be-
nämningen och sedan har den benämningen blivit kvar. Hallå, hur svårt kan 
det vara att stryka ordet förseelse? Då är problemet borta. 

Man kan ta bort problemet andra vägen. Man måste alltid blåsa i en ratt-
fyllerikontroll. Så är regeln, det finns inget undantag. Man måste blåsa i kon-
troller. Annars har polisen rätt att gå vidare, polisen har rätt kräva blodprov 
om man vägrar att blåsa i en rattfyllerikontroll. Problemet är om man har 
blåst 0,3 eller 0,4. Har polisen då rätt att tvinga en person att blåsa i en pre-
cisionsalkometer. Svaret är just nu nej. 

För den skull så är det fullt möjligt att vi lagstiftar så att man inte får köra 
bil om man har över 0,2 promille. Det är ingen mänsklig rättighet att alla ska 
ha rätt att köra bil. Vi kan ha en lag där man måste bevisa att man har under 
0,2 promille för att man ska få köra bil. Det är relativt högt.  

Finns det en vilja så finns det vägar framåt. Man ska inte bara kasta omkull 
ett lagförslag för att det står förseelse med och säger att det inte funkar och 
att man måste få fortsätta att köra i fyllan på Åland. Jag förstår inte varför 
man inte tittar lite djupare på detta. Finns det inte någon vilja?  

Alla står mangrant här i salen och säger att vi vill stoppa missbruket, vi vill 
stoppa narkotikan och vi vill göra det och det. Men så fort det är någonting 
som ska ändras och vi ska göra konkreta åtgärder så säger man; ”stopp, nej 
det går inte, vi kan inte ändra öppethållningstiderna och vi kan inte göra det 

  977 



  

och vi kan inte göra det, för då blir det problem för någon.” Vi ska ha bort 
narkotikan, vi ska minska missbruket men vi är inte villiga att uppoffra 
någonting alls överhuvudtaget. 

Det är den goda viljan, det är information och vi ska ändra attityder. Man 
ändrar inte attityder, man kan göra vissa attitydförskjutningar och det gäller 
att lägga in de rätta attityderna. De vuxnas attityder är svåra att förändra. 

Det finns vägar framåt när det gäller rattfylleriförseelse. Det kan vara så att 
vi får nyktra personer i vår trafik. Det ska vara en klar signal till alkoholister 
och alla att man inte kör påverkad. 

När det gäller hur man ska komma vidare med den här problematiken så 
finns det många olika områden som man kan jobba med.  

En viktig sak är tonårstiden och hur föräldrarna gör. Det har visat sig att 
droginformationen till tonåringar i högstadiet och gymnasiet många gånger 
mera väcker intresset än vad det stoppar. Ska man gå framåt där så ska man 
göra det med precision och göra det på rätt sätt när det gäller narkotikan. 

Däremot när det gäller alkohol så är det viktigt att man går ut och informe-
rar. I betänkande nämndes också att Tonårspalören delas ut till alla föräldrar 
som har barn i årskurs 6. Jag vill lyfta Tonårspalören. Det är ganska omfat-
tande bok på 40 sidor som berör olika frågeställningar och på vilket sätt för-
äldrar ska diskutera alkohol med sina barn, vilka argument man ska ha och 
hur man ska få barnen att förstå konsekvenserna av alldeles för stort alkohol-
drickande. Det här gäller naturligtvis också tobak. Som förälder kan man göra 
skillnad genom att visa att man bryr sig om barnen, lyssna och vara tydlig 
med vad man gör och säger, då får man en förändring här. 

Vi har olika projekt. När man startar upp och driver projekt så är det också 
viktigt att vi har utvärderingar av projekten. Man har sagt att Folkhälsans 
projekt ska fortgå. Det är viktigt att man får fortsätt med det attitydföränd-
rande projektet. Det tycker jag också, det måste man absolut göra. Innan vi 
ger mer pengar så är det också viktigt att man gör en avstämning. Jobbar 
man med rätt saker? Lägger man rätt resurser på rätt ställe eller behöver man 
förändra något?  

Redan på dagis kan man börja informera från myndigheternas sida. Redan 
vid föräldrarådgivningen kan man lägga in lite information om missbruk och 
att det är förödande och negativt så att man har en ”vaccination” med sig upp 
genom åldern. Då funkar det bättre och då har man en helt annan inställning 
till droger. 

Jag har ett ganska långt anförande igen men jag var ganska långt ner på 
talarlistan så jag roade mig med att titta vad jag har sagt under tidigare anfö-
randen. Jag konstaterade att det är ganska mycket upprepningar och timmen 
börjar bli sen. Jag stannar här. 

Avslutningsvis vill jag konstatera att det klart effektivaste och mest verk-
ningsfulla sätt att stoppa missbruket i samhället är att man sätter stora resur-
ser på att ingen ska bli missbrukare. Den debatten har vi haft här idag. Det 
har inte varit så många narkotikahundar vid gränsen och hårda straff utan 
det har varit mera att vi måste hindra att någon börjar.  

Föräldrarnas attityder till alkohol och tobak är väldigt viktiga. Det är väl-
digt viktigt att föräldrar och andra vuxna engagerar sig och sätter gränser då 
börjar barnen dricka senare och i mindre mängd. Oavsett egen konsumtion så 
är det viktigt att föräldrarna argumenterar för att barnen ska avstå från tobak 
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och alkohol så högt upp i åldrarna som möjligt då får man behålla sina natur-
liga lyckosignaler. Lyckas vi med detta så har vi avsevärt minskat risken för 
ett destruktivt och negativt missbruk senare i livet. Tack. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, fru talman! Tack ltl Åke Mattsson för ett bra anförande. Ltl Matts-
son är också väldigt insatt i de här frågorna och har upplevt det i verklig-
heten så han vet vad han talar om. Jag omfattar det som ltl Mattsson sä-
ger. 

Jag blev lite förvånad när ltl Mattsson tittade ut här i salen och sade 
att vi vill förändra men vi är inte beredda att fatta något beslut som 
skulle kunna förändra. Jag är beredd att förändra, både när det gäller 
öppethållningstiderna och när det gäller gränsen från 0,5 till 0,2 pro-
mille. Absolut! Vi måste göra någonting. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack för det. Jag kanske generaliserade lite snävt i det sammanhanget. 
Jag kanske tänkte att det rörde en majoritet, vi är naturligtvis några 
stycken som är beredda att förändra. Det finns alltid en tendens att det 
bromsas väldigt mycket om man ska göra ändringar som slår mot ge-
mene man.  

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack för det, ltl Mattsson. Ledamoten tog upp tobak och det tycker jag 
också att är en väldigt viktig fråga. Jag kommer ihåg när vi i finansut-
skottet för 4-5 år sedan tittade väldigt noggrant på de här frågorna. Vi 
hörde sådana som hade upplevt det här på riktigt. Alla var väldigt över-
ens om att man aldrig ska börja röka för det är den första inkörsporten. 
Det håller jag också med om. Se till att barnen absolut inte börjar röka, 
då är risken mindre att de börjar med någonting värre än det.  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, fru talman! Jag bläddrade förbi rökningen i mitt anförande här. 
Jag rekommenderar att man tittar på Jörgen Engels forskning på det 
här området. Jörgen Engels är en professor i Göteborg. Hans forskning 
visar klart och tydligt att man bygger upp dopaminsystemet ganska radi-
kalt om man röker i tonåren, vilket gör att man blir lite oroligare som 
person och man blir tillfreds och lugn så fort man får tobak eller alkohol 
och droger. Man får framförallt mycket, mycket mera effekt ur narkoti-
kan om man börjar röka tidigt. Det är en viktig poäng. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Jag tyckte mig höra att ltl Åke Mattsson sade i sitt an-
förande att vi kullkastar ett lagförslag när det gäller promillegränsen och 
det gör vi ju inte nu. Det här gäller ett meddelande där vi har tagit ställ-
ning med ett betänkande precis som ltl Mattsson säkert vet. Det kom-
mer kanske ett lagförslag senare. Den avsikten har landskapsregeringen 
meddelat. 
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När det gäller just promillegränserna så delen med rattfylleriförseelse 
är oklar och därför avser vi i det här skedet att inte ta ställning. Utskot-
tet kan inte ta ställning till det som gäller rattfylleriförseelse på grund av 
det oklara läget. 

När det gäller kritiken att vi från politiskt håll inte är beredda att 
komma in med åtgärder så tycker jag faktiskt att utskottet i sitt betän-
kande har gett stöd för i princip allting i det här programmet utom när 
det gäller två detaljer; öppethållningstiderna och oklarheten med rattfyl-
leriförseelse. 

Talmannen 
Tiden är ute!  

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, fru talman! Jag var otydlig. Jag skulle gärna haft med att man vill 
omkullkasta det här lagförslaget och att man vill stoppa allting. Det är 
lite mera dramatiskt. Överallt i världen har man problem med narko-
tika. I vissa områden legaliserar man helt enkelt narkotikan för att man 
inte kan hantera problemet. Det är ett sätt att göra det på, andra är pas-
siva. Ska man komma åt detta så kommer det att kosta lite. Allt miss-
bruk när det gäller narkotika, alkohol och tobak ligger väldigt nära 
varandra. Jag tyckte också att det var okej att ta med spelmissbruket 
här. Det ligger väldigt nära. De som använder narkotika spelar väldigt 
ofta. Man ser att det finns en direkt koppling. Jag vet inte hur långt man 
ska gå när det gäller dataspel. 

Det var inte direkt riktat mot betänkande utan jag generaliserade nog 
mera när det gällde hela den politiska inställningen angående arbetet 
mot narkotika och droger. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Christian Beijar, replik  

Fru talman! Jag vill också sälla mig till mina medbröder just när det gäl-
ler att ltl Åke Mattsson i sitt anförande säger att ”vi vill inte ändra 
någonting”. Jag håller precis med ledamöterna Torbjörn Eliasson och 
Petri Carlsson att det är felaktigt, vilket ltl Mattsson nu också har be-
kräftat. Det var nog att generalisera och det kan man lugnt säga att det 
var. Vi vill ju ändra. Många av oss stöder en sänkt promillegräns. När 
det gäller ändrade öppethållningstider så finns det också de som klart 
och tydligt vill ha kortare öppethållningstider. 

Från utskottets sida har vi också stött landskapsregeringen syn-
punkter i risk- och missbruksprogrammet. Det är nog ett felaktigt påstå-
ende att säga att vi inte vill ändra oss. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, fru talman! Jag var väldigt otydlig i så fall om man uppfattade att 
jag riktade mig mot utskottet. Jag riktade mig generellt till salen och de 
debatterna som har varit. När jag har tittat igenom gamla debatter så är 
man väldigt ivrig och säger att vi måste göra någonting åt det här, men 
när det börjar göra lite ont så backar man gärna tillbaka.  
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En fråga som inte har stöd av mer än 50 procent här i salen är föga 
bevänt. Det betyder ett nej. Då vill vi inte driva igenom frågan. Det är 
den tanken som jag har i mitt resonemang för att förtydliga det. Det 
finns alltid några som vill lyfta olika frågor vilket är vanligt i ett parla-
ment. 

Ltl Christian Beijar, replik  

Fru talman! Det är korrekt det som ltl Mattsson säger att i de här frå-
gorna finns det ofta mycket olika åsikter. Vi kan ändå konstatera att när 
det till exempel gäller promillegränserna så kommer det ärendet upp i 
den kommande lagstiftningen och där får man ta ställning till det. Land-
skapsregeringen har ju redan tagit ställning i frågan, men det kräver yt-
terligare utredning. Nog finns det en politisk vilja att se på det här. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Fru talman! Det håller jag med om. Jag reagerade på att det i samman-
hanget är en bagatellartad formulering vad man kallar en sak. Man kan 
lägga vilka rubriker som helst på en brottsrubricering och ändra det. 
Man sätter inte 99 procent utan 100 procent av energin på om det står 
rattfylleriförseelse eller om det står rattfylleri. Det reagerade jag mera 
på. Byt namn på det då så är problemet ur världen eller titta på det på 
ett annat sätt. Man letar gärna problem när man ska göra inskränk-
ningar istället för att se möjligheterna. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Roger Slotte 

Fru talman! Missbruk av alkohol, tobak och droger kostar samhället mycket 
pengar och innebär en stor tragedi för dem som drabbas och deras anhöriga. 
Även spelberoendet förstör många människors liv. 

Fru talman! Tidiga insatser, samarbete och attitydförändringar behövs. Ju 
tidigare ungdomarna börjar med alkohol och droger, desto farligare. Nervba-
nornas funktionsförmåga nedsätts vid missbruk vilket kan hos unga leda till 
störningar i hjärnfunktionerna. En hel del åtgärder har redan vidtagits och 
andra är på gång för att försöka stävja missbruket. Vi får ändå inte slå oss till 
ro med detta så länge det finns missbrukare.  

Orsaken till missbruk kan vara nästan lika många som antalet missbru-
kare. Social missanpassning leder ofta till missbruk. Faktorer, som kan bidra 
till detta är en dålig självbild, känslokall miljö, våld och ohälsa i familjen, 
mobbning, otrygghet, sökande efter spänning mm. 

Fru talman! Betydelsefullt för att de unga ska må bra är att de har ett kär-
leksfullt och tryggt hem där föräldrarna kan och vågar sätta gränser. Kravet 
på föräldrar ute i arbetslivet har idag ökat, barnen kan då lätt komma i kläm 
när föräldrarna inte hinner med familjen. Våra barn och unga vistas även 
mycket utanför hemmet, på dagis, lekparker, fritidsaktiviteter och framförallt 
i skolan. Dagis och skolan har här en viktig uppgift att upptäcka utanförskap 
och mobbning. Varje barn har rätt att få känna sig betydelsefull och sedd. Det 
finns alltid en orsak till att Pelle skriker och bråkar eller att Lisa sitter tyst i 
sin vrå. 
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Ungdomarna i hemmet ser och lär. Därför är det också viktigt att föräld-
rarna är goda förebilder när det gäller tobak och alkohol. En del föräldrar tror 
att det är bra att bjuda sina barn alkohol i hemmet för att göra drycken 
mindre spännande. Undersökningar som har gjorts bl.a. i Sverige visar dock 
på raka motsatsen. Använder föräldrarna inte alkohol skjuts alkoholdebuten 
för tonåringarna framåt med flera år. Ju senare alkoholdebut desto mer nor-
malt förhållande får ungdomarna till alkohol. Sen alkoholdebut är viktig, ef-
tersom alkoholen ofta är inkörsporten till andra och ännu farligare droger. 

Fru talman! Spelberoendet kan starta på grund av helt oförutsedda orsa-
ker. En del tror att överdrivet dataspelande kan vara inkörsporten till ett spel-
beroende. En till synes helt frisk och välfungerande människa kan drabbas. 
Det börjar kanske med några mindre eller större vinster. Man tror att stor-
vinsten ska komma som ska täcka alla skulder och ge en guldkant på tillva-
ron. Man lånar pengar och är övertygad om att snabbt vinna tillbaka dem. Ju 
större skulderna blir desto djupare blir personen nedgrävd i spelträsket. 

Spelbolagen måste här ta större ansvar och försöka hejda i tid. Efter stora 
vinster eller förluster borde spelaren vara helt förbjuden att fortsätta att spela 
under en viss tid. 

Fru talman! Vi måste alla hjälpas åt för att kämpa mot alla slag av miss-
bruk.  

Ltl Göte Winé, replik 

Tack, fru talman! Tack ltl Roger Slotte. Det var flera viktiga och bra po-
änger som ltl Roger Slotte kom fram med. Jag håller med ltl Slotte när 
det gäller tidiga insatser. Man bör reagera när Pelle skriker och Lisa sit-
ter tyst i ett hörn. Nu sitter också Pelle tyst i ett hörn. Här har skolan en 
jätteviktig roll att uppmärksamma dem, för i skolan ser man alla barn 
och det är viktigt att man kommer in med åtgärder i skolan. Det kan 
hjälpa mycket. När vi diskuterar risk- och missbruk så är just de tidiga 
insatserna i grundskolan jätteviktiga. 

Ltl Roger Slotte, replik  

Tack, fru talman! Ja, skolan har en stor och viktig uppgift här, inte bara 
när det gäller inlärandet av kunskap utan också på andra plan. Skolan 
måste titta hur eleven mår och hur man kan följa upp och komma fram 
till om man behöver komma med någon insats. Svaren är inte enkla, 
men man måste ändå vara observant. 

Ltl Göte Winé, replik 

Tack, fru talman! Ja, det stämmer ltl Slotte. Jag tror att vi behöver få 
mera social färdighetsträning in i skolan så att man lär sig. Jag upplever 
att under senare tid har klimatet bland barn i tidig ålder blivit betydligt 
tuffare. Det gör att man blir mobbad och man slås ut i en tidigare ålder 
än tidigare. Så är det lite nu. Det ska hända saker. Attityderna bland 
våra unga är otroligt skrämmande tycker jag.  

Ltl Slotte nämnde spelberoendet. Vi upplever alla att det idag har bli-
vit jakt på snabba pengar. Man ska gärna dra in snabba pengar fort, 
möjligheter till den stora kicken och vinsterna blir allt större. TV-pro-
grammen gör reklam på hur många miljoner man kan vinna här och där. 
Man vill vinna den där miljonen, man vill ha de här pengarna och det 
blir lockelsen till spelberoende. 
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Ltl Roger Slotte, replik  

Tack, fru talman! Det är inte så lätt att tackla frågan om spelberoendet. 
Jag tror att om man får vinster så vill man fortsätta och fortsätta. Sedan 
kommer en stor förlust och då tror man på nytt att om man fortsätter 
lite till eller en annan dag så får man vinst och så håller det på. Det är 
inte enkla saker men vi måste lyfta fram dem. Om man vinner mycket 
eller förlorar mycket så kunde spelbolaget sköta om att man skulle ha en 
viss tid av karantän. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Katrin Sjögren 

Talman! Social- och miljöutskottet har behandlat landskapsregeringens 
handlingsprogram mot risk- och missbruk. 

I grova drag kan man dela in de olika insatserna och åtgärderna i förebyg-
gande attitydförändrande arbete, tydlig och strängare lagstiftning och vård 
och behandling. 

Vi diskuterade kring det förebyggande och attitydförändrande arbetet när 
vi hade remissdebatt. Vi kunde konstatera att i den senaste undersökningen 
hälsa i skolan så svarade faktiskt 26 procent på de yrkesinriktade utbildning-
arna att de inte hade tillräckligt med kunskaper när det gäller alkohol och 
droger. Det är ett observandum att ta fasta på. Vi har också hört här i debat-
ten att man ska ha helt klart för sig vad man informerar om och hur. Här 
finns klara siffror på att ungdomar tycker att de har för lite kunskaper. 

Projektet nolltolerans är säkert bra på många sätt och vis. När det är fär-
digt så är det viktigt att det utvärderas. Vi vet också att Power club lades ner. 
Det var en verksamhet som riktade sig direkt till ungdomarna. Det är viktigt 
att man får med ungdomarna i det här attitydförändrade arbetet så att man 
inte enbart riktar sig till föräldrarna. 

Även när det gäller det förebyggande arbetet så handlar det många gånger 
också om psykisk ohälsa. De barnen och ungdomarna löpar en större risk till 
missbruk. I dagsläget har vi på gymnasialstadiet en gemensam elevvård där 
även skolhälsovården ingår. På samma vis så borde vi stärka våra resurser 
och organisera elevvården i grundskolan. Elevvård är alla insatser som görs 
för att elever ska må bra. Elevvårdens uppgift är att stöda elevens förutsätt-
ningar för inlärning, men också att stöda fysiskt, psykiskt och socialt välmå-
ende för barn och unga i skolan. 

På Åland har det varit svårt att rekrytera både kuratorer och skolpsykolo-
ger. Jag tror att vi kunde få ut mera för våra medel om vi kunde samordna 
elevvården också i grundskolan. Det skulle vara lättare att rekrytera och vi 
skulle också få ett effektivt resurscenter i en gemensam elevvård, kanske vi 
till och med skulle kunna ha en gemensam elevvård i gymnasialstadiet och i 
grundskolan tillsammans. Sedan vet vi alla att det är praktiska svårigheter. 
Det finns gränser och sådana saker. Jag tror att vi skulle kunna få ett riktigt 
lyft när det gäller detta. 

Tittar man hur det fungerar på rikssidan så har Folkhälsan ett lyckat kon-
cept i sina tonårspolikliniker. De har öppenvårdsenheter med ett multipro-
fessionellt team som hjälper, ger stöd och information åt tonåringar eller till 
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föräldrar eller gemensamt till tonårsfamiljer. Här kunde man också få någon 
form av förbättring om vi kunde samordna våra resurser. 

Här står vi ett gäng vuxna människor, vi är farfar och farmor, mammor och 
pappor. Det visar sig att ju längre man kommer in forskningen ju mera verk-
tyg och nycklar man ger barnen och ungdomarna själva så desto bättre resul-
tat får man. Det här är en otroligt spännande forskning tycker jag. 

I nyhetsrapporteringen förra veckan offentliggjordes en stor europeisk stu-
die om vilka metoder som är bäst att förebygga psykisk ohälsa och förebygga 
självmord bland unga människor. Man undersökte tre olika metoder och den 
absolut effektivaste metoden var att skoleleverna själva fick lära sig att upp-
täcka psykisk ohälsa hos sig själva och sina vänner och samtidigt fick de trä-
ning i att förstå och hantera svåra känslor. Det är centralt att det här upp-
täcks i god tid. Studien gav absolut starkt stöd för att det var de unga eleverna 
själva som fick möjlighet att förstå sina egna känslor. Man kunde också hjälpa 
sina kamrater. Det här är också ett intressant koncept som man borde ta vara 
på och implementera i våra skolor och vårdinstanser. 

Liberalerna tar ofta upp ungdomsgarantin. I en väl fungerande ungdoms-
garanti så är det inte bara jobb och studier man har fokus på utan också på 
rehabilitering, alltså de ungdomar som inte mäktar med jobb och studier på 
grund av att de mår psykiskt dåligt eller att de har missbruk. Det här är också 
en jätteviktig sak att få med sig och att få med sig helheten när man diskute-
rar en ungdomsgaranti. 

Den andra insatsen är lagstiftning. Vi har fått information om att både to-
bakslagen, promillelagen och spellagstiftningen är på gång. Mäktar vi med de 
tre stora områden under återstoden av den här mandatperioden så får vi vara 
nöjda. De är efterlängtade lagstiftningar.  

Slutligen och det som det kanske står minst om i social- och miljöutskot-
tets betänkande är vård och behandling. I remissdebatten fick vi också veta 
att tillnyktringsenheten och någon slags minimaria har man slagit ur hågen, 
det finns inte ekonomiska resurser till det. Samtidigt vet man i dagsläget att 
det finns en grupp unga vuxna som är just under 30 år och som faller mellan 
alla stolar. De är svårbehandlade, de har ett etablerat missbruk och kommer 
man inte åt att hjälpa dem så kan vi vara säkra på att vi också i fortsättningen 
kommer att ha hemlösa. Här borde man också fokusera på vård och behand-
ling. Tack. 

Ltl Göte Winé, replik 

Tack, fru talman! Tack för ett intressant anförande ltl Sjögren. Jag håller 
mycket med om detta med gemensam elevvård. Man borde se möjlighet-
erna och kunna förbättra för det är inte bra som det är idag. 

Jag tyckte att det lät intressant det som ltl Sjögren pratade om att lära 
de unga att själva känna igen psykisk ohälsa bland sina kamrater. Det 
här kan vara ganska bra. Jag blev lite nyfiken på vilken ålder det här gäl-
ler. Man behöver även känna igen de tysta. Jag upplever att det kommer 
flera och fler tysta unga pojkar som mår dåligt och som isolerar sig och 
det är svårt att se. Det här är jätteviktigt. Jag tycker att det är intressanta 
funderingar och det borde också öka empatin och förståelsen för 
varandra. Som jag sade i ett tidigare replikskifte så upplever jag att det 
har blivit allt tuffare klimat bland barnen i våra skolor. 
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Talmannen 
Tiden är ute!  

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Jag har inte den exakta åldern, men som jag tolkar det jag har 
läst så är det högstadiebarn och gymnasialstadieungdomar. På Åland 
har vi också gjort försök, vi har infört ämnet livskunskap och man försö-
ker stärka eleverna. Vi vuxna ska inte tro att vi har allt färdigt. Ger man 
nycklar åt barn så kan man få väldigt gott resultat. Faktum är att det här 
är en sak som man har gjort i riket på den finska sidan där man hade ett 
jättebra material. Jag kommer ihåg att under förra mandatperioden 
skrev vi till ministeriet och ville att det här materialet också skulle över-
sättas till svenska. Nu vet jag inte vad som hänt med det. Man visar 
också goda resultat, ger man nycklar åt barn och ungdomar så klarar de 
väldigt mycket själva. 

Ltl Göte Winé, replik 

Tack, fru talman! ”Ge nycklar åt barn så klarar de av mycket själva”. Jag 
tycker ända att vi får vara försiktiga att ge för mycket ansvar till barnen. 
Det är jätteviktigt att uppmärksamma men sedan bör vi vuxna komma 
in och hjälpa till. Jag är inte så imponerad av till exempel systemet med 
Friends där man kanske ger lite för mycket ansvar till barnen. Här är det 
nog viktigt vilken ålder man tittar på. Jag tycker att konceptet är intres-
sant att titta på, men man måste definitivt se vilken ålder det berör.  

Jag håller också med ltl Sjögren när hon i sitt anförande nämnde Po-
wer club som jag själv var med och startade. Jag tycker att det var en 
otroligt bra verksamhet, men det ska finnas pengar till att dra det och 
det ska finnas en vilja att verkligen driva det projektet. Det var ett jätte-
viktigt och bra koncept där det jobbades med attityder, det håller jag 
helt med om. 

Ltl Katrin Sjögren, replik 

Talman! Före den här debatten så försökte jag ringa runt och höra mig 
för lite. Jag hörde ett varnande finger när det gäller projektet nollvision, 
man kanske inte når vissa av de här barnen. Det är sedan viktigt att man 
utvärderar, ser hur man går vidare och om man har nått de tänkta grup-
perna.  

När det gäller att ge barn och ungdomar egna nycklar så självklart, vi 
ska stärka dem på alla sätt vi kan. Mitt förslag var att man ska stärka 
elevvården och att man ska öka samarbetet. Det visar sig att man når 
väldigt bra resultat om man förstår varför man mår dåligt, och om man 
förstår att det är andra som mår dåligt och att man förstår att man ska 
söka hjälp.  

Vi blir bombarderade av något slags lyckosamhälle och att man ska 
vara så perfekt hela tiden. Jag tror jättemycket på de här koncepten. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 
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Minister Carina Aaltonen 

Fru talman! Social- och miljöutskottet har gjort ett mycket och omfattande 
arbete när man nu har fördjupat sig i landskapsregeringens handlingspro-
gram mot risk- och missbruk för åren 2013-2016. 

Det är ett stort och brett fält som de här frågorna berör. Särskilt fokus har 
därför lagts på barn och unga samt förebyggande insatser. 

Precis som utskottet skriver i sitt betänkande så har en stor del av åtgär-
derna i programmet redan verkställts eller påbörjats. Det här är ju inte ett 
arbete som någonsin blir klart eller som man kan konstatera att kan vara helt 
genomfört. Risk- och missbruk ändrar karaktär över tid beroende på vad som 
sker i omvärlden, vad som är trendigt och i takt med förändringar i samhället 
i stort.  

Det är förändringarna i omvärlden som har gjort att vi i det här program-
met har infört, förutom alkohol, tobak och narkotika, också doping och spel-
beroende. Däremot finns inte dataspelsberoende med idag eftersom det inte 
är klassificerat som en sjukdom. Däremot är numera spelberoende för pengar 
klassificerat som en sjukdom. Troligen lär vi kunna få se dataspelsberoende 
som ett nytt område i kommande program och kanske andra destruktiva be-
teenden som sexmissbruk, shoppingmissbruk, sockerberoende osv. 

Under den här diskussionen tycker jag mig ändå kunna tolka lagtingets 
vilja att vi ska kunna lyfta den här frågan om dataspelsberoende och kanske 
göra det i samverkan med föreningen Folkhälsan som vill ordna utbildnings-
tillfällen för anhöriga som är oroliga barn och ungas dataspelsberoende. Det 
här är någonting som jag absolut kommer att ta till mig och se om vi kan göra 
någonting vidare framåt under våren. 

Utskottet lyfter också den absolut svåraste frågan och det är i mitt tycke att 
få till stånd en attitydförändring beträffande inställningen till droger. Hur 
ändrar man attityder i ett samhälle? Hur ändra man attityder som myndig-
het? Ja, ett sätt är, som ÅHS redan har gjort och som Ålands gymnasium har 
fattat beslut om att man ska göra den 15 augusti 2015, att införa tobaksfrihet. 
ÅHS har redan infört tobaksfrihet och Ålands gymnasium tänker göra det 
från nästa höst. I Saltvik och i Mariehamn har man redan också diskuterat att 
bli tobaksfria kommuner. Jag tror att det är sådana saker som vi kan göra för 
att ändra attityder. 

Vi ändrar också attityder genom lagstiftningsåtgärder som sänkning av 
promillegränserna och en ny tobakslag och i olika policydokument vid utdel-
ning av t.ex. PAF-medel.  

Vi ändrar attityder genom information, föräldrastödsprogram och utbild-
ningstillfällen, men framförallt genom vårt eget handlande och agerande som 
förebilder både i hemmet men också i offentligheten. 

Landskapsregeringen och vision nolltolerans arbetar aktivt med att ge-
nomföra det här risk- och missbruksprogrammet både enskilt och i samar-
bete med andra aktörer. Just nu tar den operativa grupper och vision nollto-
lerans fram en handbok om aktörsfältet, arbetsfördelning och åtgärdskedjan.  

Kommunerna tar fram och utarbetar handlingsplaner och policydokument, 
vilket jag redan har nämnt.  

För högstadie- och gymnasieelever ska det nu också arrangeras en filmtäv-
ling som tar fasta på alkohol och trafik. Det här hoppas jag också att kan bli 
en attitydförändrande sak som kan visas på biografen som förfilm.  
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Under 2015 ska referensgruppen för ”ansvarsfull alkoholservering” jobba 
för att krogarna i Mariehamn ska bli certifierade krogar mot knark. Högsko-
lan på Åland kommer att ta över den grundläggande utbildningen i ansvars-
full alkoholservering och äntligen permanentas den. Arbetet pågår som sagt 
överallt och intensivt.  

Mariehamns stads alkohol- och drogmottagning kommer att få ett tvåårigt 
stöd för att fortbilda sig inom området som rör spelberoende. Det är ett nytt 
kunskapsområde. 

Tobakslagen, lagen om speltillsyn och lagen om sänkning av promillegrän-
serna har överförts till lagberedningen. Vi försöker alltså göra vårt yttersta för 
att göra så smarta insatser som når ut till så många som möjligt med de be-
gränsade resurser som vi trots allt har inom förvaltningen. 

Till sist vill jag tacka lagtinget för en väldigt konstruktiv och viktig diskuss-
ion idag, och för ett starkt stöd från hela lagtinget i arbetet för att nå resultat 
inom risk- och missbruksprogrammets målsättningar.  

Jag vill även nämna att AA, Anonyma Alkoholister Åland har tagit del av 
det här programmet och de lyssnade också på remissdebatten. De ger oss 
också tummen upp och menar att vi är på rätt väg eftersom det nu till stor del 
i det här programmet handlar om attityder och attitydförändringar.  

Allra sist ett råd från en kille som höll på att knarka ihjäl sig i unga år. Han 
fick en fråga i en radiointervju om vad man ska göra om man misstänker att 
någon har alkoholproblem eller drogproblem. Svaret var; gör vad som helst, 
bara du göra någonting. Tack, fru talman och tack lagtinget för ert stora enga-
gemang i det här ärendet. 

Ltl Göte Winé, replik 

Tack, fru talman! Jag vill tacka minister Carina Aaltonen för hennes ini-
tiativ i dessa frågor efter att dessa frågor inte har varit så högt priorite-
rade ett tag.  

Personligen känner jag ganska många som jobbar med dessa frågor. 
Jag tycker att det är otroligt glädjande att se att operativa gruppen och 
dess medlemmar verkligen tycker om att träffas och samarbeta igen. Det 
är jätteviktigt. Initiativet togs 2006 med den operativa gruppen och nu 
är det fart på gruppen igen, de ser framåt och jobbar.  

Minister Aaltonen har också fått liv i projektet ”ansvarsfull alkohol-
servering” igen. Det tackar jag också för. 

Jag vill också tacka för projekt ”nolltolerans”. Jag kanske var skep-
tiska ett tag, jag var själv med och drev det projektet. Nu gäller det också 
att man jobbar med dessa attitydfrågor, gör det långsiktigt och inte re-
dan nu pratar om att det ska utvärderas sedan. Man kan utvärdera pro-
jektet men man måste också se hur man går vidare. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

 Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Tack ministern för anförandet och erkännande till lag-
tinget och utskottet. Att vi har en enig landskapsregering, ett enigt 
social- och miljöutskott och troligen också ett enigt lagting efter det här 
beror mycket på det som ministern sade, det handlar om attitydföränd-
ringar, drogförebyggande arbete och särskild inriktning mot barn och 
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ungdomar. Jag tror att vi har en enhällighet. Vi vill alla ta krafttag mot 
droger. Jag tror att det är möjligt. 

När det kommer till tvingande förändringar mot vuxna och ingrepp i 
individens möjligheter så blir det lite mera bekymmer vilket vi ser när vi 
inte riktigt än har talat om hur vi vill när det gäller förändringar för 
vuxna av tvingande karaktär.  

Minister Carina Aaltonen, replik 

Tack, fru talman! Det övergripande och det viktigaste är ändå att vi har 
en gemensam riktning, att vi vet vart är på väg och att vi vill minska ska-
deverkningarna som alkohol, droger och beroende överlag för med sig i 
det åländska samhället. Om vi tillsammans är eniga utåt har betydelse, 
sedan kan vi diskutera detaljer, Det är också väldigt mycket upp till var 
och en hur vi agerar och står för de här frågorna när vi är offentliga per-
soner som vi de facto är. 

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

Detaljbehandlingen börjar. Först föreläggs betänkandets kläm och efter det moti-
veringen. 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. 

Bordläggning 

3 Godkännande av överenskommelsen med Estland om nödsituationer 
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 7/2014-2015) 
Landskapsregeringens yttrande (RP 2/2014-2015-s) 
Republikens presidents framställning (RP 2/2014-2015) 
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 14.01.2015. Godkänt. 

För kännedom 

4 Godkännande av det fakultativa protokollet om ett klagomålsförfarande till konvent-
ionen om barnets rättigheter 
Republikens presidents framställning (RP 8/2014-2015) 
Ärendet har sänts till landskapsregeringen för yttrande och upptas därför till behand-
ling vid ett senare plenum. 

5 Godkännande av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 
Republikens presidents framställning (RP 9/2014-2015) 
Ärendet har sänts till landskapsregeringen för yttrande och upptas därför till behand-
ling vid ett senare plenum. 

Plenum slutar 
Nästa plenum hålls 14.01.2105 klockan 13.00. Plenum är avslutat. 
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Plenum börjar 
Närvaroregistrering. 29 ledamöter närvarande. 

Lagtingsledamoten Igge Holmberg anhåller om ledighet från dagens plenum på grund 
av sjukdom. Beviljas. 

Första behandling 

1 Godkännande av överenskommelsen med Estland om nödsituationer 
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 7/2014-2015) 
Landskapsregeringens yttrande (RP 2/2014-2015-s) 
Republikens presidents framställning (RP 2/2014-2015) 
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av presidentframställ-
ningen. Klämförslaget upptas för enda behandling i samband med ärendets andra be-
handling. 

Diskussion. 

Ltl Katrin Sjögren  

Talman! Lag- och kulturutskottet har behandlat en presidentframställning 
som föreslår att lagtinget och Åland ger sitt bifall till en överenskommelse 
mellan Finland och Estland som stipulerar om samarbete, förebyggande ar-
bete och beredskap vid nödsituationer med syfte att skydda människor, mil-
jön samt egendom.  

I överenskommelsen finns bestämmelser om behöriga myndigheter och 
kontaktpunkter, anmälan om olyckor, ömsesidigt bistånd och parternas ge-
mensamma åtgärder.  
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Landskapsregeringen har lämnat två olika utlåtanden i ärendet. I januari 
2013 begärde inrikesministeriet landskapsregeringens yttrande över överens-
kommelsen och av begäran framgick då att Åland inte skulle inkluderas i 
överenskommelsen. Landskapsregeringen framhöll att brand- och räddnings-
väsendet hör till vår behörighet. 

Den tidigare överenskommelsen mellan Finland och Estland om samar-
bete och ömsesidigt bistånd vid olyckshändelser från 1995 har heller aldrig 
varit föremål för lagtingets godkännande.  

Våren 2014 fick landskapsregeringen möjlighet att avge utlåtande över ett 
utkast till en proposition i vilken Åland inkluderats i överenskommelsen. 
Landskapsregeringen lämnade då ett utlåtande där det framhölls att lagting-
ets samtycke bör inhämtas. 

Enligt avtalet är det den part som begär bistånd som också står för kostna-
derna. I statsbudgeten har upptagits medel via inrikesministeriets anslag för 
beredskap för internationellt bistånd. Beslut om internationellt bistånd fattas 
från fall till fall. Enligt inrikesministeriets uppfattning innebär avtalet inga 
kostnader för Åland.  

Lag- och kulturutskottet konstaterar att avtalet ersätter en tidigare över-
enskommelse mellan Finland och Estland. Till ikraftträdandet av den kon-
ventionen inhämtades aldrig lagtingets samtycke. Eftersom det nu är fråga 
om en helt ny överenskommelse uppstår det inte något problem av den typ 
som var aktuellt i samband med lagtingets bifall till ikraftträdandet av kon-
ventionerna om tortyr och ESK. 

Utskottet konstaterar att behörigheten är delad på de områden som rör 
överenskommelsen. Enligt självstyrelselagens 18 § har landskapet, med vissa 
undantag, lagstiftningsbehörighet i fråga om allmän ordning och säkerhet, 
brand- och räddningsväsendet samt hälso- och sjukvården. Riket har däre-
mot lagstiftningsbehörighet i fråga om befolkningsskyddet, smittsamma sjuk-
domar hos människor, ordningsmaktens verksamhet för tryggande av statens 
säkerhet, försvarstillstånd, beredskap inför undantagsförhållanden samt ex-
plosiva ämnen enligt självstyrelselagens 27 §.  

Om en begäran om bistånd kommer från Estlands sida på ett område som 
hör till landskapets behörighet är det landskapsregeringen som avgör i vilken 
utsträckning landskapets myndigheter ska medverka, men lagtingets bifall till 
ikraftträdandet av överenskommelsen innebär att landskapet ikläder sig skyl-
digheten att inom sitt behörighetsområde bistå Estland på det sätt som över-
enskommelsen förutsätter. Eftersom den part som begär bistånd ansvarar för 
kostnaderna för biståndsinsatserna skulle kostnaderna i så fall ankomma på 
Estland enligt vad utskottet kan bedöma. 

Om en nödsituation som avses i konventionen uppstår på Åland på de om-
råden som hör till landskapets behörighet kan landskapsregeringen begära 
bistånd av Finland, som i sin tur med stöd av överenskommelsen, kan begära 
bistånd från Estland. På de områden som hör till rikets behörighet ankommer 
det däremot på riksmyndigheterna att avgöra om bistånd ska begäras även 
om olyckan sker på Åland.  

I den händelse att bistånd från Estland blir aktuellt bör de konventioner 
som reglerar Ålands demilitarisering och neutralisering iakttas, det vill säga 
utgångspunkten bör vara att biståndet ska ges med civila medel.  
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Utskottet noterar att Ålands demilitarisering och neutralisering inte om-
nämns vare sig i regeringens proposition eller i landskapsregeringens ytt-
rande. Förhoppningsvis är det ett resultat av att utgångspunkten har varit att 
biståndet ska ges med civila medel.  

Utskottet föreslår därför en kläm enligt vilken lagtinget uppmanar land-
skapsregeringen att verka för att Estlands regering på lämpligt sätt uppmärk-
sammas på Ålands status som demilitariserat och neutraliserat område. 

Utskottet föreslår att lagtinget ska ge det begärda bifallet.  

Minister Wille Valve 

Talman! Jag får tacka lag- och kulturutskottet för ett väl utfört arbete och en 
god kläm som uppmanar landskapsregeringen att på lämpligt sätt uppmärk-
samma Republiken Estland om demilitarisering och neutralisering. 

Estland hör, som många av oss känner till, till de ursprungliga signatär-
makterna till Ålandskonventionen. Vad som är intressant är att Ålandskon-
ventionen även i viss mån har använts som inrikespolitiskt slagträ i den est-
niska politiska debatten. Varför gör man det? Har det något med geografin att 
göra? Nej, det har att göra med en annan viktig komponent som ingår i den 
estniska, lettiska, litauiska självbilden nämligen den om statlig kontinuitet. 
D.v.s. den staten som upphörde 1940 är samma som existerade som kom igen 
1991. Det här har Estland, Lettland och Litauen signalerat internationellt, 
bl.a. har Estland signalerat det till FN genom att i samband med sin självstän-
dighet, eller återvinnande av suveränitet, uttryckt att man härmed deklarerar 
att Estlands förpliktelser i förhållande till Ålandskonventionen fortsätter i 
stöd av något som kallas declatarion of continuity. Ordet continuity, kontinu-
itet är centralt. 

Det jag har kunnat se, efter att deklarationen antecknades i FN:s traktat-
samling, att Estland också har uppfyllt något som kallas för opinio juris i folk-
rätten, att man inte bara iklätt sig en folkrättslig skyldighet utan att även ge-
nom sitt agerande uttrycker att man anser sig vara bunden av det. 

Detta utmynnar i en världsbild där Ålandskonventionen är sedvanerätt, 
vilket är något av det centralaste som vi i det här huset brukar kommunicera 
varje gång det är fråga om en demilitarisering och neutraliseringen, vi betrak-
tar det som sedvanerätt i Rosas anda, Allan Rosas som uttryckt sitt stöd för 
den här tanken. 

Landskapsregeringen kommer att följa lag- och kulturutskottets uppma-
ning och vi kommer att bringa till kännedom till utrikesministeriet och till 
Republiken Estland på vederbörligt sätt. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, fru talman! Inledningsvis sa minister Valve att frågan om Ålands 
demilitarisering och neutraliseringen har blivit ett slagträ i den estniska 
debatten eller i parlamentet. För mig blev det efter inlägget oklart vad 
denna konflikt rör sig om och om vi överhuvudtaget ska ha något med 
den att göra. 

Minister Wille Valve, replik 

Det finns en intressant artikel på nätet på estniska av medlem Mart Nutt 
i Riigikogu, estniska riksdagen. Där han kraftigt förfäktar den estniska 
kontinuitetstanken och bl.a. använder Ålandskonventionens ikraftva-
rande som ett argument bland flera andra. Tanken lever och den finns 
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också på internationell nivå, där har den manifesterats sålunda att Est-
land exempelvis kommunicerar att vi är samma stat som den som upp-
hörde 1940. Medan Ryssland mera har gett sig hän åt den uppfattningen 
att, nej det är inte samma stat utan en arvtagarstat till Sovjetunionen 
och det är något annat än det som upphörde 1940. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Rent upplysningsmässsigt kan det kanske intressera någon, mer tror vi 
ska lägga det bakom oss och inte diskutera den saken utan mera hävda 
det som vi förfäktar i dag dvs. att det är en sedvanlig, rättslig princip 
som gäller nu i fråga om demilitariseringen och neutraliseringen. Man 
ska vara försiktig med att gräva i gammalt groll, speciellt om man inte är 
part i det hela. 

Minister Wille Valve, replik 

Det ena behöver inte utesluta det andra, ltl Sundback. I det här fallet an-
vänder jag det som ett exempel på hur stark Ålandskonventionens ställ-
ning är fortfarande. Det som skulle vara intressant att studera är hur 
Ålandskonventionen har använts i den inrikespolitiska debatten exem-
pelvis i de baltiska staterna. Det är ingen fråga för den här landskapsre-
geringen, utan en fråga som kan utredas av en forskare med intresse för 
det. I sammanhanget är det ett intressant exempel på hur stark ställning 
Ålandskonventionen har i exempelvis Republiken Estland. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Harry Jansson, replik 

Tack talman! Även om man verkar vara nörd när det gäller den här ty-
pen av frågor välkomnar jag ministerns upplysning om Estlandsexemp-
let när det gäller att hävda tidigare ingångna förpliktelser inom ramen 
för en tidigare statsordning. För oss är det kanske självklart, vi pekar på 
Wienkonventionen som behandlar traktaträtten där vi har statssuccess-
ion som självskrivet. Jag kan tänka mig till att en nyfödd stat som Est-
land, med en blodig historia att den här typen av argument är oerhört 
viktigt. Det gläder mig att som ledamot av detta parlament, att man an-
vänder just Ålandskonventionen som en bas för den argumentationen 
från enskilda politikers sida. När det gäller sakfrågan måste vi välkomna 
detta för det visar vikten av rättsstatsprincipen inom folkrätten, det har 
sannerligen kopplingen till Ålands demilitarisering och neutrali-
seringen. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Talmannen 
Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens fram-
ställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med betänkandet.  Förslaget är bifallet i 
första behandling. 

Ärendets första behandling är avslutad. 
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Remiss 

2 Godkännande av Europarådets konvention om bekämpning av våld mot kvinnor 
Landskapsregeringens yttrande (RP 1/2014-2015-s) 
Republikens presidents framställning (RP 1/2014-2015) 
Talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. 

Diskussion. 

Minister Wille Valve 

Fru talman! Det här är en häftig konvention. Är mig veterligen första gången 
man skriver in i ett internationellt dokument att de undertecknade staterna 
har en förpliktelse att ha ett genusteoretiskt förhållningssätt. Rent materiellt 
innebär konventionen att det kommer att genomföras lagändringar i fin-
ländska strafflagen och i utlämningslagen. Även de lagändringarna är spän-
nande, de innehåller något som vi inte är så vana att se i internationella sam-
manhang, nämligen extra territorialitet. Principen att om du begår ett brott 
utanför jurisdiktionen Finland kan du ändå dömas för det, ex. kvinnlig köns-
stympning och instiftan till tvångsäktenskap, nämns som de två brotten. 

Utöver detta ändras också utlämningslagen, här handlar det om en para-
graf där grund för förlängande av uppehållstillstånd, det kan bli ett avslag om 
man har gett sig hän åt sådant som den här konventionen förbjuder. 

Det är en intressant konvention. Vi har beskrivit det som julafton för jäm-
ställdhetskämpar. Det är ett utmärkt läge att titta på det arbete vi gjort på 
Åland inom jämställdheten och se om den uppfyller konventionen eller inte. 
Det som är av central betydelse för Åland är framför allt tillgängligheten på 
skyddshem, vilket hör till landskapsregeringens behörighet, vilket vi arbetar 
med. 

Konventionen innehåller mycket som hör till rikets behörighet och mycket 
bestämmelser av programmatisk karaktär, d.v.s. inte bestämmelser som för-
pliktar oss till lagändringar, utan närmast deklaratoriska målsättningsprinci-
per. 

Jag ser fram emot en intressant debatt. Tack. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det är både sorgligt och beklagligt att det behövs en sådan kon-
vention. Jag noterade att ministern sa att det var häftigt. Det är beklag-
ligt att verkligheten är den att kvinnor inte ens går trygga i sin egen 
hemmiljö, att man måste skriva en gemensam konvention. Det är sorg-
ligt, men samtidigt är det bra, när verkligheten ser ut som den gör att 
man faktiskt tar ett helhetsgrepp där länder samverkar och förhopp-
ningsvis också att arbetet mot våldet mot kvinnor stävjas. Det jag gärna 
skulle ha hört mera från minister Valve och som jag sökte i landskapsre-
geringens yttrande var lite mera konkret vad vi på Åland, på hemmaplan 
gör och framför allt på vilket sätt landskapsregeringen har deltagit i ar-
betsgruppen som arbetat på rikssidan. 

Minister Wille Valve, replik 

Jag delar ledamotens uppfattning. Tittar man på konventionens innehåll 
finns det många företeelser som är fullkomligt främmande för vår rätts-
ordning tvångsabortering, tvångsgifte och liknande saker. Det handlar 
om att höja den lägsta nivån för jämställdhetsarbetet ute i världen, det 
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är en stor del av arbetet. Jag ska återkomma till den andra frågan leda-
moten Eriksson tog upp i ett separat anförande. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Det är viktigt, en kommission betyder att alla länder ska jobba 
mot våld mot kvinnor på olika sätt. Därför är det viktigt att vi redogör 
för vårt arbete som har gjorts, görs och kommer att göras. Därför är det 
viktigt att veta på vilket sätt landskapsregeringen har varit delaktig i den 
rikstäckande lagstiftningen. Jag förutsätter att utskottet fördjupar sig i 
det, att vi får ett betänkande där vi får mer kött på benen. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Torsten Sundblom 

Tack, fru talman! Det finns en väldig mängd åtgärder som är bra för de som 
riskerar att bli utsatta för våldsamheter och diskriminering. Här finns t.ex. 
uppehållstillståndet vid upplösning av äktenskap, det kan vara väldigt viktigt 
för det är många som gifter sig internationellt i dag. Det finns en expertgrupp 
för internationell övervakning det är också bra. Möjligheterna att få förbehåll 
och undantag är tidsbegränsade, inte få långa förbehåll att genomföra något. 
Det viktiga är att lagstiftningarna ska på plats. Läser vi yttrandet från land-
skapsregeringen har vi vår lagstiftning ikraft, det kan jag tro på, för i de nor-
diska länderna har vi en annan kultur än ute i världen, ett annat synsätt på 
många av åtgärderna. Mycket av det här kanske har betydelse för många 
andra länder än för oss, men vi måste också vara med i det här. Jag ser fram 
emot behandling i utskottet och hoppas att vi ska komma med ett riktigt bra 
betänkande för det är en mycket viktig sak. Tack. 

Ltl Anders Eriksson 

Fru talman! Jag sitter i likhet med föregående talare i sociala- miljöutskottet 
och brukar inte vilja gå in så mycket på djupet i olika ärenden innan vi ska 
höra sakkunniga, så också här. Jag noterade att Wille Valve sa i sitt anförande 
att det var en häftig och intressant konvention, jag kan hålla med det som sa-
des att man kan ha olika åsikter om hur häftig den är men den är intressant 
och viktig. 

Har svårt att tänka mig att någon här i Ålands lagting överhuvudtaget 
skulle gå emot någon av Europarådets konventioner som ofta tar sikte på att 
beakta mänskliga rättigheter, i det här fallet mänskliga rättigheter när det 
gäller kvinnor och flickor. Det som är intressant är att det är första gången 
man har en juridisk bindande överenskommelse i Europa som syftar till att 
skydda kvinnor mot våld.  

Tittar man på vad landskapsregeringen har sagt i sitt svar säger man 
egentligen bara de som står på fyra rader i sista stycket, ”landskapsregeringen 
understöder målsättningen med och sakinnehållet i konventionen” och kon-
staterar avslutningsvis ”att genomförandet av konventionen i landskapet inte 
kommer att föranleda lagändringar”. När det gäller att understöda målsätt-
ningen för konventionen gör vi det givetvis från Ålands framtid och det skulle 
förvåna mig om inte hela lagtinget enhälligt gör det. 
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Den sista fråga när man säger att det inte kommer att föranleda lagänd-
ringar, utgår jag ifrån att man analyserat det så noggrant från landskapsrege-
ringens sida att man vet att lagstiftning som hör till åländsk behörighet behö-
ver man inte ändra, utan vi har lagstiftningen i skick för att uppfylla den här 
konventionen. Det gläder mig och vi kommer att höra företrädare för land-
skapsregeringen i utskottet för att få reda på att det är på det sättet. 

Däremot nämnde Wille Valve i sitt anförande att när det gäller rikslagstift-
ningen synbarligen fundera på att gå in där mera på djupet i lagstiftningen 
och vidta åtgärder, om jag förstod anförandet rätt, bl.a. mot könsstympning 
och olika typer av tvångsäktenskap. Det känner inte jag till, men är det på det 
sättet har jag absolut ingenting emot det utan tvärtom. Det ska bli intressant 
att se vad vi kommer fram till i utskottet. 

Minister Wille Valve, replik 

Det kan finnas skäl till ett kort förtydligande. Den s.k. häftigheten i 
denna konvention som jag lyfte upp i anförandet, den handlar givetvis 
inte om de brott som räknas upp i slutet av konventionen. Det handlar 
snarare om att det aldrig förut har nämnts genusteori i en konvention så 
vitt jag känner till och faktiskt en långtgående förpliktelse om att par-
terna ska låta sig att anlägga ett genusperspektiv då det införlivar och 
utvärderar konsekvenserna och bestämmelserna i denna konvention. 
Det är unikt. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det håller jag med om. Vi hamnar lite på sidan om, låt mig utnyttja re-
pliken för att ta upp en sak som jag glömde i mitt anförande. Det sägs att 
landskapsregeringen har beretts möjlighet till att ge yttrande till den ar-
betsgrupp som på rikssidan har utarbetat de förslag vi nu har att ta ställ-
ning till. Egentligen borde man från landskapsregeringens sida ha ingått 
i arbetsgruppen, den här konventionen träder inte i kraft om inte lag-
tinget omfattar den. Det ställdes en fråga i ett tidigare replikskifte från 
vtm Viveka Eriksson, vad landskapsregeringen har framfört i arbets-
gruppen, om jag förstod frågan rätt. Har man överhuvudtaget övervägt 
möjligheten att aktivt delta i arbetsgruppen för att ta fram framställ-
ningen. 

Minister Wille Valve, replik 

Det är bra frågor som kräver fördjupning och som vi med fördel kan 
återkomma till i utskottsbehandlingen. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det kan vi absolut återkomma till i utskottsbehandlingen. Debatten 
skulle vinna på om man från landskapsregeringens sida redan nu berät-
tar på vilket sätt man har jobbat med frågorna, för jag utgår ifrån att 
man verkligen har gjort det. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Gunnar Jansson 

Tack, fru talman! Den viktigaste och mest framträdande mänskliga rättig-
heten är respekten för den mänskliga dignitetens okränkbarhet, human dig-
nity, det är portalartikeln i alla instrument. FN, Europarådet och Europeiska 
Unionen är de ledande aktörerna inom skyddet av mänskliga rättigheter som 
fick sin start efter andra världskriget med ökad rörlighet och ökande mobili-
tet för människor. Men också en betoning på den universella rätt det innebär 
att vara människa på den här jorden. Man ville bort från tänkande att det här 
är inre angelägenheter som sköts såsom stater behagar. 

Vi har kommit en bit på väg, förutom FN, Europarådet och Europeiska Un-
ionen har också organisationen för säkerhet och samarbete i Europa gjort be-
tydande insatser, det är ingen hemlighet. I de aktiviteterna har Finland inta-
git en framträdande position. 

Det finns konventioner på det allmänna planet. I början trodde man i FN 
att det kunde man klara sig med, med vissa kompletteringar som vi haft här i 
lagtinget ESK är en sådan, CCPR, civila, kulturella, och politiska är en annan 
med tilläggsprotokoll. På senare tid, som en följd av det föregående har föru-
tom de allmänna konventionerna och de mera särskilda, målinriktade intagit 
en mer framträdande position inom folkrätten, det här är en sådan. Det är 
inte den enda, men den första inom det här området. En av de allra första i 
Europa, det ska jag hålla med om. 

Barnets rätt är en annan betydande sådan som vi har i lagtinget i ett annat 
sammanhang, särskilda åtgärder inom folkrätten för att trygga personers 
mänskliga rättigheter med funktionshinder är en tredje osv. Den här jämfö-
relsen har inget samband alls mellan varandra. Det vi nu diskuterar är just 
den första inom området för värnet och skyddet av kvinnors mänskliga rättig-
heter. Man tycker en självklarhet inom folkrätten, varför i vida världen ska 
inte kvinnor omfatta samma för mänskliga rättigheter, mänsklig dignitet som 
alla andra. Vi har nu som kollegan Viveka Eriksson sa, det samhälle vi har, 
den värld vi lever i och vi får lov att erkänna detta. 

Jag tackar för ministerns engagemang och presentation i ämnet. De man 
kunde tillägga är att det är en markering från Europarådets sida att inte i ett 
tilläggsprotokoll reglera den här typen av frågor vilket man har gjort på 14, 15 
andra områden. Den här frågan är enligt de 47 medlemsländerna i Europarå-
det, varav tillräckligt många har ratificerat konventionen, gått in för att frå-
gan är av den vikt och betydelse att en egen konvention försvarar sin plats. 
Jag är glad för att den finns här i lagtinget och ville bara ge några randan-
märkningar.  

Det första, som inom all mänsklig verksamhet, det bästa sättet att lösa pro-
blem är att förhindra att det uppkommer. Därför beklaga jag faktiskt att ären-
det har fått den rubrik på agendan den har fått. Konventionen betonar det 
förebyggande arbetet och jag ber därför utskottet att fokusera på det förebyg-
gande än på det bekämpande. Det bästa sättet att lösa problem är att för-
hindra att det uppkommer, det är först när den preventionen har misslyckats 
som man tar till bekämpning, som vi alla känner till. Det här är ett sätt att 
skriva och jag vet varför det skrivs på det sättet, jag hade hellre sett i agendan 
att det hade stått förebyggande av våld mot kvinnor och inte bekämpande. 

Min andra notering i landskapsregeringens yttrande, att konventionen i 
landskapet inte kommer att föranleda lagändringar, inom landskapslagstift-
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ningen förstår jag då, det är riktigt. Vi hörde redan att lagändringar i riksda-
gen är aktuella och kommer att genomföras och de gäller även på Åland, 
framför allt strafflagen som då skall tillämpas av myndigheter och domstolar 
på Åland som en gällande norm, naturligtvis. Där är den utvidgning, som mi-
nistern hänvisade till, exterritorialiteten, en helt nödvändig rättsordning ef-
tersom hela det här värnet igen i många fall just beror på den ökande mobili-
teten. Därför är det helt nödvändigt med en exterritorial dimension av verk-
samheten. 

Avslutningsvis, fru talman, vill jag säga att det även om det här gäller mer 
än halva av jordens befolkning, halva av befolkning i de länder som är part i 
konventionen, ser jag kopplingar också till barnkonventionen. Många av de 
situationer som kan aktualisera konventionens skyddsbestämmelser, tyvärr 
repressivt många gånger, har reflex på barn, barnens situation i vårdtvister, 
transport över landgränser osv. Även om jag inte här rekommenderar eller 
föreslår att barnkonventionsändringen, justeringen, ska påverka alltför 
mycket den här situationen, kan jag tänka mig att det när vi remitterar barn-
konventionens uppföljningssystem, kanske till samma utskott hoppas jag, 
utskottet kunde samtidigt titta på de här frågorna och se vilka beröringspunk-
ter det finns mellan dem. 

Jag ser fram emot en djup behandling i utskottet, det är ett mycket viktig 
ämnen som vi de facto delvis berörde under remissdebatten i fjol. Nu har vi 
ett handfast underlag för att på djupet gå in i frågorna. Det är precis så ange-
lägna som också landskapsregeringen säger. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, fru talman! Det finns en risk i det sätt som ltl Gunnar Jansson pre-
senterar problemet. Vi får höra om konventionerna och mänskliga rät-
tigheter, hur de har utvecklats, det här är en särskild deklaration, det är 
synd att det ska vara på det sättet, ordet kvinna nämndes kanske tre 
gånger. Vi får höra om barnkonventionen att den också är av den karak-
tären att det finns beröringspunkter. Det finns ett visst osynliggörande 
av de stora problem som det är dagligen i våra samhällen. Ltl Gunnar 
Jansson vill förebygga, inte bekämpa, varsågod kom med konkreta för-
slag hur vi ska förebygga våld mot kvinnor i vårt eget samhälle. Köns-
stympning och tvångsäktenskap är naturligtvis dåliga men det är inte 
det som åländska kvinnorna möter dagligen. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Fru talman! Det senare kan jag kommentera på så sätt att det ska vi alla 
göra. Det är en fråga om den respekt som jag inledde med, som genom-
syrar allt vad jag tänker och vägleder åt mitt handlande. Den första och 
viktigaste åtgärden inom människorättsvärnet, det har jag sysslat med 
hela mitt liv faktiskt, är att respektera den mänskliga dignitetens 
okränkbarhet. Den första delen, jag tänker tvärtom, skulle respekten för 
det jag säger gälla över lag, gälla alla skulle det räcka med mekanismer 
för respekt av den mänskliga dignitetens okränkbarhet. Men eftersom 
det inte förhåller sig så, av skäl som vi nämnde, är jag för den här typen 
av normering, jag är inte emot den. 
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Ltl Barbro Sundback, replik 

Det hoppas jag verkligen och det tror jag. Nu handlar det inte specifikt 
om ltl Gunnar Janssons förhållningssätt till kvinnor och medmänniskor, 
utan det strukturella problemet vi har och det är den s.k. genusteorin. 
Jag förstår nu att det är fler som behöver grundläggande kunskaper i 
det. Vi har en könsmaktsordning i vårt samhälle där män tenderar att 
dominera i de flesta samhällsområden, också över kvinnor på olika sätt. 
Det löser man tyvärr inte bara med lagstiftningsåtgärder utan det måste 
till attitydförändringar i bred skala, där finns de förebyggande åtgär-
derna. Jag har flera gånger efterlyst att männen i lagtinget skulle 
komma med förslag men då kallas det kollektiv bestraffning eller någon-
ting annat. Vad är det vi ska göra för att få ett jämställt samhälle? 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Fru talman! Det korta svaret är, göra det jag säger, respektera alla män-
niskors mänskliga dignitet. Jag förstår naturligtvis att frågan går mycket 
längre. Att med alla medel i samhället, privat, enskilt, tillsammans, kol-
lektivt handla så att de här problemen förebyggs. Inte är jag så naiv att 
jag inte förstår att det är det enda svaret heller, jag inser att det ska fin-
nas och måste finnas såväl en preventiv verksamhet som är repressiv 
när preventionen inte fungerar fullt ut. Då innehåller konventionen åt-
gärder även till den delen, jag upprepar, konventionen utgår ifrån att 
man ska förebygga våld så långt det är möjligt. Repressionen kommer 
när förebyggande verksamheten inte har lyckats. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Göte Winé 

Tack, fru talman! Jag vill börja med att blanda mig i den tidigare debatten 
mellan ltl Barbro Sundback och ltl Gunnar Jansson. Man kan se det här på 
olika sätt. När vi pratar om att jobba med attityder behöver vi jobba på det 
främjande och i ett tidigt skede för att hitta det förebyggande attitydarbetet. 
När jag tittade på konventionen står det ”syftet för denna konvention är att 
förebygga och avskaffa våld mot kvinnor, att skydda dem som utsätts för 
våld samt ställa förövarna av våldshandlingar till svars”, det fastnade vid 
mig när jag tittade på konventionen. Jag säger inte att det är någon julafton 
för någon jämställdhetskämpe, det här är faktiskt riktigt allvarliga saker som 
man måste jobba och se på med all respekt. 

Jag hoppas att utskottet ingående tar sig tid, här pratar man om konkreta 
saker vad man kan göra. Artikel 51 handlar om riskbedömning och riskhante-
ring. I går googlade jag för att se vad som finns där, det finns olika metoder 
de använder. I övriga Finland finns en hel del men där är materialet på 
finska. I Sverige har det också riskbedömningar. Lyssnar man på radion idag 
får man höra de två studerande i högskolan som konstaterade att det behövs 
mer kunskap om våld mot kvinnor och att vi ska uppmärksamma det. Det här 
är något vi behöver lägga fokus på. Vi kan gå in och säga att det är en kon-
vention, det behöver inte så mycket åländska ändringar i åländsk lagstiftning 
men fortsättningsvis lever vi ett samhälle där vi har alltför mycket förtryckta 
kvinnor. Vi vet inte hur mycket det finns. 
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Jag håller med ltl Gunnar Jansson som nämnde barnkonventionen. Alla 
dessa barn som måste uppleva detta våld mot kvinnor och har en acceptans 
för det. Det viktiga är att man ska skydda familjen till vilket pris som helst. 
Det är inte något man ska prata ut om för då kan man få ett dåligt rykte. När 
barn får uppleva detta och inte får berätta det utåt, fastnar det inom dem och 
det blir en frustration, man är där och vill ropa på hjälp men man har lärt sig 
att det ska man inte göra för då släpper vi familjens ansikte. 

Man säger att myndigheterna borde veta mer, där har vi vår stora utma-
ning att lära och se hur man kan nå, förklara att barn ska ha rätt att få berätta 
om vad som händer om man ser någon som far illa. Ska vi börja jobba med 
attitydförändringar i familjerna behöver vi börja långt ner. 

Vi har projektet Fair sex i gymnasieåldern och det är bra, men vi måste 
börja med det mycket tidigare, jag vill att man börja jobba med social färdig-
hetsträning, med normbrytande värderingar redan i mellanstadieåldern i 
grundskolan 10 – 12 års ålder. Få ett moraliskt resonerande, visa respekt för 
dina medmänniskor, acceptera varandra, få bort könsmakten som ändå finns. 
Här behöver vi bli mycket bättre, vi har varit jättebra på Åland att utbilda 
personal inom daghem, skolor att man ska få det könlöst det ska inte var att 
pojkar ska göra det, flickor ska göra det, utan alla ska ta ansvaret. Det är inte 
flickorna som ska plocka undan som det var tidigare. 

Fortfarande finns språkbruket vad som tillåts i skolor och framför allt den 
hårda attityd som finns idag bland barn. Här behöver vi jobbar med helt 
andra värderingar, det här hoppas jag att utskottet kan titta på. Det är en vik-
tig sak som man måste jobba långsiktigt med och börja i tidig ålder för att få 
slut på kvinnovåldet. Vi kan inte på något sätt acceptera det utan vi måste gå 
in tidigt och se till att vi visar ett kraftigt nej till våld mot kvinnor. 

Minister Wille Valve, replik 

Tack, ltl Winé det var flera intressanta poäng. Jag har medlat i brottsmål 
i fråga om våld i nära relationer och jag kan försäkra ledamoten att jag 
inte tar lätt på de frågorna. Däremot tror jag att jämställdhetsarbetet 
över lag, mår väldigt bra av glädje. Att vi kan glädjas över att den lägsta 
nivån i världen höjs i och med den här konventionen, att vi kan glädjas 
över att det för första gången står att myndigheterna ska inta ett genus-
medvetet förhållningssätt när det tillämpar denna konvention. Glädje är 
otroligt viktig som medel för att nå målet, målet måste vara att få alla 
med oss i jämställdhetsarbetet. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Jag håller med minister Valve att vi ska få glädje med 
oss i jämställdhetsarbetet men har svårt att se den glädjen när vi pratar 
om att förebygga kvinnovåld och våld i nära relationer. Presentationen 
kändes för lätt, minister Valve är en entusiastisk person som för mycket 
glädje kring sig, i ett otroligt tungt ärende som är alldeles för stort på 
Åland för att vi ska kunna acceptera det. Jag tror att jämställdhetskäm-
parna har svårt att se konventionen som en julafton. 

Minister Wille Valve, replik 

Ltl Winé får ursäkta men jag tycker att diskussionen har tagit en märklig 
vändning. Jag vidhåller ändå min personliga rätt över att vara glada att 
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jämställdhetsarbetet tar ett stort steg framåt i och med denna konvent-
ion. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Det är ingen kritik, minister Valve har sin fulla rätt att 
uttrycka sig som han vill. Jag hade svårt att se kopplingen julafton - jäm-
ställdhet i samband med denna konvention. Det finns även många andra 
arbeten som jämställdhetskämparna känner att de har tagit ett steg 
framåt. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Ofta när vi får internationella avtal till lagtinget tittar vi ganska 
ensidigt på lagstiftningsåtgärder som landskapsregeringen säger att här 
finns lagstiftningen på grej. Ofta konstaterar vi att mycket inte är vår 
egen behörighet. Den här konventionen, precis som alla andra, tar av-
stamp i ett gemensamt samhällsproblem för många länder. Oberoende 
av att lagstiftningsåtgärderna är på plats finns ändå problemen också i 
vårt samhälle. Därför är det väldigt viktigt att ta det här tillfället i akt att 
verkligen lyfta upp problematiken, lyfta upp den på bordet, låta utskot-
tet göra ett gediget arbete att vi faktiskt igen ökar kunskapen och in-
formationen om det här stora samhällsproblemet. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Jag kan inte göra annat än hålla med vtm Eriksson. 
Det är viktigt att utskottet fördjupa sig i det för det är ett otroligt stort 
problem på Åland. Vi måste ta tillfället i akt och se på vad vi kan göra för 
att förbättra och utveckla. Riskbedömning och riskhantering, hur kan vi 
uppmärksamma tidigare? Presentationen i nyheterna i morse var pass-
lig, om att det behövs mer kunskap om våld mot kvinnor och hur det 
uppmärksammas. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Visst är det som ltl Winé och ltl Gunnar Jansson var inne på att 
det förebyggande arbetet är minst lika viktigt som arbetet för att stävja 
och hjälpa när väl problemet har uppstått. Attitydförändringar är en vik-
tig sak och att redan komma in i barnåldern. Det har gjorts jättemycket 
för landskapsregeringen och från samhällets sida här på Åland men det 
har ändå inte räckt till. Vi har ändå inte kunna få bort problemet, därför 
behövs det ännu mer attitydförändrande arbete, men även operation 
kvinnofrid som har pågått i många år som haft stor betydelse för många 
människor som varit i den hopplösa situationen. Allt detta förväntar jag 
mig att utskottet fördjupar sig i. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Likväl som vtm Eriksson förutsätter jag att social- och 
miljöutskottet fördjupa sig det. Det går inte att bara säga att nu jobbar vi 
såhär utan vi måste jobba på alla håll. Jag vill också framhålla polisens 
arbete som har utvecklats enormt den senaste tiden, det är viktigt hur 
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barnen blir bemötta och hur man möter barnen i familjenära våldsrelat-
ioner. Men även att vi jobbar förebyggande med attityder och att vi kom-
mer in i alla dessa olika stadier som finns. Vi kan inte debattera för lite 
om detta för det behövs information och ett attitydarbete, här sätter vi 
med lagar och normer en attityd hur vi ser på det. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, fru talman! Jag uppskattar kollegan Göte Winés vilja och förmåga 
att förstå mig. Jag märkte alldeles tydligt, det kanske beror på att vi är 
av samma kön eller kanske liknande erfarenheter, att det var precis det 
jag avsåg både i huvudfrågan men också i förhållande inom familjer, 
splittring av familjer och framför allt barnens rättigheter, ställning, erfa-
renheter, trauman osv. En sak som kunde ha varit där är våldet i medi-
erna, spelvärlden, elektroniska världen, det här säger jag som farfar, jag 
kan ingenting annat om det än att jag uppfattar det som något alldeles 
förskräckligt. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Jag tror inte det beror på att vi är av samma kön utan 
vi ser att här måste det göras något, vi ser barnen som ofta far illa. Vi 
behöver se på barnen men jag ser också kvinnorna, jag vill se det tidiga 
arbetet för att kunna jobba med förändringar. Det jag upplever och sett 
när jag jobbar med ungdomar är att de mår dåligt och även sett när det 
sedan släpps loss, tyvärr ofta i samband med alkoholintag och då kan 
det bli förödande konsekvenser. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, fru talman! I det förebyggande arbetet kan man antagligen aldrig 
vara tillräckligt tidigt ute, men den allmänna regeln gäller naturligtvis 
där också att ju tidigare desto bättre. Det är i den här miljön som jag 
igen återkommer till den digitala verkligheten, det finns för mycket våld 
i de maskiner som barn och säkert vuxna också har tillgång till. Jag är 
mycket orolig för att den våldsbejakande miljö vari elektroniken nu be-
finner sig, många gånger kan man ta det med sig upp i vuxenvärlden, jag 
ser uppenbara risker för det. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Tack det är viktigt som ltl Jansson sa. Vad vi vuxna ser 
på TV och förmedlar vidare till barnen, vad vi har för attityder när vi sit-
ter hemma och titta på TV vad har man för syn på t.ex. kvinnan, där får 
man normbeteende. Det som har ändrat enormt de senaste åren är me-
dia, som ltl Jansson sa, i TV kan det bli starka scener och dålig attityd att 
man ser dåligt på andra människor, använder ett dåligt språk och vinner 
på att vara förolämpande och fräck. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 
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Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack talman! Jag håller med ltl Winé att våld mot kvinnor är oaccepta-
belt. Jag har med oro sett att barnskyddet på Åland jobbar på olika sätt i 
olika kommuner. Jag hoppas verkligen i samband med sammanslag-
ningen att det kan komma något gott av det. Att som barn hamna att se 
en av sina föräldrar i ett sådant läge att du måste stå tyst bredvid och 
lida och inte får tillräcklig hjälp är oacceptabelt. Våld i hemmet är skam-
ligt och det är som sjuksköterskestuderande Sara Nylund och Johanna 
Eriksson säger att det kommit fram att det saknas kunskap om att upp-
täcka våld. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Det är en stor del att upptäcka våldet. Ltl Holmberg 
nämnde att barnskyddet är olika i kommunerna, redan i början av 
2000-talet önskade jag ett gemensamt barnskydd för att alla barn på 
hela Åland skulle få en likvärdig bedömning och hantering, vi upplevde 
att man jobbade olika i kommunerna. Det har blivit mycket bättre ge-
nom att barnskyddslagen har utvecklats och det har blivit tydligare vad 
som gäller. Det är att våga lyfta det på bordet, våga ta tag i det, våga 
ställa den rätta frågan så att det kommer till barnskyddet. Man ska se 
personen som är den drabbade i familjen och att man vågar ställa frå-
gan, vågar närma sig det. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack talman! De sjuksköterskestuderande presenterade sitt examensar-
bete så att de som söker hjälp t.ex. till hälsocentralen, akuten kanske sö-
ker med mera diffusa åkommor, har ont i magen, är stressade, har hu-
vudvärk. Våga och kunna tänka ett steg längre, att det kanske finns nå-
got annat grundläggande bakom. Ltl Winé pratade om att få kunskap 
kommer bl.a. folkhälsan att ha en inspirationsdag, temadag med det här 
fokusområdet med en pjäs som kommer från fastlandet, Den Rasans-
fulla, som handlar om våld i nära relationer. Att få lärare, kuratorer i 
årskurs ett till sex att få verktyg att hjälpa barnen att hitta och se. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Det blir otydligt i det förra replikskiftets avslutning, 
det jag menade var att bli rädd att frågan ska skada, när man ställer frå-
gan. Teatern tror jag är intressant, jag förstod att den var för personal, 
den tanke jag fick var att kunna visa något för barn för att få isbrytaren, 
bryta igenom att det är okej att jag berättar. Att man som barn ska 
känna att jag har rätt att berätta min oro när jag ser att det är våld i 
hemmet, jag måste inte skydda mina föräldrar utan jag ska ha den rätten 
att få berätta hur jag mår, hur jag känner och hur jag upplever det. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 
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Ltl Gun-Mari Lindholm 

Talman! Tänk att vi måste ha lagar, regler och gemensamma konventioner 
som ett led i arbetet att få slut på denna förfärliga företeelse. Denna maktut-
övning som en del män utför gentemot den kvinna som han säger sig älska 
mest av alla på hela jorden. Åtminstone säger han det dagen efter sin vålds-
handling. Det är sjukt, tragiskt och oerhört sorgligt. Ändå behövs en konvent-
ion för att vi gemensamt ska kunna arbeta mot den här våldshandlingen. 

Jag hoppas att utskottet tar tillfället i akt och sätter sig in i hur situationen 
ser ut på Åland för våra kvinnor som är i behov av att det finns ett skyddsnät, 
ett förebyggande arbete och också vad beträffar domarna gentemot den här 
typen av våldshandlingar. Vad gör vi för dem som är utsatta? Vad behöver vi 
bli bättre på? Vad fungerar väl? 

Tidigare har redan nämnts att de två sjuksköterskestuderande, Johanna 
Eriksson och Sara Nylund som i går presenterade sitt examensarbete vid hög-
skolan, jag hoppas att utskottet tar del av deras arbete. Där hänvisar de till 
såväl förebyggande arbete men också hur man lär sig se tecken och framför 
allt hur vi får mer kunskap runt frågan. 

Vidare önskar jag att utskottet tar del av den medlingsverksamhet som 
Fredsinstitutet har för dessa kvinnor och män, att man gör en djupare analys 
av den verksamheten. För min egen del har jag svårt att se att just den med-
lingsverksamheten som man har i den här typen av våldsbrott är till kvinnans 
fördel. Jag hoppas att utskottet tar tillfället i akt och gör en djupanalys av 
den. Tack. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, fru talman! Det är värdefullt om utskottet kan fördjupa sig i de 
frågor kollegan Gun-Mari Lindholm anför här. Det framgår också i pro-
positionen, som är som en bilaga till presidentens framställning, om hur 
skyddshemsverksamheten fungerar i riket och i Sverige och i vissa andra 
miljöer där det också konstateras att på Åland finns ingen sådan verk-
samhet. Direkt tagit ur propositionen kunde det vara till fördel att ta en 
titt på det eftersom de områden kollegan Lindholm nämnde här är yt-
terst väsentliga men det finns sannolikt fler och det här är ett sådant kan 
jag tro. 

Ltl Gun-Mari Lindholm, replik 

Talman! Det är bra om man kompletterar med den analysen från utskot-
tets sida med hur det fungerar med jourverksamhet och skyddshem. 
Tallbacken i Mariehamn har delvis fungerat som ett skyddshem men det 
är svårt för randkommuner att komma i åtnjutande av den verksam-
heten har jag förstått. Det är jättebra om man får en helhetsbild hur det 
ser ut för kvinnor på Åland som är utsatta för den här typen av vålds-
handlingar. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Runar Karlsson 

Fru talman! Jag sitter i social- och miljöutskottet och kommer att få fördjupa 
mig i ärendet, en av de mest fördjupande vad det gäller presidentframställ-
ningar som ofta brukade föregås av kortare diskussioner och kanske inte har 
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varit av sådan dignitet. Här är ett ärende med mycket stor dignitet som vi i 
utskottet måste sätta ned mycket tid på, förmodligen kommer betänkandet 
till lagtinget i slutet av mars.  

Det har framförts mycket värdefulla åsikter för utskottet. Ltl Gunnar Jans-
sons anförande delar jag helt och fullt och ltl Gun-Mari Lindholms åsikter var 
mycket värdefulla som man ska ta till sig. Examensarbetet från högskolan det 
måste vi höra för det är intressantare när det kommer två helt neutrala av-
handlingar i ärendet. Vi kommer att fördjupa oss mer i utskottet och jag kom-
mer själv att kunna jobba mera med detta. 

Landskapsregeringen säger att det inte föranleder lagändringar när det 
gäller landskapet, jag är inte riktigt lika övertygad om det. Det beror på hur 
mycket vi breder ut oss inom området. Inom landskapslagen om hälso- och 
sjukvård finns en paragraf om vårdgarantin där kan det finnas något man 
borde titta på hur vi gör om det på akuten upptäcks fall av kvinnomisshandel.  

Det sägs att man ska få hjälp inom tre månader om det inte är akut. Man 
kanske måste kanske separera det för det är också själsligt djupt, kanske det 
omedelbart måste sättas in snabbare åtgärder. 

Det kan också finnas ärenden som behöver komma i budgeten, som är en 
form av lag som måste tittas igenom om något finns att göra för att förebygga 
kvinnovåld. Vi har en egen polislag där kan också finnas något man kan tajta 
åt på något sätt. Läser man polislagen kan man läsa in vissa saker gällande 
kvinnovåld kanske man kan separera det på något sätt, det är inte en omöjlig 
tanke. 

Landskapslagen om grundskolor som gäller förebyggande, finns där 
någonting som vi borde nämna och diskutera. Landskapslag om tillämpning 
av lag om jämställdhet mellan kvinnor och män som riket själv nämner inom 
sin behörighet, finns det något där som man borde titta på och tänka till. 

Det finns en del som vi i utskottet ska titta på men mycket av det jag säger 
kanske inte är möjligt. Man kan också stifta en helt ny lag inom vårt behörig-
hetsområde, det är ingen omöjlig tanke men i så fall ett jättestort paket. Vi 
har tidigare debatterat detta i lagtinget och konstaterat att det är mycket 
större än många av oss tror, trots att vi är en av de bäst insatta inom området. 
Skulle ålänningarna få reda på hur stort problem det är skulle de kräva mer 
av oss. Jag är övertygad om att vi alla är överens om att göra ärendet till ett 
stort och viktigt ärende. Vi får återkomma från utskottet när vi har gjort be-
tänkandet, vilket kommer att bli omfattande. Fru talman, jag föreslår att 
ärendet bordläggs till inkommande måndag. 

Vtm Viveka Eriksson, replik 

Talman! Jag upprepar vad jag sa i en tidigare replik att det blir ofta så 
när det kommer en presidentframställning att vi slentrianmässigt säger 
antingen lagstiftningsåtgärder behövs, lagar är på plats eller det är inte 
vår behörighet. Det blir oftast det som man tar upp och också säger från 
landskapsregeringen sida i yttrande. Samtidigt är det som ltl Runar 
Karlsson säger att t.ex. den här konventionen tar avstamp i ett stort 
samhällsproblem, då behöver man titta på hela problemet, därför att det 
kan finnas lagar på plats men man behöver också gå in i de lagar som är 
och förtydliga och skärpa till dem. Därför är det viktigt att utskottet tar 
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problematiken och verkligen fördjupar sig i det och titta på lagstiftnings-
åtgärder men också analysera problemen, vilka åtgärder som är gjort 
och vad borde göras ytterligare. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Vi är alla överens om att vi ska fördjupa oss och det känns 
bra att vtm Eriksson som har lång erfarenhet, delar det att det kan fin-
nas något i vår lag som vi behöver titta över. Man kanske t.o.m. behöver 
titta på förarbetena för att se om det finns något resonemang runt om-
kring, det tror jag knappast att det finns. Det skulle vara en idé att om 
man tittar igenom lagen och ändrar lagen måste man också göra förar-
betena där kan man linda in det i resonemang vad gäller kvinnovåld. Det 
är för tidigt att säga om man kan eller inte kan göra det men det förtjä-
nar att undersökas. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, fru talman! Jag uppskattar kollegan Runar Karlssons iakttagelser. 
Den omständigheten att regeringen i Helsingfors tillsatte en arbets-
grupp som skulle stöda utrikesministeriet vid ratificeringen och se vad 
som behövde göras i lagstiftningen att det räcker med två, strafflagen 
och utlämningslagen betyder inte att övrig lagstiftning utesluts, jag delar 
kollegan Karlssons åsikter, i all synnerhet som det i propositionen fram-
går att i övrigt ska avtalsparterna låta genusperspektivet genomsyra all 
annan lagstiftning. En sådan genomlysning är nödvändig. Regeringen 
skulle närmare gå in i de enskildheter som kollegan Karlsson hänvisade 
till för strafflagen och utlänningslagen är de mest trubbiga verktygen, 
det finns finare därunder. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

På Åland handlar det oftast om resurser och möjlighet att fördjupa sig i 
det från regeringens sida. Det här är ett sådant område att vi måste 
lägga ner mer resurser, lämna bort något annat i stället och få upp det 
till ytan. Vi hade diskussion i budgetdebatten där vi fick siffror från re-
geringen hur illa ställt det är, det tror jag har väckt oss alla och kommer 
att ge oss den tanken. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Minister Wille Valve, replik 

Tack ltl Carlsson, jag är glad att ledamoten förutsätter en ordentlig ge-
nomlysning i utskottet. Jag förmodar att ltl Karlsson har tittat på artikel 
7 i konventionen där det står att parterna ska vidta nödvändiga lagstift-
ningsåtgärder och andra åtgärder. Där är en formulering som återkom-
mer gång på gång genom konventionen, förverkligandet av den här kon-
ventionen förutsätter inte per definition lagstiftningsåtgärder utan det 
kan vara andra åtgärder under förutsättning att de är effektiva. Vad gäl-
ler lagstiftningsåtgärderna har regeringen i Helsingfors gjort en analys 
på ca 90 sidor, regeringsproposition om vilka lagstiftningsåtgärder de 
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ansåg att behövdes. Sedan har vi gjort en analys på Åland och granskat 
det vi gör i dag och jämfört det med vår lagstiftning. Som ansvarig mi-
nister för konventionen välkomnar jag att utskottet gör en självständig 
prövning. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Det tackar vi för. Det står i republikens framställning att det är att före-
bygga, utreda, bestraffa och gottgöra. Inom dessa fyra områden kan det 
finnas något som är inom vår behörighet. Jag håller med om att det 
finns ännu mera åtgärder att göra inom de områden som man inte behö-
ver lagstifta när det handlar om personella resurser inom olika områ-
den. Varför jag nämnde lagstiftning är att landskapsregeringen nämnde 
att det inte behövs, men själv säger man att det behövs säkert andra åt-
gärder, därför nämnde jag det området för jag saknade det. Jag vill för-
djupa mig från utskottets sida sedan om det verkligen är så. 

Minister Wille Valve, replik 

Mycket har att göra med hela kommissionens i grundläggande karaktär, 
det finns väldigt mycket politik. Ta artikel 8 där det står att parterna ska 
anslå lämpliga ekonomiska resurser. Vad är lämpliga ekonomiska resur-
ser för att uppnå dessa mål? Det är ytterst en politisk fråga. Samma är 
det om vi tittar på artikel 7, där det står nödvändiga åtgärder för att anta 
och genomföra en nationell, effektiv, omfattande samordnad politik. 
Har vi det på Åland i och med kvinnofrid, Tallbacken det är också en po-
litisk fråga. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Det kan man fråga sig. Andra åtgärder och lämpliga resur-
ser, landskapsregeringen håller i dagarna på startar upp landskapsan-
delssystemet till kommunerna. I skolorna byggs problemet upp och i alla 
fall borde man medvetandegöra barnen, ungdomarna om problemet. I 
landskapsandelssystemet har man riktade resurser till kommunerna att 
med de här medlen måste ni jobbar aktivt i skolorna för de här områ-
dena. Det kan vara ett exempel hur man kan rikta tillräckliga resurser. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Åke Mattsson 

Tack, fru talman! Jag understöder förslaget från ltl Runar Karlsson om bord-
läggning av ärendet till nästa plenum.  

Jag vill ge mitt stöd till det sätt som minister Wille Valve framförde ären-
det att det är glädjande och lite julafton. Jämför man med narkotikaproblem, 
cancer och annat kommer det ett bra verktyg, en ny metod som kan stoppa 
det och göra saker bättre för dem som är drabbade är det glädjande. Med 
kommissionen har det kommit något glädjande och positivt i kampen mot 
mäns våld mot kvinnor. 

Från polisstyrelsens sida har vi följt polisens initiativ som har tagits att 
man vill jobba mer med frågorna och begärde också att få sätta mera resurser 
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på våld i nära relationer, därför finns en tjänst preliminärt tillsatt under 2015 
som ska jobba med frågorna. 

Man pratar om lagstiftning och lag är helt okej, det är bra att vi har lagarna 
i skick men jag upplever att det här är mer en resursfråga. Hur mycket resur-
ser, mycket pengar är vi beredda att sätta på detta? Lag kostar inte så mycket 
att genomföra. Vi kan vara samstämmiga att saker och ting ska göras och pra-
tar vackert för det men sedan när priset kommer ska vi också vara beredda att 
satsa. 

Något jag reagerar på när man pratar om straff och påföljder. Jag har job-
bat som polis i 25 år och varit med om åtskilliga utredningar i det här sam-
manhanget. Jag har varit med i utredningar av våld mot kvinnor som har slu-
tat så tragisk att kvinnan har blivit tagen av daga genom mycket grovt våld 
och under väldigt långt misshandel. Det har hänt i historien här på Åland, så 
vi har mycket mörkt att se tillbaka på som jag också har en delaktighet i och 
hoppas att något sådant aldrig behöver hända mer. 

Jag såg ett TV-program där man pratade om arv och miljö vilken stor bety-
delse det hade, med en tvillingstudie där man hävdade att arvet har betydligt 
större betydelse än vad miljön har. Har man en genetisk benägenhet till våld-
samhet och dålig impulskontroll vill det gå vidare i generationer. Därför är 
det viktigt med rehabilitering, att man fångar upp de här männen som miss-
handlar sina kvinnor i dag och som har våld i nära relationer. Försöka få en 
insikt och se till att det stannar i den generationen att det inte går vidare, tar 
itu med sina söner, barnbarn osv. Naturligtvis ska det vara straff och påföljd, 
men en del av straffet och påföljden kan mycket väl vara att man måste gå 
med på ett rehabiliteringsprogram. 

Specialkompetensen inom polismyndigheten är bra, man utbildar speciella 
poliser som kan det här bra. Däremot har det i vissa sammanhang, kan hända 
att det är tillfälligheter som gör det, kommit signaler att den allmänna kun-
skapen inte är så bra. Varje polis på Åland borde veta exakt vad de ska göra 
och hur de ska hantera situationen när de träffar med någon som kan vara 
utsatt för det här brottet och framför allt om någon anhörig, vän vänder sig 
till polisen när det är oroliga för sin väninna eller kamrat. 

Utskottet borde titta på medling, jag är själv medlare, ltl Winé är det och 
också minister Valve har jobbat inom medlingen. Vi som jobbar med det 
tycker att det är en bra metod framåt, de här männen blir väldigt avklädda 
och utsatta och kvinnorna får en bra position när man sitter i medlingsmö-
tena. Internationellt ser man negativt på det och det finns många som har 
synpunkter, det här kanske skulle vara ett tillfälle att man titta närmare på 
det från utskottet. 

Man upplever att det är normala män som sysslar med detta. Det som jag 
har träffat har inte ett horn i pannan, de ser inte överhuvudtaget speciella ut 
med tre ögon som man skulle kunna tycka, utan utåt sett är det normala sköt-
samma familjemän. Man pratar väldigt mycket om fysiskt våld, men vad jag 
har förstått på kvinnorna är det psykiska våldet man är utsatt för vara minst 
lika brutalt och minst lika destruktivt som direkta slag och våld. Det är en 
bild man ska ha med när man pratar om frågorna, det behöver inte vara di-
rekta knytnävsslag utan man kan direkt förnedra, kränka, förstöra livet för 
sin partner på annat sätt också. 
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Det gläder mig att höra att vi har en samsyn i lagtinget på frågan, alla 
tycker det är ett viktigt problem och vi har stora förväntningar på social- och 
miljöutskottet att man kommer att fördjupa sig i detta. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, fru talman! Ltl Åke Mattsson nämnde att jag och minister Valve 
har jobbat med medling och därigenom ser det som en möjlighet att 
jobba med familjevåld och med medling, där delar jag inte ltl Åke Matts-
son åsikt. Jag är för medling som arbetsmetoden men inte i familjerelat-
ionsvåld där kvinnan kan ha blivit utsatt för våld i hemmet av sin man, 
det tror jag inte är det bästa. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, fru talman! Det var ett bra förtydligande från ltl Göte Winé. Min 
avsikt med att nämna att vi var tre medlare här var för att lyfta fram att 
det finns en kunskap och insikt om medling här i salen, jag vet inte om 
ltl Valve är helt för eller helt emot det. Jag är själv ambivalent i den frå-
gan, det finns stora fördelar i det. Är det skadligt och inte fungerar är det 
bra om man får klarhet i det. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! Det är sant, det är en viktig debatt den måste gås oss alla 
dagar för att sjunka in i medvetandet. I förbindelse med kollegan Åke 
Mattssons tankar om tillläggspåföljder, kunde vara ett värde i att utskot-
tet närmare går in i tillläggspåföljden besöksförbud antingen som en 
preventiv åtgärd eller som en påföljdsåtgärd hur det fungerar, hur det 
eventuellt kunde byggas ut. Vi rör oss inom processrättens område där 
lagtinget har begränsat utrymme, än så länge men om vi tänker på en 
framtid kan det vara nyttigt att tänka i sådana banor också. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, fru talman! Det som införts fastlandet men som inte har tillämpats 
på Åland är t.o.m. fotboja, den som blir utsatt för detta ska hållas borta 
på det sättet. Jag vill gå ytterligare ett steg vidare och påtala vikten av 
buggen, det som är fel i deras huvud, något som inte stämmer med det 
normalt humant beteende det behöver man komma åt för att öppna upp 
för att det ska få en självinsikt att det är fel på dem som beter sig på 
detta sätt. Det är inte ett normalt mänskligt beteende som tolereras i 
vårt samhälle. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Till det sista som ltl Åke Mattsson sa i sitt anförande, 
jag slog upp artikel 34, där finns hotfullt beteende som också kan vara 
mycket psykiskt tungt att veta att någon kastar den arga, skarpa blicken 
och uppträder hotfullt mot någon, det är också straffbart. 
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Ltl Åke Mattsson, replik 

Det är bra att det uppdagas och det är viktigt att utskottet tar med det i 
debatten. För allmänheten och för männen som utöver detta kan det 
vara viktigt att lyfta fram att man kan vara en hustrumisshandlare även 
om man inte slår, fast man kanske inte är medveten om det och förstår 
innebörden av det själv. Det finns ytterst få platser för rehabilitering av 
dessa människor, de platserna lär för närvarande vara fulla. Även om 
man vill ha hjälp kanske man inte får det idag, det är en sak som utskot-
tet kan titta lite närmare på om det finns tillräckligt med resurser för att 
programmera om de här stackarna. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade.  

Ärendet kommer att bordläggas eftersom lagtingsledamot Runar Karlsson understödd 
av lagtingsledamot Åke Mattsson har föreslagit att ärendet ska bordläggas till plenum 
den 19 januari 2015. Önskar någon uttala sig om bordläggningstiden? Ärendet bord-
läggs till den 19 januari.  

Ltl Christian Beijar 

Fru talman! Jag begärde ordet före förslag till bordläggning uppkom. Social- 
och miljöutskottet nosade på ärendet under vårt senaste möte. Jag är väldigt 
glad att lagtinget faktiskt bekräftar det som jag redan tyckte när jag kort läste 
igenom yttrandet och såg på konventionen att social- och miljöutskottet bör 
behandla detta grundligt vilket jag fått bekräftat i dag av samtliga lagtingsle-
damöter. Social- och miljöutskottet ska så gott vi kan bearbeta konventionen 
ur en mängd olika synvinklar och synpunkter. 

En sakuppgift som jag ytterligare vill säga när ltl Gun-Mari Lindholm 
nämnde mödrahemmet Tallbacken, hon är inte närvarande här nu, fick jag 
uppfattningen att när det gällde kvinnor utom Mariehamn hade det inte 
samma servicen som Mariehamnarna men barn- och mödrahemmet Tall-
backens service riktar sig till hela Ålands befolkning. 

Jag är glad över lagtingsledamöternas engagemang i frågan. Det sägs ofta 
att är det sådana här frågor är det männen som lyser med sin frånvaro i talar-
stolen, i dag har det faktisk varit tvärtom. I dag har männen varit i blickpunk-
ten och kvinnorna i minoritet när det gäller engagemanget och diskussion-
erna i den här frågan, det måste man se som positivt. 

Ltl Torbjörn Eliasson 

Tack, herr talman! Det är en väldigt viktig stor fråga och det har varit en in-
tressant diskussion. Det känns bra att höra att så många är engagerade i frå-
gan som man tycker att egentligen inte borde finnas i ett civiliserat samhälle. 
Vi borde vara jämlika och vi borde absolut inte behöva uppleva våld mot såd-
ana som är svagare, våld mot kvinnor och barn. 

Tyvärr behövs det konventioner, lagar och pengar i budgetar och det be-
hövs resurser för att kunna hjälpa till att minska den här typen av våld. Det 
var någon idag som ställde frågan vad vi egentligen ska göra för att uppnå 
jämställdhet och undvika våld. Det är ingen som har patentlösningen på det. 
När man stifta lagar gör man det för att avskräcka, men det görs också för att 
kunna få en behandling och en hjälp till de som utsätts för icke jämställt bete-
ende och blir utsatta för våld. 
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Under många års tid, ända sedan blev invald i lagtinget 2003, har jag sagt 
att när det gäller dessa frågor är det egentligen vi män som äger dem. Kvin-
norna naturligtvis också men i huvudsak måste vi se oss själva i spegeln och 
konstatera att det är vi som äger frågan, vi som måste göra någonting för att 
det ska ändras. Det kommer inte att ändras bara med hot om ny lagstiftning. 
Den här ändringen kommer att ta ganska lång tid och den kommer att ta fart 
när vi män förstår att det är vi som måste ändra oss. 

Jag har listat tre punkter som vi män kan börja jobba med direkt i dag. Det 
behövs inga lagar och konventioner för det. 

1. Vi måste tänka på att vara goda förebilder för våra barn som växer upp 
och blir nästa generation. Goda förebilder hemma, på jobbet, goda fö-
rebilder i alla sammanhang. Att vi verkligen visar att vi menar allvar 
med jämställdhet och att vi inte accepterar våld. 

2. Vi måste vara uppmärksamma och våga se vad som händer runt om-
kring oss. 

3. Vi måste våga reagera och ingripa. Alla har vi någon gång varit med om 
och upplevt, sett eller hört något där det inte står rätt till. Vågar vi 
prata om det? Det är jättesvårt, tungt och jobbigt. Det kan vara inom 
familjen, vänkretsen, idrottslaget, skolan och det är svårt att ta i såd-
ana frågor. För att få en ändring måste vi våga reagera och ingripa. 

Kan vi män börja jobba och tänka på det här sättet kommer vi att få en sakta 
men säker ändring till det bättre. Tack. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Jag håller med ltl Eliasson. Det manligt, kvinnligt, 
svartvita, man behöver se på alla som individer. Vi män ska vara delakt-
iga och ta vårt fulla ansvar och det är vi helt överens om. Jag anser inte 
att vi ska stänga ute kvinnorna, mödrarna, mormödrarna och andra i det 
här arbetet. Man ska se till att deras döttrar aldrig överhuvudtaget ska 
utsättas för varken fysiskt eller psykiskt våld utan att kraftigt reagera 
emot det och samtidigt uppfostra sina söner i detta. Det är inte bra att 
man försöker dela in folk på olika sätt svarta, vita, män, kvinnor, sunds-
bor, getabor, finströmare, se oss som personer, individer och vad vi gör i 
stället. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Jag håller med ledamot Mattsson, men eftersom det 
är vi män som orsakar den största delen av problemen är det viktigt att 
vi börja prata. Man ska inte glömma att det finns kvinnor som är våld-
samma. Det finns kvinnor som säkert inte är jämställda, det här uteslu-
ter inte dem. Vi ska se alla som individer och alla har sitt ansvar, men vi 
män har ett speciellt ansvar i de här frågorna. 

Ltl Åke Mattsson, replik 

Tack, herr talman! Jag vill förtydliga att det inte handlar om kvinnorna 
som slår som ska blandas in utan kvinnor generellt. Även om de inte 
själva är uppvuxna med det och inte känner till är den här typen av våld 
ska man ta det på allvar och föra det vidare. Man får inte glömma att 
män som utövar våld, majoriteten är män, men det är också män som 
blir utsatta för våld, pojkar och barn i familjen. Man delar in svarta och 
vita, de onda och det goda, alla män är i princip onda och kvinnorna är 
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goda. Det finns pojkar som blir utsatta som har väldigt svårt, man behö-
ver inte bli våldsam men man får sitt liv förstört p.g.a. misshandel och 
problem med slagna män. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Ltl Mattsson och jag är helt överens i alla de här frå-
gorna. Av de tre punkter jag nämnde är den första punkten otroligt vik-
tig, att vara en god förebild. Vi vet att i sådana sammanhang där det in-
träffar, av någon underlig anledning först det vidare. Förebildssidan är 
väldigt viktig. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! Kollegan Eliasson nämnda att vi stiftar lagar och ingår 
konventioner bl.a. för att avskräcka. Jag tro inte att det förhåller sig på 
det sättet. I vår del av världen brukar man säga att en lags blotta ex-
istens gör att ungefär 76 procent av befolkningen följer den. Man behö-
ver inte gilla den men man följer den så länge den finns där. Laglydna-
den, vår kulturella tradition, det vi har kommit överens om det följer vi. 
Vi bryter inte mot den, är vi missnöjda försöker vi ändra den. Problemet 
är den övriga återstående delen, där ger jag kollegan Eliasson rätt, att de 
tre åtgärderna är en del och det finns säkert fler. Lagstiftningens av-
skräckande effekt den brukar vi inte framhäva så mycket i vår kultur. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Det är rätt som ltl Jansson säger. Jag nämnde också 
andra effekter inte bara avskräckande men det finns också en avskräck-
ande effekt i viss lagstiftning. Egentligen borde vi inte överhuvudtaget 
behöva lagstifta om det för det är så självklara saker, men tyvärr måste 
vi det. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! Inom straffrätten är man tämligen överens om att nor-
mens existens inte avskräcker särskilt mycket, inte heller påföljden. Där-
emot risken att åka fast, framför allt i ett upplyst och laglydande sam-
hälle, det är något som avskräcker, där förstår jag att det tre och flera 
argument kommer in i bilden d.v.s. förebilden, uppmärksamheten och 
modet att säga att det här går inte. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Kan konstatera att ltl Jansson och jag ser lika på de 
här frågorna. Mina tre punkter som jag framförde är enormt viktiga ef-
tersom det är svårt att få snabba effekter ur den här typen av lagstift-
ning, tyvärr. Börjar vi agera på ett sådant här sätt, fler och fler, dag för 
dag kommer det definitivt att ge effekter. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, herr talman! Ltl Torbjörn Eliasson frågade kring den universella 
lösningen för jämställdhet och jag kände att det fanns en frustration att 
det inte skulle hända så mycket på området. Ser jag tillbaka under min 
livstid har det hänt väldigt mycket, som exempel under 70-talet kunde 
man inte välja betalt arbete och ha barn, i dag kan man välja att ha båda. 
Om de indirekt valda församlingarna inte är jämnställda så är de poli-
tiskt direkt valda församlingarna jämställda. Det har hänt en hel del så 
långsiktigt arbete ger resultat.  

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Det är alldeles rätt som ltl Petri Carlsson säger. Det 
är mycket som har hänt men det är mycket som fortfarande är ogjort, 
varför? Många gånger beror det på att det finns ett visst motstånd mot 
att förändra även en sådan naturlig sak som att alla ska vara jämställda 
och jämlika. Hittills är det männen som i större utsträckning har utövat 
motståndet, men vi ser att vi blir mer upplysta. Det är precis med våld 
som med jämställdheten, om männen agera på ett sådant sätt att vi får 
en större jämställdhet så kommer vi mycket snabbare att få den. Där-
med inte sagt att även kvinnorna har ett ansvar. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, herr talman! Det kan till en viss del vara som ltl Eliasson säger 
men det kan vara så att när vi ska lösa frågor är vi oftast överens om vad 
vi ska nå, men vägen dit och hur saker och ting ska förändras behöver vi 
ventilera, diskutera, stöta och blöta innan vi kommer framåt. Det tar tid 
när vi har olika uppfattningar om hur vi ska nå dit. Frågorna om våld 
mot kvinnor och våld i hemmet har kommit på senare tid. Vid millennie-
skiftet kom lagarna om våld mot kvinnor och förbud om könsstympning 
osv. så konventionen har kommit lite senare tyvärr. Vi får sätta igång 
och jobba med det att det och det borde ge resultat i längden. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Man vågade inte ens prata om det tidigare, små-
ningom har man börjat våga tala om det och nu kan vi diskuterat frå-
gorna öppet i plenisalen, vilket är otroligt bra. Ltl Petri Carlsson och jag 
tänker lika och jag tror att han håller med om att de tre punkterna som 
vi män kan direkt ge effekt är viktiga för att vi ska få en snabbare föränd-
ring. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, herr talman! Ltl Eliasson, jag ställer upp och går med, vi behöver 
alla var med och vi är egentligen med genom att vara manliga förebilder. 
Vi försöker alltid vara de fina förebilderna, vara de som säger rätt. Alla 
män behöver se till att det inte finns de könsstereotypa rollerna som 
väntas när man pratar med barn och unga. Eller kanske lämna bort de 
sexistiska skämten och verkligen i stället visa det andra könet respekt 
och inte prata förnedrande om det. Här är det viktigt att vi i föreningsli-
vet inte försöker vara den coola, häftiga manliga ledaren utan också visa 
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sig vara den snälla, ödmjuka, försynta och ta bort den manliga coolhets-
rollen. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Det är helt rätt ltl Winé, där kommer punkt två och 
punkt tre in i att vi måste vara uppmärksam och våga reagera. Det är lätt 
att vara tyst och inte reagera när någon säger eller gör något som är 
tufft. Om man inte tycker så måste man våga säga till, det här tycker inte 
jag, jag håller inte med. Genom att kommunicera med sådana som har 
den här typen av benägenheter kan man faktiskt få dem att tänka på ett 
nytt sätt och förändra dem på ett ganska odramatiskt sätt. 

Ltl Göte Winé, replik  

Tack, herr talman! Det var just punkt tre, hur viktigt det här att reagera 
och säga till när man tycker att det har gått för långt. I sammanhang när 
man ser att det kommer sexistiska eller kvinnoförnedrande skämt, att 
man reagerar och säger till att det här inte är rätt. Det finns alltid folk 
som tar illa upp och man måste hjälpa dem för de vågar inte, eller inte 
vill, men vi som ser och vet att det är fel måste reagera och säga till då 
får vi attitydförändringen. Tack ltl Eliasson för ett bra anförande. 

Ltl Torbjörn Eliasson, replik 

Tack, herr talman! Det var ett bra förtydligande av tredje punkten. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. Ärendet är bordlagt till plenum den 19 januari. 

Remiss 

3 Godkännande av lagen om sättande i kraft av bestämmelser i Världspostkonventionen 
Landskapsregeringens yttrande (RP 6/2014-2015-s)  
Republikens presidents framställning (RP 6/2014-2015) 
Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. 

Diskussion.  

Minister Wille Valve 

Talman! Idag kan vi verkligen tala om att vi har olika ytterligheter i ämnena. I 
föregående ämne sade jag att det fanns mycket politik, här finns det nästan 
ingen politik överhuvudtaget däremot en stor mängd teknikaliteter. 

Det intressanta som finns att säga om Världspostkonventionen och Världs-
postunionen är att det faktiskt är den näst äldsta etablerade organisationen i 
det internationella samarbete som vi känner idag. Den äldsta är den internat-
ionella telekommunikationsunionen, grundad 1865 och Världspostkonvent-
ionen är grundad 1874 således en av de viktigaste hörnstenarna i det inter-
nationella samarbetet som vi känner det idag. 

De bestämmelser som är aktuella i dag är det som har nämnts teknikali-
teter. Det som vi har diskuterat och som framgår ur yttrandet är möjligheten 
för synskadade privatpersoner att sända punktskrift portofritt med undantag 
av flygtillägg. Som utskottet kommer att notera att riksdagen i Helsingfors 
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genomfört en lagändring. Vi har på Åland gjort den bedömningen att en så-
dan lagändring inte behövs för praxis är idag att synskadade privatpersoner 
har rätt att sända punktskrift portofritt med undantag av flygtillägg. Vi ser 
ingen anledning att ändra på den praxisen däremot tar vi med det till att göra 
listan inför kommande revidering av landskapets postlag. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! På det praktiska planet kan jag förstå det resonemanget 
men vi har de facto att göra med grunderna för enskildas rättigheter ef-
tersom postbefordran är en avgiftsbelagd aktivitet. Här har man ett ar-
rangemang som är helt acceptabelt och naturligtvis värt att understöda 
som utgör en rättighet. Jag skulle gärna se att grunden för den enskilda 
medborgarens rättighet, enligt grundlagen § 80 och självstyrelselagen § 
2, skulle ingå i lag. Som en fråga om ordning och reda helt enkelt men 
naturligtvis också respekt för de rättigheter, den typ av rättigheter som 
vi diskuterade i föregående ärende d.v.s. enskilda individens rättigheter 
gentemot det allmänna, i det här fallet postverksamhet. 

Minister Wille Valve, replik 

Vår helhetsbedömning är att det vi har idag ser vi att fungera bra. Givet-
vis håller jag med ltl Jansson att det på sikt kommer att behövas en 
lagändring just med det syfte som ledamoten nämnde. Det debatterades 
en del i riksdagen huruvida detta behövde göras eller inte, landade där i 
slutsatsen att det behövde göras. I landskapsregeringen har vi landat i 
en annan slutsats, vi ser att det här fungerar bra. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack talman! Jag betvivlar inte en sekund att det inte skulle fungera bra. 
Den legala grunden för Posten på Ålands verksamhet skulle inte ta 
skada av om även den stod i överensstämmelse med grundlagen om 
självstyrelselagen. 

Minister Wille Valve, replik 

Det är viktigt att se det som en del av andra förändringar i postlagen och 
jag kan inte uttala mig i detta utan måste be ledamoten vända sig till an-
svarige postminister Roger Nordlund som har ansvaret för att koordi-
nera förändringarna av postlagen. Det jag har ansvar för d.v.s. den här 
konventionen och dess förverkligande så hänvisar jag till vad jag sa i 
mitt anförande. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, herr talman! Jag är inne på samma spår, i riket har man en lag att 
de synskadade ska ha rätt att skicka försändelser som innehåller punkt-
skrift. Man har stiftat en lag och ska in och ändra, men innebörden är 
exakt lika, kopierad från den finska lagen och här görs det som en änd-
ring. Om man inte vill stifta en lag, när kommer då ändringarna att gö-
ras att en sådan rättighet kan uppfyllas? 
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Minister Wille Valve, replik 

Som svar på den frågan hänvisar jag till sista stycket i utlåtandet, ” 
Landskapsregeringen anser att den reservation som riksdagen har 
godkänt att Finland ska lämna gällande artikel 7 i konventionen även 
möjliggör att i landskapet tas ut avgifter för blindskriftsförsändelser 
som är adresserade till andra stater. Landskapsregeringens avsikt är 
ändå att i samband med kommande ändringar i landskapets postlag-
stiftning föreslå en ändring som medför en rätt för synskadade att 
skicka försändelser avgiftsfritt”. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, herr talman! Vi är alla läskunniga, frågan är mer när vi kan för-
vänta oss en ändring, jag var kanske otydlig i min frågeställning. Om det 
var mer intresse av rena teknikaliteter, rent allmänt intresse för sådana 
som eventuellt berörs så skulle det vara intressant att veta när änd-
ringen kommer att ske. 

Minister Wille Valve, replik 

Här måste jag hänvisa till postminister Nordlund som jag är säker på att 
det ansvariga utskottet kommer att höra. 

Talmannen 
Begäres ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad. 

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

Bordläggning 

4 Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2014 
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 3/2014-2015) 
Landskapsregeringens budgetförslag (BF 3/2014-2015) 
Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 19.01.2015. Godkänt. 

Plenum slutar 
Nästa plenum hålls 19.01.2015 klockan 13.00. Plenum är avslutat. 
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Plenum börjar 
Närvaroregistrering. 29 ledamöter närvarande. 

Lagtingsledamoten Tony Asumaa anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av 
privata angelägenheter. Beviljas.  

Meddelande 
Talmanskonferensen meddelar att inkommande fredag, den 23 januari, hålls en fråge-
stund klockan 09.30 och därefter klockan 10.30 hålls plenum för andra behandling. An-
tecknas. 

Andra behandling 

1 Godkännande av överenskommelsen med Estland om nödsituationer 
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 7/2014-2015) 
Landskapsregeringens yttrande (RP 2/2014-2015-s) 
Republikens presidents framställning (RP 2/2014-2015) 
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. 
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Förslaget i presidentens framställning föreläggs lagtinget för bifall. Kan lagtinget enhäl-
ligt ge sitt bifall till framställningen? Lagtinget har i andra behandling enhälligt 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. 

Enda behandling 

2 Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2014 
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 3/2014-2015) 
Landskapsregeringens budgetförslag (BF 3/2014-2015) 
Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.  

Diskussion. 

Ltl Jörgen Pettersson 

Talman! Den tredje tilläggsbudgeten för år 2014 är av så kallad städarkarak-
tär med anledning av byte av ekonomisystem. Inför det nya måste det gamla 
städas upp. 

I arbetet med tilläggsbudgeten har vi från utskottets sida lyft fram de ar-
betslöshetssiffror som är en utmaning för oss alla. Det är besvärande att kon-
statera att mängden människor som saknar jobb i det närmaste har fördubb-
lats under de tio senaste åren. Det låter naturligtvis brutalt men handlar ändå 
inte om massarbetslöshet. Den öppna arbetslösheten på Åland var 4,4 pro-
cent i januari vilket faktiskt inte är mycket. I Sverige är arbetslösheten 8,1 
procent och i Finland 8,9 procent. I Grekland och Spanien är arbetslösheten 
uppemot 25 procent vilket sätter perspektiv på vår egen situation. 

På Åland har idag nästan 14 000 människor arbete. Det är fler än någonsin 
tidigare och därmed ett friskhetstecken. Mer bekymrande är dock det faktum 
att andelen privatanställda minskar och att de offentliganställda blir förhål-
landevis fler. År 1995 var 65 procent av alla anställda privata. Idag är motsva-
rande siffra 62 procent. Det är kanske ingen alarmerande nedgång men ändå 
ett tecken på att det offentliga växer mer än det privata och det är nog inte att 
rekommendera. Sist och slutligen är det det privata näringslivet som gör att 
vi får in de 390 miljoner euro som användes i landskapet Åland i fjol. 

Man ska också minnas att Ålands befolkning under 2000-talet ökat med 
nästan 3 000 personer. Den största tillväxten kommer från personer som är 
födda utanför Norden. År 2013 var 5,6 procent eller 1 400 personer av ålän-
ningarna födda utanför Norden med annat modersmål än svenska. Enligt en 
pinfärsk rapport från ÅSUB, som faktiskt kom idag, är de tre viktigaste 
aspekterna ur ett integrationsperspektiv arbete, hälso- och sjukvård och att 
barnen får gå i skola, vilket naturligtvis skapar utmaningar för samhället. En-
ligt ÅSUBs rapport är 64 procent av de nyinflyttade anställda, främst inom 
den privata sektorn, vilket är viktigt att minnas. Andelen anställda inom den 
offentliga sektorn ökar sedan ju längre tid den inflyttade har bott på Åland, 
vilket man kan fundera över.  

Det kan alltså te sig oroväckande att arbetslösheten ökar men det bör sät-
tas i relation till att Åland samtidigt växer kraftigt och ändå har lyckats hålla 
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folk med jobb. Under år 2015 finns dessutom många skäl till optimism. Flera 
och stora byggprojekt är antingen redan igång eller står i beråd att börja. 
Dessa kommer högst antagligen att skapa framtidstro även inom andra 
branscher. Arbete skapar arbete och det får vi aldrig glömma bort. Ålands 
landskapsregering har lyckats behålla och de har även genererat arbetsplatser 
men får ändå aldrig slå sig till ro. Det är naturligtvis inte bra att antalet ar-
betslösa ålänningar ökar och landskapsregeringen samt deras myndigheter 
måste ständigt arbeta för att ökningen inte fortsätter. 

I arbetet med denna tredje tilläggsbudget lyfter vi från utskottets sida 
också upp de 50 000 euro som kan användas för att säkra undervisningen för 
de 15 elever som valt Waldorfskolan som sin utbildning istället för den så kal-
lade vanliga grundskolan. I likhet med regeringen anser utskottet att det är 
ansvarsfullt att skjuta till de medel som just nu saknas för att säkra skol-
gången vårterminen ut. Det förfaller som det finns en efterfrågan på alterna-
tiva utbildningar varför det är viktigt att även långsiktigt säkra finansie-
ringen. Som läget är nu råder det stor skillnad på kommunernas inställning 
till att betala för andra utbildningar än den vanliga grundskolan. Alla skulle 
vinna på att regelverket vore tydligare. 

I detta betänkande över denna tredje tilläggsbudget har vi också nöjet att 
tillstyrka planerna på en konfessionslös minneslund på Prästö. Denna vackra 
plats har ett gediget förflutet och kallades förr för Dödens ö. I dag finns läm-
ningar av sex olika begravningsplatser på Prästö, en grekisk-ortodox, en rysk-
ortodox, en katolsk, en luthersk, en judisk och en muslimsk, vilket kan vara 
bra att veta. Alltså är det passande att stödja Ålands krematorie- och min-
neslundsförening i deras fortsatta arbete med att skapa platser för sorg och 
eftertanke. Vi hoppas dessutom från utskottets sida att föreningens exempel 
ska inspirera till fortsatta utredningar och förhoppningsvis beslut kring ett 
eget åländskt krematorium. Om och när lagtinget antagit denna tredje till-
läggsbudget har vårt landskap använt nästan 390 miljoner euro för verksam-
heten år 2014.  

Talman! Med hänvisning till detta föreslår ett enigt utskott att denna tredje 
tilläggsbudget antas med beaktande av utskottets motiveringar i betänkandet. 
Tack. 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Tack, fru talman! Ltl Pettersson säger att vi har mer personer än någon-
sin i arbete, men säger samtidigt att vi har över 3 000 nya invånare. Det 
är det ju rätt naturligt att vi får fler människor i arbete. Vi måste fortfa-
rande se på den procentuella arbetslösheten och försöka få ner den så 
att siffran ligger så nära full sysselsättning som möjligt. Att det kommer 
mera människor gör att vi får mer arbeten, det ger sig självt. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Tack för den kommentaren ltl Holmberg. Sedan är det 
möjligen en lite ”höna eller ägget diskussion” också. De flesta av dem 
som har valt att flytta till Åland har flyttat hit för att arbetet fanns. Se-
dan ska det naturligtvis leda till att fler arbeten uppstår efter det, för det 
är helt vanlig tillväxt teori.  
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Idag ligger vi på 4,4 procent arbetslöshet, vilket de flesta länder runt 
om i världen skulle betrakta så nära en noll arbetslöshet som man näs-
tan kan komma. Det kan höra till världens bästa siffror. 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Tack, fru talman! Det andra som jag tänkte fråga om är Waldorfskolan. 
Jag ser den de facto som en privatskola. Vill man sätta sina barn i en pri-
vatskola så måste man också vara beredd att betala extra för det. På 
samma sätt som om man vill ha barnen i Ålands musikinstitut så betalar 
man extra terminsavgifter där. Här tycker jag att landskapets pengar 
borde gå till den gemensamma välfärden och våra egna gymnasieskolor. 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Så kanske man kan resonera, talman. Dilemmat just nu är att skolan är 
väldigt ny på Åland. De har uppfattat att det finns en rätt stor efterfrå-
gan på den utbildningen. Det kanske kan vara så att alla inte passar in i 
den allmänna grundskolan och därför kan det vara klokt att ha olika al-
ternativ. Ska man gå in för det så måste man åtminstone se till att reg-
lerna är enkla att följa och att alla gör lika. Idag är det ganska stor skill-
nad på kommunernas insatser när det gäller att betala för alternativa 
utbildningar. Det gör att verkligheten blir ganska oklar för dem som vill 
ge sig in på det.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! Det är viktiga frågor som vi bra kan diskutera i den här 
tilläggsbudgeten.  

Den första frågan gäller stödet till Waldorfskolan. Det är viktigt att 
likabehandlingsprincipen gäller. Om det finns ett intresse att starta ett 
annat privat alternativ så ska man följa samma princip. Eventuellt borde 
man diskutera det här i samband med det nya landskapsandelssystemet, 
att privata skolor skulle stöda med landskapsandelar. Det gäller ju hela 
Åland och inte endast kommunerna. Vad anser ledamoten om det? 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Talman! Jag har själv aldrig varit en vän av privata skolor av det skälet 
att jag tycker att den allmänna grundskolan fungerar väldigt bra och att 
grundskolan verkligen ger alla likadana chanser. Jag har sett väldigt 
många exempel på privata skolor som inte har fungerat riktigt bra, sär-
skilt i Storbritannien där det blir en rätt stor utslagning redan från bör-
jan som inte alla är betjänt av. Men för den skull tycker jag inte att man 
ska utesluta möjligheten till privata skolor där de erbjuder något annat 
som den vanliga grundskolan inte kan erbjuda. Innan man gör detta så 
borde man ha ett regelverk som faktiskt går att begripa så att man vet 
vilka förutsättningarna är. Självklart ska alla behandlas lika.  

Ltl Sara Kemetter, replik 

Tack, fru talman! I det resonemanget håller jag helt med ltl Jörgen Pet-
tersson. 
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Min andra fråga gäller minneslunden som utskottet stöder. Det borde 
kanske diskuteras vidare. För en minneslund, där man strör ut aska, gäl-
ler ändå samma regelverk som om det skulle vara kistbegravning. Det är 
lite konstigt när det gäller miljö- och hälsoskyddsmyndighetens regler. 
Vi har diskuterat detta i samband med att katolska kyrkan ville ha en 
egen begravningsplats eller minneslund. Då fick jag information från 
museibyrån att det är nästan är omöjligt i och med att det här området 
är så pass värdefullt kulturhistoriskt.  

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Från utskottets sida ser vi det här som ett första steg samt att det finns 
en välfungerande funktion i Ålands krematorie- och minneslundsför-
ening. Om man därtill kunde utveckla det till att faktiskt skapa ett kre-
matorium på Åland, som säkert många skulle ha nytta av och som an-
tagligen också kunde bära sig ekonomiskt, så vore det bra. En minnes-
stund som är konfessionslös så bör inte vara stötande för någon. Det bör 
fungera för alla att gå dit och ha sina stunder för sig själv. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Axel Jonsson, replik  

Tack, fru talman! Ltl Jörgen Pettersson säger att det är bekymmersamt 
att arbetslösheten ökar och det är väl ganska lätt att hålla med om det. 
Han säger också att det är positivt att Åland växer kraftigt och att det 
här skulle vara någon form av friskhetstecken och där blev jag lite förvå-
nad. Vi har tio förlorade år av tillväxt bakom oss och det är ju knappast 
ett tecken på att Åland växer kraftigt. Vinsterna i näringslivet sedan fi-
nanskrisen har kraftigt försämrats. Att Åland skulle växa kraftigt ekono-
miskt, den uppfattningen har jag svårt att förena mig med. Det är 
ganska irrelevant att fördjupa sig i den diskussionen.  

Däremot funderar jag på vad utskottet anser att man ska göra för att 
råda bot på den här situationen? Man skriver i betänkandet: ”Utskottet 
uppmanar landskapsregeringen att ha fortsatt beredskap att vidta nya 
sysselsättningsfrämjande åtgärder” Kunde utskottsordförande utveckla 
det här resonemanget lite? Vad menar utskottet riktigt? 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Tack för den frågan. Nu hör jag till dem som tycker att det 
är bättre ju fler vi blir. Om ltl Jonsson inte håller med om det så måste 
han själv förklara det. Att vi har haft tio förlorade år tillväxtmässigt, ja 
förvisso, det har hela världen haft till följderna av finanskrisen. Under 
den tiden har vi vuxit med 3 000 personer vilket faktiskt är väldigt 
mycket och det skapar förutsättningar även för annat. När det gäller vad 
man kan göra så har regeringen redan gjort ganska mycket eftersom 
man har varit aktiva ägare i t.ex. Posten och PAF, de landskapsägda bo-
lagen, som nu bygger ut rätt kraftigt och därmed skapas arbete. Det 
byggs en fiskodling, just nu byggs det flera bostadshus i Mariehamn än 
på decennier. Det är faktiskt väldigt mycket som händer, om man väljer 
att se det. Utöver detta så ville vi påminna om det som vi har påmint om 
tidigare att en myndighet som till exempel AMS ska vara väldigt offensiv 
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när det gäller att försöka hitta på arbeten och framförallt utbildningar 
för folk i den mån det behövs. Man ser att även vuxna i allt högre grad 
väljer att vidareutbilda sig just nu, och det är något som vi förespråkar 
väldigt varmt, till och med enhälligt skulle jag tro. 

Ltl Axel Jonsson, replik 

Jag kanske var naiv och trodde att utskottsordförande Petterson syftade 
på ekonomin när han menade att Åland växer kraftigt, men det var tydli-
gen befolkningsantalet. Jag tackar för den rättelsen. 

Vi har haft en kraftig befolkningstillväxt samtidigt som vi inte har fått 
ekonomin att växa. Det måste ändå vara en utmaning för finansutskottet 
att ta på allvar om vi ser framöver hur vi ska lyckas vända recessionen 
som vi haft de senaste åren till fortsatt tillväxt. Vi kan inte bara bli flera 
och flera utan att vi får ekonomin att växa. Det är allt annat än ett frisk-
hetstecken och en utmaning som vi måste ta på allra största allvar.  

Jag fick inga tydliga svar exakt på vad man menar med beredskap till 
ytterligare sysselsättningsåtgärder. Är det AMS som ska hantera detta 
och vara mera offensiv? Vad menar utskottsordförande Pettersson med 
de offensiva åtgärderna? 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Jag nämnde utbildning som en viktig del i den händelse att det inte går 
att få jobb. Man måste också minnas att arten på arbeten ändrar sig över 
tid. Det som vi ska jobba med om 30 år så finns inte ens idag. Det som vi 
jobbar med idag fanns inte för 30 år sedan. Jag tror att man väldigt ak-
tivt bör försöka erbjuda olika former av utbildningar för folk vars yrken 
kanske försvinner. Så har det alltid varit och så kommer det alltid att bli. 
Utmaningen för AMS är nog att hitta de rätta sorterna och det har vi 
lyssnat till ganska mycket i utskottet genom åren faktiskt. Vi tycker att 
AMS är en viktig myndighet. 

När det gäller antalet människor och ekonomi så går det nog inte att 
separera dem båda, de hör ihop. Ju flera människor desto större eko-
nomi, ju mindre människor desto mindre ekonomi. Om man inte ser det 
på det viset att vi ska stänga alla våra portar på Åland och fortsätta så 
som vi alltid har gjort men då tror jag inte att man kommer vidare. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Utskottsordförande lyfte helt riktigt fram det som är en av 
våra största utmaningar här på Åland, nämligen relationen mellan of-
fentlig sektor och privat sektor och det faktum att offentlig sektor tradit-
ionellt är relativt stor på Åland. Det har sina naturliga förklaringar i 
småskaligheten och självstyrelsen med mera.  

Jämförelsegrunden var de senaste 20 åren från 1995 fram till dags 
dato, att den här relationen har byggts på. Jag vill också komplettera 
med ÅSUB:s statistik för 2014, och det framgår också i den ordinarie 
budgeten för 2015, att offentlig sektor har minskat med netto 76 helårs-
arbeten. Den trend som har pågått sedan 1995, om man vill se det som 
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en trend, har vi de facto brutit under den här perioden. Landskapets of-
fentliga sektor minskar, den kommunala sektorn växer fortfarande lite. 
Landskapet har minskat med ungefär 100 helårstjänster.  

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Tack för det påpekandet finansministern. Det är alldeles 
riktigt. De här siffrorna baserar sig på 2011 års siffror och visade ut-
vecklingen över tid. Det är alldeles riktigt att det har skett ett trendbrott 
sedan 2011. 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! En liten kuriosa i sammanhanget, om utvecklingen skulle 
ha fortsatt med att vi hade ökat med ungefär 20-30 arbetsplatser inom 
landskapet per år så skulle det ha varit ett plus på 100 arbetsplatser un-
der de senaste tre åren. Istället har vi minskat med 100 arbetsplatser. Vi 
har åstadkommit netto minus 200 arbetsplatser inom offentlig sektor 
genom den politik vi har fört. Det är egentligen den skillnaden vi ser i 
arbetslöshetssiffrorna nu. Ta bort 200 från de arbetslösa så ser siffrorna 
helt annorlunda ut. Om man vill vara krass så den politik som land-
skapet har drivit så har minskat antalet arbetsplatser och det har tyvärr 
inte kunnat kompenseras fullt ut på den privata sidan ännu, men det 
jobbar vi på. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Runar Karlsson 

Fru talman! Finans- och näringsutskottet har behandlat förslaget till tredje 
tilläggsbudget för år 2014. Jag kommer att hålla mig till ett område, min-
neslunden i Prästö. 

I betänkande redogör man bl.a. för minneslundens förverkligande och un-
derstöder arrangemanget kring utarrenderingen av område för upprättande 
av minneslund i Prästö. 

Redan år 1989 eller närmare bestämt den 12 mars 1989 så hemställde lag-
tinget med ltl Mirjam Öberg som första undertecknande att lagtinget ger 
landskapsregeringen i uppdrag att vidta åtgärder för att på landskapets mark 
på Prästö möjliggöra inrättande av en minneslund. 

Dåvarande lagting godkände motionen. Kulturutskottet skrev: ” Lagtinget 
hemställer hos landskapsregeringen om att åtgärder vidtas i syfte att möj-
liggöra inrättandet av en minneslund på landskapets mark i Prästö.” 

Fru talman! Vi vet att senaste sommar färdigställdes denna minneslund i 
Ålands krematorie- och minneslundsföreningens regi. 

Landskapsregeringen och lagtinget har deltagit i projektet finansiellt och 
med museibyråns och minister Johans Ehns välvilja och hjälp. 

Vi kan därmed konstatera att projektet nu är färdigställt 26 år efter ltl Mir-
jam Öbergs motion. Allting tar längre tid än motionären trodde.  

Går vi sedan ännu längre tillbaks så kan vi konstatera att ltl Jan-Erik Lind-
fors m.fl. motion nr 61/1977-1978, att utreda förutsättningar för anläggande 
av ett krematorium, inte har blivit förverkligat trots att det gått 37 år sedan 
ärendet diskuterades i lagtinget. Man kom så långt att landskapsregeringen 
tillsatte en arbetsgrupp men man kom inte längre. 
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Nu betonar finans- och näringsutskottet att landskapsregeringen tillsam-
mans med Ålands krematorie- och minneslundsförening ska verka för att ett 
värdigt och konfessionslöst krematorium på sikt etableras på Åland. 

Lagtinget kommer här att ge landskapsregeringen i uppdrag att, tillsam-
mans med Ålands krematorie- och minneslundsförening, se till att det på sikt 
blir ett krematorium på Åland. Det är riktigt bra.  

Det finns ett stort behov av ett krematorium på Åland. Ungefär 300 perso-
ner avlider årligen på Åland och cirka 10-20 procent av dessa kremeras i 
Uppsala och Åbo. I orter där det finns närhet till krematorium så kremeras 
upp till 80 procent av de avlidna. Det skulle bli betydligt mera kremering om 
det fanns ett krematorium på Åland. 

Det betyder de flesta begravningsplatser på Åland inte skulle behöva bygg-
gas ut alls eller i alla fall inte på mycket länge. 

Som utskottsordförande nämnde så är ett krematorium helt möjligt ekono-
miskt. Att få till stånd ett krematorium har också andra fördelar. 

Fru talman! Det ska nu bli intressant att se hur landskapsregeringen hör-
samma utskottets skrivning. Jag tror, liksom finans- och näringsutskottet, att 
man kan göra gemensam sak mellan landskapsregeringen och Ålands krema-
torie- och minneslundsförening så att det skulle vara möjligt att vi har ett kre-
matorium på Åland inom 5 år, alltså 42 år efter att Jan-Erik Lindfors motion i 
lagtinget. 

Ltl Sara Kemetter replik 

Tack, fru talman! Jag håller med ltl Runar Karlsson i den här frågan. Jag 
tycker att det är jättebra om vi kunde få ett krematorium på Åland. Vi 
såg redan med diskussionen som fördes i Mariehamns stad, när vi för-
sökte utöka begravningsplatsen, hur svårt och hur lång tid det tog. Jag 
tror att ålänningarna fortfarande har långt kvar angående åsikterna om 
kremering. Många vill fortfarande ha kistbegravning. Flera religioner 
förespråkar kistbegravning, bland annat den kristna tron. Unga männi-
skor ha nya tankar så jag tror att det sker en sådan utveckling att kreme-
ring kan öka. 

Däremot ifrågasätter jag området Prästö. Enligt ÅMHM räknas kist-
begravning och att man strör ut aska som likvärdigt, fast det inte är 
samma sak. Det räknas som samma miljöförstöring. Det behöver utre-
das vidare om man faktiskt vill lyfta fram en minneslund på Prästö. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Ålands krematorie- och minneslundförening har kontrolle-
rat lagstiftningen. På Åland har vi en sådan lagstiftning att det är möjligt 
att sprida aska var helst man vill. Enligt lagstiftningen torde det inte 
vara något problem att ha en minneslund där man sprider ut askan.   

Ltl Sara Kemetter replik 

Det är jättebra, ltl Runar Karlsson. Då är det säkert likabehandlingsprin-
cipen som gäller så att Prästö också skulle vara öppet för andra samfund 
att ha en liknande minneslund. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Jag är lite osäker på vad ltl Kemetter menar. Den här min-
neslunden är jag öppen för alla, oberoende samfund. Det är anhöriga 
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som bedömer detta. Här är det fritt fram. Sedan förekommer det reli-
giösa hinder, t.ex. anser muslimer att man ska vara jordbegraven inom 
tre dygn efter att man har avlidit. Det är inte möjligt hos oss på Åland, 
någon sådan begravningsplats har vi inte på Åland, men det finns på 
den svenska sidan. Det kanske också finns annat som man borde göra 
inom det här området. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Christian Beijar, replik  

Fru talman! Jag delar också ltl Runar Karlssons positiva syn på den här 
frågan samt att landskapsregeringen tillsammans med föreningen ver-
kar för att ett värdigt och konfessionslöst krematorium på sikt etableras 
på Åland. Inom Mariehamns församling har vi i många år diskuterat ett 
krematorium. Jag kan upplysa ltl Runar Karlsson om att till historie-
skrivningen hör att jag i mitten på nittiotalet tog initiativ till grundandet 
av just denna Ålands krematorie- och minneslundsförening. Jag tycker 
att vi nu har ett alldeles utmärkt resultat av det långsiktiga arbete som ltl 
Runar Karlsson har berättat om. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Det är många personer som har varit inblandade i det här 
projektet. Det har tagit lång tid. Ibland går något snabbt och ibland går 
något långsamt. I den här föreningen har det varit många personer in-
blandade och de har berett vägen för det här projektet. Nu är det färdig-
ställt och man måste kunna se bakåt och konstatera att vägen har be-
retts under en lång tid. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Jag vill börja med att rikta ett stort tack till föreningen för 
engagemanget i de här frågorna under en så lång tid. Man har bedrivit 
arbetet med att få till stånd den här minneslunden. Nu kan vi se att det 
här blir verklighet, vilket jag tycker att är ett storartat jobb från en ideell 
förening. 

När det gäller anläggande av ett krematorium så får landskapsrege-
ringen ta det här uppdraget som lagtinget i och med detta ger. Land-
skapsregeringen får kalla till diskussioner med både föreningen och 
andra intressenter. Vi behöver i första hand diskutera med de religiösa 
samfunden om hur man kan gå vidare. Vi behöver också ta oss en or-
dentlig funderare på vilken roll som landskapsregeringen ska spela i 
framtiden eftersom det inte direkt ligger inom behörighetsområdet, men 
det är samtidigt ett område där vi kan vara med och fungera framförallt 
som katalysator och föra diskussioner. Den bollen plockar jag med en 
gång. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Inom den här mandatperioden hittills har vi pratat mycket om samhälls-
förändringar och att man vill ändra samhällets strukturer. Vi får inte 
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vara rädda att även titta på förändringar här. Det skulle ge en stor eko-
nomisk nytta så att församlingarna inte skulle behöva bygga ut sina be-
gravningsplatser. För de anhöriga är det mera ekonomiskt att ha ett kre-
matorium och sprida ut askan. Folk flyttar ut i världen och det kanske 
inte finns någon som tar hand om regelrätta begravningsplatser. Tiden 
håller på bli så att kremering kommer att bli allt mera förhärskande. Jag 
håller med minister Ehn om att det är församlingarna, regeringen och 
den här föreningen som behöver sätta sig ner och diskutera. Det skulle 
vara en bra kombination. 

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Jag delar fullt ut ltl Karlssons beskrivning om att det här 
ligger i tiden. Folk har mer och mer fått upp ögonen för kremering som 
ett sätt att avsluta sin tid här på jorden. Det gäller att vara lyhörd för 
detta. Sedan gäller det att hitta en lämplig juridisk person som ska ta 
hand om det här och att hitta en plats. Efter att ltl Karlsson och jag har 
diskuterat här i den här repliken så tror jag att vi har alla förutsättningar 
att hitta en plan. Vi ska se till att vi så småningom kallar till ett möte 
med berörda parter. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Gunnar Jansson, replik 

Tack, talman! En tacksamhetens tanke går till veteranen Miriam Öberg 
för hennes idoga kraft att driva detta ärende. Hon är ännu lagtingsvete-
ran. Många av oss minns även förra kollegan Jan-Erik Lindfors insatser. 

Under de diskussionerna som flera av oss deltog i så rörde det sig om 
de tekniska svårigheterna kring ett krematorium på Åland av den anled-
ningen att vi är så få. På den tiden rörde sig den debatten i huvudsakli-
gen om den omständigheten, samtidigt talade man om olika tekniska 
lösningar osv. Tiden har gått framåt, jag är övertygad om att nu är det en 
annan tid och en annan atmosfär och det ska gå att finna en lösning. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Det är precis som ltl Jansson säger, det är många i lagting-
ets som har varit inblandade, bland annat dåvarande lagtingsledamö-
terna Mirjam Öberg och Jan-Erik Lindfors.  

En sak som jag glömde att nämna i mitt anförande var att nuvarande 
ltl Danne Sundman också hade en motion 2007-2008 om detta, så han 
var också med och puffade på projektet. Det är många som har varit 
med. 

Föreningen ha gjort en beräkning på ett krematorium. Om hälften av 
befolkningen skulle kremeras så skulle det vara ekonomiskt möjligt att 
bygga ett krematorium på Åland. Personligen är jag övertygad om att 
betydligt flera skulle kremeras, kanske inte från första året men efter ett 
antal år eftersom det är ersätter jordbegravning. När man blir jordbe-
graven så tar det kanske 100 år innan man förmultnar, men vid en kre-
mering så förmultnar man på några timmar eller kanske en halvtimme, 
så det är samma sak.  
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Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Mats Perämaa 

Fru talman! Vi har valt att föra frågan om arbetslöshet på tal under ett antal 
budgetförhandlingar här i lagtinget på senare tid. Vi ser den frågan som en av 
de absolut viktigaste. Det är en av de frågorna som politikerna på landskaps-
nivå bör följa med och göra vad man kan för att åstadkomma någonting 
bättre. Vi har en stadigt ökande arbetslöshet. Vi måste göra vårt yttersta för 
att vända detta, trenden bör brytas. 

Under remissdebatten såg vicelantrådet, tillika finansminister, framför sig 
att vi under kommande vår kommer att få ett trendbrott där arbetslösheten 
återigen kommer att minska. Jag och den liberala gruppen hoppas att vice-
lantrådet får rätt. Utifrån den diskussionen vi förde så valde vi liberaler i fi-
nans- och näringsutskottet att lyfta den här frågan. Det var inga svårigheter 
med detta. Alla ledamöter valde att tillsammans beskriva situationen på ett 
bra sätt. Vi har flera diagram som belyser den utveckling vi har haft. Det är en 
utveckling i negativ bemärkelse. Arbetslösheten har stigit rätt mycket men 
dock från en låg nivå för att nu kanske börja vara på medelnivå. 

Situationen är som den är. Vi hoppas att vicelantrådet har rätt. Vi kunde 
inte under utskottshörandena få en bekräftelse på att det är säkert att vi får 
ett trendbrott. Dessvärre har vi fortfarande stora utmaningar.  

Det är bra att utskott har lyft upp frågan. Det är säkert befogat att vi under 
kommande budgetar väljer att hålla arbetslösheten, speciellt ungdomsarbets-
lösheten och långtidsarbetslösheten, som ett tema under budgetbehand-
lingen. På det sättet skulle vi förmå landskapsregeringen att göra sitt yttersta 
för att skapa så många arbetsplatser som det bara är möjligt. 

Det finns inte särdeles många politiska frågor i den här tilläggsbudgeten, 
men det finns ju några. Redan under remissdebatten gav vi vårt preliminära 
positiva besked om att arrendera ut mark på Prästö för en minneslund. Efter 
att vi i utskottsbehandlingen har fördjupat oss i frågan ytterligare så kvarstår 
vårt positiva besked. Vi tycker att det här är bra. Det är bra att det här arbetet 
kommer i hamn. Vi är för detta arrangemang. Lagfartsbehandlingen får se-
dan visa hur långt arrendekontraktet kan bli. Vi förespråkar ett långt arren-
dekontrakt.  

Vi är nöjda över samarbetsklimatet i utskottet som ledde till att vi kunde 
skriva tydligt om ett eventuellt kommande krematorium. Vi tycker att det 
finns goda skäl att titta närmare på den här frågan. Det var bra att frågan lyf-
tes upp här under flera anföranden och replikväxlingar. Beskedet var tydligt 
från utbildnings- och kulturministern att landskapsregeringen kommer att 
titta på den här frågan och det är detta som vi begär i det här skedet. 

Sedan frågan om ersättande skolor, Waldorfskolan. Det är egentligen be-
kymmersamt att lagtinget måste ta till extraordinär finansiering av en skola 
utanför gällande lagstiftning. De 50 000 euro som vi står i beråd att bevilja 
denna skola så är vid sidan av de normala finansieringssystem som finns i 
våra regelverk. 

I den här frågan finns det skäl att ge lite risbastu åt utbildningsministern. 
Under remissen sade utbildningsministern att föreningen i fråga har ett an-
svar. Att föreningen har bedrivit skolan långt och har ett minus i sina siffror 
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och det är ett ansvar som föreningen givetvis måste ta. Det uttalades åt-
minstone något som påminde om kritik mot föreningen.  

Under utskottsbehandlingen har det ändå framkommit att landskapsrege-
ringen i samband med framtagandet med regeringsprogrammet tydligt och 
klart skriver: ”Att landskapsregeringen ska se över lagstiftningen för ersät-
tande skolor och dess finansiering ses över.” Landskapsregeringen har gett 
ett tydligt politiskt löfte att man ska ta ställning till den här frågan, land-
skapsregeringen säger inte hur och inte på vilken nivå. Vi har erfarit att re-
presentanterna för denna skola har haft den uppfattningen att landskapsre-
geringen kommer att göra det som man har lovat i regeringsprogrammet. 

Därför måste vi också ha en lite större förståelse för att föreningen har 
fortsatt sin verksamhet under kanske något oklara förhållande när det gäller 
avtal om finansiering med alla kommuner.  

Det här regeringsprogrammet antogs och diskuterades här i lagtinget för 
tre år två månader sedan och ännu har vi inte sett någon förändring, regel-
verk eller lagstiftning. Ansvaret över att detta är ogjort ligger på utbildnings-
ministern.  

Det är noterbart att utskottet är enigt i sin helhet, vilket de skriver i betän-
kandet under detta moment. De skriver att landskapsregeringen bör göra det 
som de har sagt att de ska göra då man lade fram regeringsprogrammet. 

Jag håller med dem som har sagt att vi har en väl fungerande grundskola, 
men det bör ändå finnas utrymme för ersättande skolor. Det finns föräldrar 
som har önskemål att deras barn ska få en något annorlunda utbildning. Jag 
tror inte att utrymmet är särdeles stort för många ersättande skolor och jag 
tror inte att efterfrågan är så särdeles stor, men i viss mån finns efterfrågan. 
Nu har vi en förening som representeras av kunniga människor som är in-
tresserade av en annan pedagogik. Vi får vår del uppmanar landskapsrege-
ringen att göra det som man har sagt och att se över lagstiftningen för att se 
om vi kan hitta en långsiktig lösning på hur denna skola kunde finansieras. 

Tyvärr, dessa 50 000 euro räcker bara fram till våren, vilket utskottet tyd-
ligt säger i sitt betänkande. Utbildningsministern säger att lagändringar tar 
tid, vilket det gör. Lagändringar ska beredas ordentligt. Situationen är ytterst 
osäker från och med kommande höst om denna förening kan fortsätta med 
utbildningsverksamheten.  

Det ligger ett stort ansvar på utbildningsministern att göra vad som kan 
göras för att lösa den här situationen som borde ha varit löst för länge sedan. 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Det är bra att utskottet sätter fokus på sysselsättningen för 
det är den viktigaste frågan vi som politiker har att hantera, att männi-
skor kan ha arbeten, utkomst och att de klarar sig själva i vårt samhälle. 
Därför har landskapsregeringen satt fokus på sysselsättningen både i 
den ordinarie budgeten för 2015 och i tilläggsbudgetarna som vi har lagt 
fram till lagtinget. Vi har presenterat ett stort antal åtgärder; investe-
ringar, Team Åland, digitalisering för näringslivet och utbildning osv. 
Allt detta i syfte att åstadkomma en bättre situation i samarbete med 
näringslivet så att vi kan hålla arbetslösheten på den fortsatt låga nivå 
som vi är vana med här på Åland.  

Det är bra att ltl Perämaa fokuserar på de här sakerna. Det som jag 
lite saknar i den här debatten är de liberala alternativen. Var finns de 
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liberala förslagen som skapar fler arbetsplatser i det åländska sam-
hället?  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Det är klart att jag under en replikväxling kunde försöka 
lägga fram alla de förslag som vi har lagt i samband med många budge-
tar och många tilläggsbudgetar. Jag ser nog det här utspelet som ett tak-
tiskt politiskt sätt för vicelantrådet att försöka undanröja kritik mot sig 
själv genom att i replik ställa motparten till svars för en så här stor fråga. 
Den här frågan kan vi inte lösa i en replikväxling. Vicelantrådet kan ju 
gå upp och hålla ett anförande om arbetsmarknadspolitik så får vi möj-
lighet att återkomma ordentligt till den frågan. 

Vicelantrådet Roger Nordlund, replik 

Fru talman! Jag tycker att ltl Perämaa tar det här lite negativ. Jag ser det 
som ett gemensamt ansvar att försöka skapa en så bra sysselsättnings-
politik som möjligt. Det är bra om vi kan komplettera varandra, hjälpas 
åt och lägga fram förslag som man kan värdera och se om de går att 
verkställa. Jag ser fram emot en positiv och konstruktiv debatt tillsam-
mans med liberalerna. Man ska inte försöka skuldbelägga någon.  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Jag tänker ta upp en sak som vi drev i samband med budge-
ten och som inte hänger ihop exakt med den privatisering som nu sker i 
skärgårdstrafiken. Det rör upphandlingslagstiftning. 

På EU-nivå har man antagit ett direktiv som gäller upphandling. Di-
rektivet presenterades i början av 2014, för ungefär ett år sedan. Det di-
rektivet säger att man i den nationella lagstiftningen ska implementera 
åtgärder som förenklar möjligheten för det offentliga att skriva avtal 
med mindre företag. Man kan införliva innovationer som kriterium i 
upphandlingen. Man kan även införliva miljöaspekter istället för att 
bara se på det lägsta priset. Det här direktivet har kommit till för att 
gynna småföretagare. Det här direktivet borde införlivas i vår egen lag-
stiftning här på Åland. Upphandlingar är väldigt viktiga för företagare. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! När det gäller ersättande skolor och de system som gäller 
för att finansiera dem så har det varit på tapeten sedan slutet av 90-talet 
och i början av 2000-talet. Redan då skrev kulturutskottet att det fanns 
ett behov av att se över förutsättningarna för ersättande skolor. Från 
landskapsregeringens sida har vi sagt att vi ska göra det under den här 
perioden. Vi har också kopplat det till landskapsandelssystemet ef-
tersom det finns en tydlig koppling i vårt system idag där kommunerna 
är finansieringsansvariga för hela grundskolan. Vi stöttar grundskolorna 
via landskapsandelarna. Därför så kopplar vi också ersättande skolor till 
översynen av landskapsandelssystemet.  

Under våren pågår ett parlamentariskt arbete med översynen av land-
skapsandelssystemet. Jag räknar med att vi ska kunna hitta de här lös-
ningarna. De kortsiktiga lösningarna sitter vi däremot inte på. Jag vill 
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nog spela ut bollen där också, kommunerna kan också vara med som 
medspelare i det här sammanhanget och se till att man tillsammans med 
landskapsregeringen är med och räddar situationen framåt. Nu gör vi 
vad vi kan i det här sammanhanget för att inte ungdomarna ska få pro-
blemet i famnen.  

Talmannen 
Tiden är ute!  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Det finns tre parter i den här frågan. Vi har den förening 
som representerar den ersättande skolan som vi pratar om. Vi har kom-
munerna som via det nuvarande systemet förväntas kanalisera pengar 
till verksamheten. Sedan har vi lagstiftaren som i det operativa repre-
senteras av landskapsregeringen. Jag tror att vi måste hitta ett sätt där 
vi kan sköta en sådan finansiering lite vid sidan av att det ska kanali-
seras via kommunerna, annars måste det vara ett klart system på hur 
kanaliseringen ska ske. Det är bra att kommunerna kan fokusera på att 
bedriva en så bra grundskola som möjligt enligt det normala systemet. 
Det är kommunernas uppgift och de bör få fokusera på det. 

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! När det gäller det senare så är vi helt och hållet eniga. Sam-
tidigt måste man komma ihåg att grundskoleväsendet i kommunerna 
ändå blir en helhet. Det är någon som ska hålla i det övergripande an-
svaret. Ansvaret ligger i dagsläget på kommunerna, vilket jag tror att bör 
ligga där även i framtiden.  

Som jag har sagt både i utskottet och i talarstolen här tidigare så finns 
det två modeller som man kan använda sig av. Modellerna är ändå av-
hängiga av att man sätter det i relation till hur man i övrigt är med och 
stöttar kommunernas verksamhet. Vi vet att nollsummespelet mellan 
kommunerna och landskapet bör finnas på något sätt i kostnadsneutra-
liteten.  

Jag ser två delar. Det ena alternativet är att man till den här skolan 
ger en särskild landskapsandel som är betydligt högre än vad den lägsta 
andelen är idag och kanske någonstans mittemellan den lägsta och den 
högsta andelen. 

Det andra alternativet är att vi gör som man har gjort i barnomsorgs-
lagstiftningen. Man säger att kommunerna har ansvar för att finansiera 
det till 90 procent av den kostnad som man har för den egna produce-
rade platsen. På det viset gjorde vi i barnomsorgslagstiftningen. Det 
kunde också vara tillämpbart här. Båda alternativen får ekonomiska 
konsekvenser både för kommunerna och för landskapet och detta måste 
vi ha en total överblick över. 

Talmannen 
Tiden är ute!  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Det finns säkert olika lösningar på det här. Nuläget är ju 
inte acceptabelt och det fungerar inte eftersom finansieringen via olika 
kommuner blir olika. 
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Regeringsprogrammet säger att landskapsregeringen ska se på finan-
seringen av ersättande skolor. Vi har ett lagting nu som uppenbarligen 
kommer att säga att landskapsregeringen ska göra det här. Vi står 
bakom det som finans- och näringsutskottet säger. Vi förväntar oss att 
landskapsregeringen ska ge ett besked åt denna förening hur man på 
medellång sikt ska hantera det tills man har den långsiktiga lösningen 
avklarad. Det minsta man kan begära är att föreningen i fråga kan få ett 
tydligt och klart besked om det utgående ifrån föreningens verksamhet 
finns möjligheter att bedriva ersättande skola på Åland. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Brage Eklund 

Tack, fru talman! Ett enigt utskott har gett ett enigt betänkande. Jag tänkte 
bara beröra några frågor som jag tycker att man borde vidareutveckla lite 
mera i framtiden. 

Arbetslöshetssiffran på 4,4 procent har nämnts. Under ett års tid har den 
siffran i sakta mak krupit upp en tiondel undan för undan. I början av året 
var siffran under 4 procent 3,8 eller 3,9 procent. Många gånger gör man jäm-
förelser av arbetslösheten i Sverige och i Finland.  Man slår sig för bröstet och 
tycker att vi har det bra på Åland. Det är klart att om man gör den jämförel-
sen så är arbetslösheten bra på Åland. Man ska inte överhuvudtaget vara nöjd 
så länge man har en arbetslöshet. Man ska alltid jobba för att få bort arbets-
lösheten oberoende av hur liten eller stor arbetslösheten är. Vi behöver jobba 
med förenade krafter för att hitta insatser som kan skapa sysselsättning för 
dem som är arbetslösa idag.  

Det är en tragedi för en familj och för en arbetstagare när man blir arbets-
lös och uppsagd från sitt arbete. Man står inför en livskris och vet inte hur 
man ska lösa problemen. 

Oberoende av om man är i opposition eller i regeringsblocket så borde man 
ta åt sig alla idéer som kommer och inte sätta så mycket prestige i när det gäl-
ler varifrån idéerna kommer.  

Sedan tänkte jag beröra finansieringen av Waldorfskolan. Landskapet går 
in med 50 000 euro för att lösa problemen fram till våren. Det är ju tacknäm-
ligt. Problemet är att det finns oklarheter i finansieringen vilket det har varit 
länge.  

När man tittar på ett stapeldiagram som vi fick till utskottet så beror pro-
blemen mycket på att vissa kommuner inte finansierar lika mycket som andra 
och då blir det ett glapp i finansieringen. Här borde man jobba för att få re-
gelverket klarlagt i framtiden. Jag förenar mig med tidigare talare, Mats 
Perämaa, som läste upp ur regeringsprogrammet; ”att lagstiftningen för er-
sättande skolor och dess finansiering ses över”. Där har man inte riktigt nått 
fram. Minister Ehn får ta åt sig detta som en liten miss i arbetet. Det gäller ju 
inte bara Waldorfskolan. Det förekommer också hemundervisning på Åland 
idag och den är helt ofinansierad. Idag står familjerna för alla kostnader 
själva. De kan eventuellt få lite låneböcker från vissa kommuner. De blir be-
mötta på olika sätt beroende på i vilken kommun de bor. Familjerna har 
egentligen inte gjort anspråk på någonting. I utskottshörandet fick vi reda på 
önskemålet att det skulle finnas någon typ av lärare som skulle ha ansvar för 
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bedömningen av hemundervisningen. Om detta ska vara gemensamt för alla 
kommuner låter jag framtiden utvisa. 

Jag ville bara lyfta den här undervisningen för den förekommer. Man be-
höver man behandla den undervisningen på ett likartat sätt som man be-
handlar alla andra förstås.  

Man har gått in för hemundervisning och då tar man också konsekven-
serna på vad man har åtagit sig. Familjerna har en skyldighet också när det 
gäller att följa upp och ge den undervisning som fordras. 

Minneslunden nämndes. Det var roligt att höra ltl Runar Karlsson berätta 
historiken och hur lång tid det har tagit för att nå resultat. Det visar att man 
måste vara envis för att få som man vill. Jag tycker att det skulle gå lite for-
tare i sådana här fall. 

Jag har lite funderat på när avtalet rörande arrende och minneslundens 
avgränsning och utmärkning i terrängen ska göras. Det ska väl skrivas ett ar-
rendeavtal och då borde man i arrendet beakta kostnader för vad landskapet 
har åtagit sig när man har avgränsat de här områdena. Det kan inte vara så 
stora kostnader om man slår ut det på flera år och lägger upp arrende på det 
viset. Principen borde vara på det viset ifall den här föreningen står för av-
gränsningskostnaderna. Det är ju ingen rik förening. Det borde finnas klar-
lagda principer. Det kan ju i framtiden också komma någon annan som vill ha 
något av avgränsat område och som vi inte känner till idag. Då hamnar man i 
samma tankesätt och då bör det finnas klarlagda principer.  

Krematoriet har nämnts här. Utskottet har en bra skrivning där. Jag sällar 
mig till ltl Karlssons filosofi när det gäller krematoriet. Jag tror att det är fler 
och fler som i framtiden kommer att använda ett krematorium om det skulle 
finnas. Problemen är väl investeringen och att få det att gå runt. Det är bra 
om föreningen kan titta på det här tillsammans med landskapsregeringen. 
Tack, fru talman. 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Fru talman! Det är viktigt att konstatera att arbetslösheten inte är det 
största problemet på Åland just nu. Paradoxalt kan man också fråga sig 
hur Ålands Framtid tänkte när det gäller den femprocentiga nedskär-
ningen som man ville göra rakt över hela landskapets budget? Det skulle 
de facto innebära att ytterligare tjänster skulle försvinna och arbetslös-
heten skulle ytterligare stiga, vilket vi hörde i ett tidigare replikskifte. 

Jag tror att det är viktigt att vi försöker fokusera på det som är viktigt, 
hitta olika innovationer, gå vidare och få företagare att våga nysatsa och 
få en framtidstro och inte försöka måla upp ett problem som vi egentli-
gen inte har på Åland just nu. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Jag försökte inte måla upp ett problem. Jag konstate-
rade att det finns arbetslösa och för dem är det ett problem när man inte 
kommer ut i arbetslivet. Sedan får ltl Mika Nordberg bedöma hur han 
vill.  

När det gäller retoriken om den femprocentiga nedbantningen som vi 
från Ålands Framtid har förordat så kan det väl inte vara såsom ltl Mika 
Nordberg menar att landskapet obönhörligen ska hålla alla i sysselsätt-
ning, även fast man inte har sysslor för dem, bara för att man ska hålla 
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nere arbetslösheten? Ska jag tolka ltl Mika Nordbergs resonemang på 
det sättet? 

Ltl Mika Nordberg, replik 

Nej, förvisso ska ltl Brage Eklund inte tolka det på det viset. De facto ut-
för de offentligt anställda ett arbete som behövs idag. Inte går samtliga 
offentligt anställda och rullar tummarna. Vi upprätthåller ju en självsty-
relse, vilket är viktigt att vi har på Åland anser jag. Om vi minskar ner på 
det offentliga så bör folk istället komma in i det privata näringslivet. Det 
är lättare att göra sådana åtgärder i goda tider än i dåliga tider. I goda 
tider har det privata näringslivet lättare att suga upp det överutbud av 
arbetskraft som finns. Däremot har samhället i båda fall ett ansvar för 
arbetslöshetsavgifter med mera. På det viset är det bättre att man har en 
kreativ sysselsättning än att man har arbetslöshetsunderstöd. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Jag fick inte svar på frågan av ltl Mika Nordberg. Jag 
har inte påstått att alla som jobbar inom förvaltningen går och rullar 
tummarna. Det uttalandet får stå för ltl Mika Nordberg.  

På alla arbetsplatser tittar man över kostnaderna. En sådan filosofi 
borde man även ha inom den allmänna offentliga förvaltningen. Man 
kan inte ha människor anställda bara för att ha dem i sysselsättning. 
Man ska göra ett jobb och det ska finnas behov av det jobbet. Man ska 
inte hålla människor kvar bara för att man ska minska på arbetslös-
heten. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Jag tänkte ta upp ersättande skolor och det som ltl 
Eklund lyfte fram angående att finansieringen ser olika ut när det gäller 
de olika kommunerna på Åland. Staplarna visade olika. Ofta målas det 
upp att den ena kommunen inte hjälper till och de andra gör det och det 
är till stora delar felaktigt. I grund och botten handlar det egentligen om 
bristerna vi har i landskapsandelssystemet och bristerna kommer nu 
fram i sin fulla rätt i det här sammanhanget. 

Vi har den situationen att t.ex. om samtliga familjer som har barn i 
den här skolan skulle flytta till ltl Eklunds hemkommun Eckerö eller till 
Geta så skulle den här skolan klara sig alldeles utmärkt tack vare land-
skapsandelarna. Där har ett stort bekymmer som man måste lösa. Jag 
håller med utskottet till den delen där man skriver att man uppmanar 
landskapsregeringen att se över regelverket för ersättande skolor. Mi-
nistern sade ju också att man har beredskap att titta på ett par olika lös-
ningar. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Jag har inte motsatt mig att man ska se över landskapsandelssystemet. 
När förslaget kommer så får framtiden visa vad utfallet blir. Nu har vi 
ett system som fungerar på ett visst sätt. Vissa kommuner får mer och 
vissa kommuner får mindre vilket har att göra med regionalpolitik och 
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skattekraft per capita inom kommunen och det bygger landskapsandels-
systemet på. Vissa kommunerna har mera skattekraft per capita än 
andra kommuner och då blir det en ojämn fördelning. 

Har ltl Petri Carlsson något bättre förslag på hur man ska fördela det 
här så att det ska bli rättvist i slutändan? Då är det bra, men det får vi se 
när det kommer. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Det jag ville lyfta fram i den här diskussionen är att 
det egentligen är landskapsandelssystemet som är boven i det här dra-
mat. Jag tycker att ett bättre system vore just det som också ministern 
lyfte fram som ett alternativ, dvs. att man skulle ha ett system där ersät-
tande skolor har en annan andel. Det är faktiskt så att ersättande skolor 
ofta blir allåländska, det blir en allåländsk angelägenhet. Då ser jag 
hellre att det följer med en peng för en allåländsk skola till respektive 
kommun.  

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Jag har inga åsikter om det där. Jag vill se ett förslag. 
Inte är jag heller emot det resonemang som Petri Carlsson för, men man 
måste ju se på förslaget när det kommer. Nu står vi och pratar om något 
som vi inte har på bordet idag. Den dag då det presenteras så får vi ta 
ställning till det. Tanken är ju helt okej, inte är det något fel. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Jag vill ge stöd till ltl Brage Eklunds funderingar kring både 
privata skolor och hemundervisning. Det här är saker som vi skulle be-
höva ge klara, tydliga och politiska besked om. Hur ska det bli med 
andra skolor än de kommunala? Hur ska det bli med hemundervisnings-
barnen? Vi har ett ansenligt antal barn i det åländska samhället som får 
hemundervisning. Vi är skyldiga att ge tydliga och klara besked åt deras 
föräldrar och åt barnen. Vi ska också försöka ta hand om dem på bästa 
sätt såvida vi inte tänker införa skolplikt. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Ja, så är det. Hur det ska lösas vågar inte jag gå in i detalj på. Jag tycker 
att man borde få ett förslag. Landskapsregeringen med minister Ehn ska 
jobba fram ett förslag på hur man ska lösa det här. 

Det finns intressegrupper som tycker att den vanliga offentliga skolan 
inte är bra och man vill sköta undervisningen själv. Det kanske också 
finns andra orsaker till att man har gått in för hemundervisning. Man 
behöver åtminstone klargöra om man har rätt att få något stöd eller om 
familjerna ska stå för alla kostnaderna själva. Man måste göra en exa-
men, en värdering av det man fått lära sig och någon ska stå för det. 

Sedan har vi ett problem till med detta, om någon hoppar av den här 
typen av undervisning så ska kommunerna ta vara på eleven. Kommu-
nerna har oberoende ett visst ansvar fast en privatundervisning sker. 
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Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Så är det förstås. Grundskolan är kommunal verksamhet samti-
digt som landskapsregeringen har det övergripande ansvaret. Land-
skapsregeringen ska idka tillsyn och de har ett övergripande ansvar. Det 
är inte heller rimligt att det fungerar totalt olika i kommun från kom-
mun. I en del kommuner anser föräldrar som har hemundervisning att 
man har ett bra och respektfullt samarbete och en del kommuner är to-
talt ointresserade av hemundervisning. Här skulle vi behöva tydliga be-
sked från landskapsregeringens sida. 

Ltl Brage Eklund, replik 

Det är helt hållet som Katrin Sjögren säger. Det förekommer olika be-
mötande beroende på i vilken kommun man bor och så borde det inte 
vara.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, fru talman! Man förvånas över Ålands Framtids syn på landskap-
ets ekonomi och vilka kostnader vi ytterligare ska ta på oss. Vi har under 
årens lopp hört att kostnaderna ska ner med fem procent och samtidigt 
får vi höra att lagtingsarvodena bra kan höjas med 1 800 euro i måna-
den. Nu kommer förslaget att vi ska börja finansiera hemundervis-
ningen. Det skulle vara intressant att höra hur mycket det ska kosta 
samhället, ltl Brage Eklund. Det måste väl bli en laglig rättighet för alla 
som väljer det förslaget, men kan ge hemundervisning bara åt vissa. Det 
skulle vara bra att veta hur mycket kostnaderna ska utökas för land-
skapet för den verksamheten? 

Ltl Brage Eklund, replik 

Tack, fru talman! Jag vet inte. Jag är inte någon minister som sitter på 
undervisningssidan och vet hur det ska fördelas. Om jag har förstått sa-
ken rätt så utgår det idag landskapsandelar för de här eleverna till kom-
munerna. Eleverna är inte borta ur registret. Kommunerna lyfter väl nå-
gon sorts landskapsandelar av dem. Då borde det finnas någonting som 
kan hjälpa till att finansiera utan att det ska bli någon merkostnad för 
landskapet. Skyldigheten för undervisningen ligger ju på kommunerna. 
Jag kan inte metodiken på hur man ska lösa det här. Jag lyfte upp det 
här problemet i och med att finansieringen av Waldorfskolan är ett pro-
blem och då ville jag lyfta upp hemundervisning som också existerar och 
som egentligen inte får något stöd alls idag. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Flera av dem som bedriver hemundervisning har ju flyttat 
hit. Samhället har inte någon skyldighet att undervisa deras barn. De tar 
själva på sig undervisningsansvaret. Sedan har föräldrarna en skyldighet 
att se till att deras barn genomför läroplikten.  

Man kan konstatera att det här är ett av många hugskott som kommer 
från Ålands Framtid. Ltl Brage Eklund vet inte hur det här ska skötas, 
inte vet han vad det kostar och tydligen vet han inte mycket om den här 
saken. Vi börjar väl se någon sorts valfläsk flyga runt här i salen. 
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Ltl Brage Eklund, replik 

Det är ganska intressant att höra på ltl Barbro Sundback. Nu är det helt 
plötsligt valfläsk för oss när det är ofinansierat. Socialdemokraterna kas-
tade fram en ofinansierad tandvårdsreform i samband med förra valet. 
Då var det inte frågan om något valfläsk, eller hur? Det här är nog inte 
mera valfläsk än socialdemokraternas tandvårdsreform som är ofinansi-
erad. Det här är ett problem som existerar. Ja, så är det! 

Har samhället inte ansvar för dem som flyttar hit för att ge undervis-
ning? Det är märkligt. Det är nytt för mig åtminstone. Nog har jag trott 
att kommunerna har någon sorts ansvar att ge undervisning till alla som 
flyttar hit. Det är sedan en annan sak om de väljer att ha en egen under-
visning. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Göte Winé 

Tack, fru talman! Som avslutning till det föregående replikskiftet kan jag 
hälsa till ltl Brage Eklund att det är i alla fall 3 000 personer som har tagit del 
av tandvårdsreformen. Vi fortsätter jobba med tandvårdsreformen och vi kas-
tar inte bara ut något ogenomtänkt. 

Nu till tilläggsbudgeten som utskottet har behandlat. Det är en städarbud-
get med några få ärenden. 

 Jag kommer att prata om arbetslösheten. Orsaken till att jag vill hålla ett 
anförande är att utskottet skriver: ”Utskottet konstaterar att det faktum att 
räntorna ännu förväntas hållas på låg nivå och att många byggprojekt 
kommer att genomföras under den kommande tiden till viss del kan stävja 
trenden och förbättra sysselsättningsläget. Utskottet uppmanar landskaps-
regeringen att ha fortsatt beredskap att vidta nya sysselsättningsfrämjande 
åtgärder. Särskilt ungdomsarbetslösheten bör övervakas och på allt sätt 
stävjas.” 

Det som har hänt under 2014 är att ungdomsarbetslösheten har gått ner. I 
ÅSUB:s rapport om arbetslöshetssituationen för december 2014 så skriver 
man i första stycket att arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år var 7,6 
procent, i december i fjol var arbetslösheten 8,6 procent. Här har det satts in 
åtgärder. 

Det som oroar mig däremot är när man läser vidare i den rapporten. Under 
år 2014 ökade arbetslösheten mest bland kvinnor. Man borde kanske också 
börja se på matchningsanalys. Vilka åtgärder krävs för att få våra arbetslösa 
ut i arbete? Många brukar säga att det ska vara ett riktigt arbete. Hur kan 
man stimulera så att det skapas arbetsplatser för de arbetslösa?  

Jag är väl en av dem som har stått här mest och pratat om ungdomsarbets-
löshet. Nu när vi börjar se facit och ungdomsarbetslösheten börjar sjunka då 
måste vi våga se nytt. Även jag kan hitta ett nytt spår. Nu behöver vi titta på 
kvinnorna. Hur kan vi skapa flera arbetsplatser för kvinnor? Jag känner att vi 
behöver titta på detta med nya ögon.  

När jag tittade på sysselsättningsåtgärderna i samband med att jag läste 
om arbetslöshetssituationen under 2014 så reagerade jag på en sak. Arbets-
lösheten har ju stigit under 2014, men sysselsättningsåtgärderna för de ar-
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betslösa har minskat. Jag tänker inte säga till minister Karlström om bätt-
ring. Resurserna finns. Nu gäller det för AMS att hitta matchningar. Jag 
skickar en hälsning till nya chefen för AMS; det behövs kanske mera progres-
sivt arbete så att man hittar de här matchningarna och jobbar mera för dem. 
Desto fortare vi får ut människor i sysselsättning så desto bättre. Det som 
man reagerar på när man läser ÅSUB:s rapport är att långtidsarbetslösheten 
stiger.  

Jag vill ändå säga att jag har stort förtroende för landskapsregeringen och 
dess politik, framförallt när vi fick budgeten. Vi pratade om åtgärder i arbets-
marknadspolitiken som ska komma under 2015. I budgeten står: ”ungdo-
mars möjligheter att komma in på arbetsmarknaden förbättras och bered-
skapen att snabba utbildningsplatser i enlighet med arbetsmarknadens be-
hov sätts in”. Jag tror också att vuxenutbildningen är jätteviktig eftersom 
flera vuxna och kvinnor blir arbetslösa. Hur kan vi skapa flera arbetsplatser 
och var finns det behov? Det behövs fler utbildningsplatser som sedan kan ge 
behörighet. Vi har idag märkt att det är ytterst svårt att få ett arbete om man 
inte har rätt sorts utbildning. Det är också många som passar på att byta ar-
betsplatser. Idag krävs det utbildning när man söker ett arbete. 

Med dagens digitala system så borde vi kunna utveckla metoder för att 
kunna få flera ut i sysselsättning snabbare på ett eller annat vis.  

De här lagstiftningsåtgärderna för arbetsmarknadspolitiken är otroligt vik-
tiga. Det kommer att hjälpa till att fortsätta med jobbet kring sysselsättnings-
åtgärder. 

Nu bör man se på hur man kan utveckla sysselsättningsåtgärderna. Politi-
ken finns. Det är viktigt att man också för en dialog med näringslivet. Hur 
kan näringslivet komma till mötes genom att dels skapa fler sysselsättnings-
platser men också fler arbetsplatser? Vilka insatser behövs? Jag vet att vi har 
en näringsminister som t.o.m. på Facebook brukar bjuda in till luncher. Jag 
är övertygad om att den dialogen finns. Minister Karlström sköter dialogen 
bra och han diskuterar även med företag. Det gäller för AMS att hänga med 
på spåret då tror jag att det blir bra. 

Som vicelantrådet Nordlund sade så har det skett ett trendbrott. Den of-
fentliga sektorn minskar, när det gäller antalet arbetsplatser, till förmån för 
det privata näringslivet. Därför blir jag lite förundrad när jag hör ltl Brage 
Eklund stå här och säga att man inom landskapet bara har arbetsplatser men 
man har inte arbete åt dem. Det är väl nu om någonsin som det har skett för-
ändringar. Det är svårt att se sådant som man inte vill se. Man springer fort-
farande i sin tunnel och man är rädd för förändringar. Tack så mycket. 

Minister Johan Ehn 

Fru talman! Man kan konstatera att ungdomsarbetslösheten är en procenten-
het lägre nu än vad den var för ett år sedan. Det är också ett resultat av de 
idoga satsningar som den här landskapsregeringen har gjort på det här områ-
det. Vi har gjort åtskilligt av satsningar för att se till att man inte hamnar ut-
anför i början av sin yrkeskarriär. Vi klarar inte av alla men vi har åtminstone 
hitta vägar framåt.  

Inkommande onsdag har näringsministern kallat till ett möte med samt-
liga berörda på arbetsmarknadssidan för att diskutera nuvarande arbets-
marknadsläget. Man ska titta på hur det ser ut, vilka behoven är samt ytterli-
gare titta på åtgärder som kan behövas.  
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Orsaken till att jag begärde ordet handlar om två andra frågor. Den första 
är de ersättande skolorna. Jag vill vara tydlig med att i dagsläget finns det ett 
regelverk som säger hur vi ska behandla ersättande skolor. Det är ett regel-
verk som inte är direkt uppmuntrande till ersättande skolor, vilket vi kan 
konstatera eftersom vi har väldigt få, men det finns ett system. Själva syste-
met som sådant är egentligen inte heller oklart. Det säger väldigt tydligt att 
den elev som går i en ersättande skola har rätt att ta med sig den landskaps-
andels från kommun där eleven är bosatt. Det medför att rättigheten att ta 
med sig pengar till en ersättande skola, den varierar från var man råkar vara 
bosatt. Det här är inte tillfredsställande. Det här leder till att vi får ett bekym-
mer. 

Varje kommun styr över sitt grundskoleväsende och varje kommun har 
möjlighet att antingen erbjuda valfrihet i så stor utsträckning som möjligt el-
ler inte göra det. Varje kommun har möjlighet att säga att man tecknar ett 
avtal med en ersättande skola och betalar exakt det som begärs.  

Man ska komma ihåg att varje elev som går i en ersättande skola har en 
överenskommelse med respektive kommun. Att man sedan inte har kunnat 
komma överens om prislappen är en annan sak. Det bör ju också då den er-
sättande skolan, i det här fallet styrelsen för Waldorfföreningen, vara med-
vetna om. De vet ju vilket besked de har fått från respektive kommun. 

När det sedan gäller vad landskapsregeringen har kommunicerat ut så i det 
här fallet så har vi sagt att det behövs en översyn. Vi har sagt att översynen 
kommer att göras i samband med översynen av landskapsandelssystemet 
som också utlovades i regeringsprogrammet, vilken nu håller på att göras. Vi 
hade inte kunnat hitta de här lösningarna för det här fallet tidigare. Det har vi 
också kommunicerat ut väldigt klart och tydligt till föreningen. 

När man bedriver en verksamhet på det här sättet så hoppas man på att 
lösningarna ska komma. Man hoppas på att man ska hitta lösningar med 
kommunen och man hoppas också på att man ska hitta lösningar med andra 
parter. 

Såsom lagstiftningen är formulerad nu, och som är omfattad av samtliga 
partier som sitter i det här lagtinget just nu, så utgår man ifrån att det också 
måste finnas en annan finansieringskälla än enbart det som kommer från det 
offentliga. Det kan vara en arbetsinsats, men det kan lika väl vara frågan om 
att man måste betala en terminsavgift. Det kan naturligtvis kännas besvärligt 
för den förening som ska driva in avgifterna. Det kan också vara på det sättet 
att man inte får med sig alla. Det här måste vi titta vidare på. Att kortsiktigt 
hitta lösningar på det här är inte lätt när det egentligen är en fråga om hur 
mycket landskapsregeringen ekonomiskt ska ta på sig när det gäller ersät-
tande skolor och hur mycket kostnader som kommunerna ska ta på sig. Det 
har inte gått att avgöra utan att man har sett helheten med landskapsandels-
systemet. Att börja ändra på en sida av det hela utan att se på helheten, det 
kan få följder som inte blir riktigt bra. 

Hemundervisningen finns inte nämnd i budgeten men jag kommenterar 
den eftersom den lyftes upp av ltl Brage Eklund.  

Landskapsregeringen har gjort en utvärdering av nuvarande system och 
hur det fungerar eftersom vi under de senaste åren har fått en dramatisk ök-
ning. Vi har ett tjugotal elever idag mot ett tiotal tidigare som nu får sin 
undervisning hemma.  
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Vi har haft en högskolepraktikant att titta på hur familjerna upplever det 
och hur kommunerna upplever det. Hur har kommunerna tagit till sig det an-
svar de har? Kommunerna har också i det här sammanhanget ett ansvar för 
dem som undervisas hemma. Man ska följa upp att det som finns stipulerat i 
läroplikten också följs vid hemundervisning. 

Den 9 februari kommer jag att få en redovisning för vad man har kommit 
fram till. Redovisningen som helhet kommer att tas vidare till landskapsrege-
ringen. Utgående ifrån detta drar vi konsekvenserna på vad som behöver gö-
ras. 

Det har efterlysts tydlighet från landskapsregeringens sida. Jag måste väl 
återigen säga det som jag har sagt från talarstolen säkert tre gånger, men jag 
säger det igen; för mig är utgångspunkten att vi inte ska förändra systemet 
från läroplikt till skolplikt. Jag tror nämligen att det går att hitta lösningar 
där vi kan fortsätta systemet med valfrihet som finns här. Detta har jag sagt 
från den stunden när vi presenterade regeringsprogrammet och de gånger det 
har varit upp till diskussion här senare. Men eftersom man inte har uppfattat 
det så återupprepar jag det för att vara tydlig i det här sammanhanget. 

För mig och för mitt parti är valfrihet viktigt. Jag tycker att vi har ett ut-
bildningssystem idag som erbjuder den här valfriheten. Vi har möjligheten att 
skapa ersättande skolor. Vi har möjligheter för familjer att välja ett undervis-
ningssystem där man undervisar barnen hemma. Vi försöker från samhällets 
sida att vara med och stötta det så långt som det är möjligt. Varje gång man 
har en valfrihet så kommer det också att krävas en insats från en själv. Det är 
storleken på insatsen som man ständigt måste fundera kring och se om det 
finns anledning att förändra det utgående ifrån hur tiderna har förändrats. 
Det är precis just det vi gör i de här två bitarna. 

Att påstå att landskapsregeringen inte skulle ha tagit tag i de här sakerna, 
det är rena rama nonsens. Tack, fru talman. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! För det första när det gäller en ersättande skolor, privata skolor 
så är det precis på samma vis som när det gäller barnomsorg. Vi har den 
kommunstruktur vi har. Vi vet att kommunerna har fullt upp att få sin 
egen barnomsorg och sina egna skolor att fungera. Nyckeln ligger väl 
kanske i landskapsandelssystemet. Det kanske inte heller är helt rimligt 
att summan skiljer sig så otroligt olika åt. Vilken tidsplan gäller med 
landskapsandelssystemet? Kommer vi i mål med ett nytt landskapsan-
delssystem under den här mandatperioden? 

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! En parlamentarisk grupp borde vara tillsatt av vicelantrådet 
Nordlund. Arbetet ska pågå under våren för att det ska finnas ett un-
derlag. Jag har kommunicerat till föreningen att tidigast läsåret 2016-
2017 kan man ha hittat en långsiktig lösning på det här. Jag har också 
kommunicerat den informationen att om man vill hitta mellan lösning 
på detta så ska man ta upp diskussioner med respektive kommuner för 
att hitta sätt om övervintring och att hitta lösningar som kan vara me-
dellånga.  
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Landskapsregeringen har gått in och tagit sitt ansvar i det här sam-
manhanget. Vi ser till att de 16 barn och ungdomar som nu finns i syste-
met inte ska försättas i en situation där man måste lämna skolan mitt i 
en termin. Men vi får inte glömma att grundskolan är kommunernas an-
svar och i det här fallet har föreningen som bedriver den här verksam-
heten ett ansvar. Jag ser att tidigast 2016-2017 kan vi ha en lösning som 
är mera långsiktig när det gäller de här frågorna. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Mig veterligen har inte den parlamentariska gruppen tillsatts. 
Det har pratats om det men jag känner inte till att gruppen faktiskt for-
mellt skulle ha blivit tillsatt. 

När det gäller hemundervisningen så tackar jag för det beskedet. 
Landskapsregeringen tänker inte förändra läroplikten till skolplikt. Det 
betyder att samhället, både landskapet och kommunerna, har ett ansvar 
enligt barnkonventionen. Samhället har ett ansvar att också se till de här 
barnens behov. Det måste vi göra på ett så smidigt sätt som möjligt så 
att det blir likabehandling i kommunerna och där har landskapet det 
övergripande ansvaret.  

Jag ser också fram emot den här rapporten som kommer den 9 febru-
ari. Det ska bli mycket intressant. 

Minister Johan Ehn, replik 

Fru talman! Utgående från skrivningarna i regeringsprogrammet om 
hemundervisning så har vi förverkligat det genom att göra just det här. 
Man ska se var det finns eventuella brister, var det finns eventuella styr-
kor och hur kan vi göra det på ett sådant sätt så att vi kan utveckla syste-
met på bästa möjliga sätt.  

När det gäller ersättande skolor så vill jag ännu en gång poängtera att 
det finns flera parter som kan vara med och se till att det blir ett löpande 
system. Vi har våra kommuner, vi har föreningen och vi har landskaps-
regeringen. Landskapsregeringen har nu stigit fram och gjort sin del i 
det här sammanhanget.  

Jag vill också poängtera att lagstiftningen inom det här området inte 
är ny. När man tar likheten i förhållande till barnomsorgslagstiftningen 
så finns det i barnomsorgslagstiftningen ett annorlunda system. Där 
ålägger man kommunerna att betala 90 procent av de kostnaderna man 
har själv. 

Som ltl Sjögren kanske märkte så var det ett av de alternativ som jag 
också lyfte fram här och som jag vill belysa ytterligare också i det här 
sammanhanget. Antingen tar man över det via landskapsandelssystemet 
eller så gör man som i barnomsorgslagstiftningen, det är dessa två bitar. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Danne Sundman 

Fru talman! Man kunde nästan tro att det är remissdebatt, men vi har redan 
utskottets betänkande så det kan finnas säsongsorsaker till det.  

Jag tycker att utskottet mycket förtjänstfullt har lyft fram några saker som 
jag vill kommentera. 
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När det gäller arbetslöshet så alla som är arbetsföra och arbetsvilliga så är 
det en personlig katastrof att hamna i arbetslöshet och det är aldrig någon-
ting man har räknat med. 

I kombination med att folk nuförtiden har väldigt lite sparat så är det en 
svårighet för många att klara sig när man lever ”ur hand i mun”. Häromdagen 
var det en artikel i Svenska Dagbladet om hur det står till i Sverige med den 
saken och det hänvisades till statsrådet Wibble på 90-talet som sade att man 
borde ha en årslön sparat på banken. Ekonomer sade att man borde ha unge-
fär tre månaders lön för att klar av tillfällig arbetslöshet om man hamnar ut-
anför arbetsmarknaden och måste byta jobb. Om man inte har tre månaders 
lön på banken så kan det bli en väldig omställning i livet om man blir arbets-
lös. 

Ser man det ur ett företagarperspektiv så ter sig arbetslösheten på ett an-
nat vis. För det första så måste man ha klart för sig att vi har valt att ha ar-
betslöshet med alla de regelverk och kostnader som vi har påfört en företa-
gare när det gäller att anställa en person. Om vi skulle ta bort regelverken så 
är det klart att flera skulle få arbete, men då skulle rättigheterna och löneni-
våerna på arbetsmarknaden blir helt andra, så ingen kan tänka sig att gå till-
baka till detta.  

Det är en risktagning att anställa och det är väldigt få som kan anställa om 
man inte är säker på att det lönar sig och betalar sig. En företagare betalar för 
en anställd 1/3 in på kontot varje månad och 2/3 betalar företagaren någon 
annanstans, det gäller bl.a. skatter och pensioner. Skatter får man förvisso 
tillbaka sedan när man går i pension. Om man tänker att vi kunde ha avvi-
kande arbetsmarknadslagstiftning för småföretag, t.ex. för den första som blir 
anställd eller de tre första så skulle det finnas mycket arbete. Tyvärr gav vi 
bort den behörigheten i en självstyrelselagsrevision. Jag hoppas att vi kan ta 
tillbaka den och anpassa regelverket för det småskaliga åländska näringslivet. 

Den politiskt korrekta arbetslöshetsprocenten är noll, ingen arbetslöshet. 
Vi vet att det finns många olika orsaker till att det finns en viss arbetslöshet. 
Beroende på samhällets uppbyggnad pratar nationalekonomer om att en nor-
mal arbetslöshet är 4-5 procent. Vi ligger fortfarande under där skalan borde 
börja. 

Om man ställer upp de här arbetslösa människorna på rad så finns det 
olika orsaker till arbetslöshet. Det kan vara naturlig omsättning mellan ar-
betsplatser. Man kan själv ha valt att vara utan arbete. Det kan vara en stu-
derande som inte har fått arbete. Man ska hela tiden ha den här bilden med 
sig. Ur ett företagarperspektiv så kan det vara för låg arbetslöshet, man får 
inte tag i folk, man vill expandera och det finns inte folk att anställa. Persona-
len flyttar runt väldigt mycket, det blir en stor omsättning och det är jobbigt 
för företagarna för man kanske inte är så lojal som annars om det är lite 
sämre tider. Lyssnar man på företagare så finns till en annan bild av arbets-
lösheten.  

En företagare skrev i mitt sociala medieflöde att det finns hur mycket ar-
bete som helst men om man sedan får någon lön för det är inte alltid säkert. 
På det viset ser företagarna ofta det. När det blir sämre tider så jobbar de 
ännu mera och sänker sina löner. Ibland får man t.o.m. betala av sina bespa-
ringar för att hålla företaget i liv.  

Om man tar på sig företagarglasögonen så har vi det är nog väldigt bra 
ställt på Åland. 
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Det är viktigast att se på de utsatta arbetslösa, särskilt i de båda åldersän-
dorna; de yngsta och de äldsta på arbetsmarknaden som behöver speciella 
åtgärder. Matchningsproblematiken är alltid viktig för ett ö-samhälle som 
Åland.  

När det gäller grundskoleväsendet och diskussionen om ersättande skolor 
så har jag en tydlig åsikt att detta borde man uppmuntra, åtminstone möjlig-
göra i större utsträckning för att det ska kunna finnas som en säkerhetsventil 
av olika orsaker. Jag tycker att den kommunala skolan på Åland är fantastiskt 
fin, den är ju erkänt världsbäst enligt de undersökningar som har gjorts.  

Det finns också skolor som inte fungerar så bra och det finns elever som 
inte trivs så bra i våra skolor. Eftersom skolan måste vara väldigt bred så har 
den svårt att ta hänsyn till individer som skulle behöva ha mer specialiserad 
undervisning. Man tänker kanske först på dem som har det svårt och har sär-
skilda behov. Det finns också de som har det alltför lätt i skolan, åren de går i 
skolan är mer eller mindre bortkastade. Ungefär 2 procent av årskullen består 
av högpresterande elever. Mellan fem och tio elever per år borde gå i en spe-
cialskola som man har på många ställen i världen för att ta vara på de skarp-
aste hjärnorna. Det kunde till exempel göras i en ersättande skola. Det är en 
grupp som jag tycker att är förfördelad i den kommunala skolan idag. 

Man borde ha samma princip som när det gäller enskilda dagis. Det skulle 
vara en subjektiv rättighet att gå i en ersättande skola och kommunen skulle 
vara skyldig att betala till exempel 90 procent av vad det annars kostar för 
kommunen.  

Jag vill i det här sammanhanget ta Mariehamn i försvar som har fått 
mycket ovett i den här debatten. Mariehamns finansiering av grundskolorna 
består till större delen av skatteintäkter och inte så mycket av landskapsande-
lar jämfört med andra kommuner. Det har framställts som att Mariehamn är 
ogin mot Waldorfskolan. Så är det inte utan man följer samma princip som 
alla andra, men det blir mindre pengar per elev. Det här skulle lösas om man i 
grundskolelagen skulle sätta in att man är skyldig att betala 90 procent av vad 
det kostar att ha en elev i kommunens övriga skolor. Jag vill understöda mi-
nisterns anförande till den delen. Det är viktigt med valfrihet i skolväsendet. 
Om föräldrarna har så starkt engagemang så ska man kunna fortsätta gå i en 
ersättande skola. 

Till sist när det gäller minneslunden på Prästö så hör jag till de lagtingsle-
damöter som i historieböckerna kommer att räknas upp i förteckningen över 
initiativtagare. Jag tycker att det är bra att minneslunden förverkligas. Det 
här har hållit på länge. Min motion handlade om möjligheten att komma dit 
och få en väg fram till området.  

Det här är en utav fredens kanske viktigaste platser, där världsreligionerna 
ligger begravda sida vid sidan. Det är en fantastisk plats att visa upp för besö-
kare. När det gäller kombinationen med Bomarsund och dess vikt så är det 
här en jätteviktig och fin plats där många kan minnas sina förfäder och be-
söka sina släktingar.  

Fast det låter hemskt så finns det möjligheter att slå mynt av detta, visa 
upp den här platsen för turistbranschen och profilera fredens öar med sådana 
här konkreta exempel. Det understöder jag å det varmaste. Tack. 
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Minister Fredrik Karlström, replik 

Jag tänkte hålla ett huvudanförande själv men efter att ltl Sundman höll 
det här anförandet så behöver jag inte det, för han sade egentligen precis 
det jag ville ha sagt. Det var ett väldigt nyanserat anförande. 

Forskningen visar att småföretagare jobbar ungefär 14 månader per 
år. Det ska man också tänka på när man pratar om arbetsmarknaden på 
Åland.  

För att en arbetsmarknad ska fungera så behöver det finnas en viss 
del arbetslösa och det behöver också finnas lediga arbetsplatser. Nation-
alekonomer räknar att 4 procent är en optimal procentnivå för arbets-
lösheten, även om vi vill ha full sysselsättning och jobbar utgående från 
det. Men för att arbetsmarknaden ska fungera optimalt så behöver det 
också finnas en viss rörlighet i systemet. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Förklaringen till Finlands och Ålands goda resultat i PISA, och 
det som de övriga länder tittar på, är just att vi har en jämlik skola. Vi 
har en mycket hög lägsta nivå och vi blandar elever. Jag tror inte, som ltl 
Sundman, på att ha någon form av specialskolor för dem som har vissa 
begåvningar. Det ges faktiskt redan idag utrymme i både lagstiftning och 
läroplan att individualisera undervisningen. Det är väl kanske dit vi 
borde komma och ha fortbildning för lärare så att de ska kunna ta hand 
om de här eleverna också och att de eleverna inte ha egna skolor. 

Jag tar på mig Mariehamnshatten nu, när det gäller landskapsande-
larna så är det orättfärdigt vad staden får lite landskapsandelar för sina 
skolor. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Jag nämnde de högpresterande eleverna främst som exem-
pel på ett eventuellt behov när det gäller ersättande skolor. Visst är det 
bäst om man inom de kommunala skolorna kan ta till vara de här intres-
sena. Det är sådana behov som en potentiell konkurrenssituation kan 
locka fram så att man ytterligare utvecklas.  

I den svenska skolan har man sett att fördelarna med friskolor är just 
att det vitaliserar och skapar en konkurrenssituation. Sedan är det inte 
heller bra om det suger ut alla de högpresterande och någorlunda pre-
sterande eleverna och bara de lågpresterande blir kvar. Mixen som man 
har i den kommunala skolan är förstås viktig. Det tenderar att bli så att 
man hjälper dem som har det svårt, och de som har det lätt får klara sig 
själva. Så har det varit och så är det fortfarande. Ska det vara så eller 
borde vi ta tillvara de allra skarpaste hjärnorna och se till att de får ut-
manande undervisningen i god tid i grundskolan? 

Ltl Katrin Sjögren, replik  

Talman! Det är knepigt med privata skolor. Jag har själv grunnat mycket 
på privatisering inom välfärden. En sak som är helt klar är att grundsko-
lan är myndighetsutövning och det är inte helt lätt att privatisera. Vi kan 
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konstatera att det finns jättebra skolor i Sverige men samtidigt konstate-
rar vi att det har blivit betygsinflation. De kommunala skolorna dräne-
ras, det blir olika nivåer på skolorna och det är inte bra. Det är direkt 
ödesdigert för hela samhället. Vi behöver fortsätta jobba på att få en 
jämlik skola och förfina och förbättra det vi har.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Absolut, fru talman, jag håller med. De problem som man kan se fram-
för sig med privata ersättande skolor så finns ju redan idag mellan kom-
munala skolor. Det finns betygsinflation i grundskolan mellan de olika 
skedena. Det finns en stor ojämlikhet när det gäller hur eleverna upple-
ver det. Den här utmaningen kommer alltid att finnas oavsett om man 
behåller samhällets monopol på att driva skolor. Myndighetsutövningen 
kan man garantera med tydliga regelverk. De ersättande skolorna ska 
uppfylla läroplanens grunder men får ha nyanser, vilket man också har 
mellan grundskolorna. Jag ser inte det som ett problem. Det är alltid 
sunt med flera huvudmän och konkurrens på lika villkor mellan olika 
huvudmän. Samhällets monopol ska finnas där det verkligen behövs. 
Där det kan uppluckras så tycker jag att man ska prioritera valfrihet. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, ltl Sundman för att han tog Mariehamn i försvar. Vi ser inte så ofta 
att ens Mariehamnare tar staden i försvar. Ännu mera extremt sällsynt 
är det att en ledamot från en annan kommun tar staden i försvar. Tack 
än en gång! 

När det gäller själva sakfrågan kring förslaget om att man ska göra 
som i barnomsorgslagen där kommunerna åläggs att till 90 procent fi-
nansiera en plats, så det kan inte vara så att man med lag tvingar kom-
munen till det utan att diskutera finansieringen också. Ofta blir en ersät-
tande skola just en allåländsk skola och då måste man ha med finansie-
ringen i diskussionen. Jag antar att ltl Sundman också tänkte på finan-
sieringen när han tog Mariehamn i försvar.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Man måste ha det klart för sig att om en ersättande skola 
har elever från flera kommuner så kan man inte belasta den kommun 
där skolan är belägen. Kostnaderna måste i så fall fördelas mellan ele-
vernas hemorter, som exemplet är idag fast det haltar med hänvisning 
till landskapsandelssystemet. På det viset måste man också blanda in 
landskapsandelssystemet, så att det inte blir på det viset att det är at-
traktivt för t.ex. Geta men inte attraktivt för Mariehamn. Så får du inte 
vara, utan det ska jämnas ut på vederbörligt sätt. 

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

Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs först utgifterna i deras hel-
het, efter det föreläggs inkomsterna i deras helhet, därefter betänkandets klämmar och 
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slutligen dess allmänna motivering i sin helhet. Kan förfaringssättet godkännas? God-
känt. 

Föreläggs utgifterna i deras helhet. Godkända. 

Föreläggs inkomsterna i deras helhet. Godkända. 

Föreläggs den första klämmen. Godkänd. 

Föreläggs den andra klämmen. Godkänd. 

Föreläggs den tredje klämmen. Godkänd. 

Föreläggs motiveringen. Godkänd. 

Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 

 Remiss efter bordläggning 

3 Godkännande av Europarådets konvention om bekämpning av våld mot kvinnor 
Landskapsregeringens yttrande (RP 1/2014-2015-s) 
Republikens presidents framställning (RP 1/2014-2015) 
Diskussionen som bordlades 14.01.2015 fortsätter. Talmannens förslag är att ärendet 
remitteras till social- och miljöutskottet. 

Diskussion.  

Ltl Barbro Sundback 

Tack, fru talman! När det här ärendet först var på lagtingets föredragnings-
lista, dvs. godkännande av Europarådets konvention om bekämpning av våld 
mot kvinnor, så kände jag en viss mättnad och likgiltighet.  

Under årens lopp har det passerat många liknande konventioner medan 
verkligheten fortfarande är lika bister och grym för kvinnorna. Jag kände inte 
någon större entusiasm över det här ärendet. 

Sedan fick jag låna den här konventionstexten. Jag vill inleda med att säga 
att jag tycker att alla lagtingsledamöter borde läsa den här texten. Den inne-
håller rejält med kunskaper om situationen och om vad man måste göra för 
att förebygga våld mot kvinnor och våld i hemmen. Det som är speciellt med 
den här kommissionen kan man läsa på sidan 20 under kapitel 4.3, samhälle-
liga konsekvenser.  

För det första: ”Konventionen är den första europeiska juridiskt bindande 
konventionen som ingriper mot våld mot kvinnor och våld i hemmet. Där 
konstateras att avskaffandet av våld mot kvinnor har ett starkt samband 
med uppnåendet av faktisk jämställdhet mellan kvinnor och män. Dessutom 
definierar konventionen genus uttryckligen som samhälleligt uppbyggda 
roller och beteendemönster som en del av de strukturer som diskriminerar 
kvinnor.”  

Det vill säga, den här konventionen är juridiskt bindande för myndigheter 
på statlig, regional och nationell nivå för de stater som undertecknar kon-
ventionen och ger sitt bifall, följaktligen också de åländska myndigheterna. 

För det andra, för att förebygga våld mot kvinnor och våld i hemmen så 
krävs att vi får faktisk jämställdhet, dvs. att män och kvinnor har samma rät-
tigheter och att pojkar och flickor har samma rättigheter och skyldigheter. 

För det tredje, så definieras genus uttryckligen som samhälleligt upp-
byggda roller och beteendemönster. Det är alltså inte frågan om biologiska 
könsroller och att tro att vissa egenskaper biologiskt och rent arvsmässigt 
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skulle vara manliga och kvinnliga, tvärtom. Allting är föränderligt. Genus 
bygger alltså på sociala konstruktioner. 

Dessutom betyder det här att vi har en könsmaktordning, ett sådant genus-
system där män är överordnade kvinnor och kvinnor diskrimineras därför 
strukturellt, man kan säga genomgående i hela vårt samhälle.  

Jag fortsätter: ”I konventionen konstateras att våld mot kvinnor är struk-
turellt och uttrycker den ojämställdhet som historiskt råder i maktförhål-
landet mellan kvinnor och män. För att ändra detta krävs en insats av alla 
samhällssektorer. Konventionen stärker sålunda förståelsen av våld mot 
kvinnor och våld i hemmet som ett samhälleligt strukturellt problem”. Alla 
som säger ”nej, jag slår inte min hustru” eller hur man nu vill ju uttrycka sig, 
så det handlar inte om den enskilda individen utan det är ett politiskt feno-
men. Det är ett samhälleligt strukturellt problem som har skapats under 
många, många hundra år. 

Jag fortsätter; ”samt som diskriminering av kvinnor och inte bara som ett 
problem på den individuella nivån och den individuella nivån. Konvent-
ionen stärker strävanden att reagera helhetsmässigt på våld mot kvinnor 
genom omfattande åtgärder och principer på alla samhällsområden. Den 
betonar också att våld mot kvinnor och våld i hemmet är oacceptabelt.” 

Det här var bara ett kort brottstycke ur den här konventionen. Man kan 
egentligen inte säga att det är julafton för jämställdhetskämpar eller hur mi-
nister Valve uttryckte sig. Det är en viktig grund för att vi nu på alla samhälls-
områden kan vidta relevanta åtgärder för att öka jämställdheten i vårt sam-
hälle.  

I mångt och mycket så handlar det om lagstiftning, men det är inte detta 
som kommer att förebygga våldet mot kvinnor och våld i hemmen. Det är just 
att uppnå faktisk jämställdhet. 

Hur ändrar man strukturen att öka jämställdheten? Ja, man måste ändra 
normer, könsroller och beteendemönster som vi idag alla tenderar att upp-
repa hela tiden. Mönster som på något sätt är könade och som vi kanske 
omedvetet upprepar för vi inte är kunniga och vi reflekterar kanske inte så 
mycket över de här frågorna.  

Strukturen upprätthålls genom de så kallade härskarteknikerna som man 
kan lyssna på ikväll här om man är intresserad. Den dominerande gruppen i 
det här sammanhanget har lärt sig att osynliggöra problematik som gäller 
kvinnors underordning, de har också lärt sig att förlöjliga och bestraffa kvin-
nor som försöker opponerar sig och dubbelbestraffar dem som på något sätt 
försöker att ändra både på sig själv och på samhället. Dessa härskartekniker 
ingår i den här strukturen överordning och underordning. Jag kan ge många 
exempel på det om någon inte förstår vad det betyder. 

Våldets omfattning och hur det tar sig i uttryck finns mycket väldokumen-
terat i den här konventionen.  

Talmannen 
8 minuter! 

Ltl Barbro Sundback 

Tack, fru talman, men den här diskussionen tänker jag faktiskt genomföra för 
det här är de största brotten mot mänskliga rättigheter över hela världen som 
drabbar män, kvinnor och barn.  
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Det är skräckinjagande när man läser hur stor andel av flickor under 15 år 
som på olika sätt utsätts för sexuellt utnyttjande eller sexuella handlingar 
från vuxna.  

Vi vet att undersökningen ”Hälsa i skolan på Åland” visar att flickorna inte 
mår bra. Jag tror att det var upp till 40 procent som upplevde att de hade bli-
vit utsatta för våld, hot om våld eller sexuella trakasserier.  

Detta är ett exempel på åskådliggörande. Ansvariga män börjar prata med 
varandra när en kvinna håller ett anförande. Det är ett klassiskt exempel på 
härskarteknik, kan man säga.  

Fru talman! Det är ett reellt problem i våra skolor och i vårt samhälle att så 
många kvinnor rätt ofta blir utsatta för olika typer av speciellt sexuella trakas-
serier. Det brukar ofta bemötas med; ”nå, inte är det så farligt”. Det är på nå-
got vis kvinnan som är problemet och som inte är villig att acceptera. Flickor 
som blir mobbade i skolan av pojkar som använder sig av sexuella uttryck, 
mönster eller handlingar, de kan få höra; ”nej, men han tycker bara om dig 
egentligen”. Allt detta är absurt och det är ofta flickorna som det är fel på 
konflikten kommer i daga.  

Olika typer av vård räknas upp här. Det finns psykiskt våld enligt artikel 
33, fysiskt våld enligt artikel 35, sexuellt våld enligt artikel 66 och sedan arti-
kel 40 om sexuella trakasserier. Låt mig läsa upp detta: ”Parterna ska vidta 
nödvändiga lagstiftningsåtgärder eller andra åtgärder för att säkerställa 
att alla oönskade former av verbalt, ickeverbalt eller fysisk beteende av sex-
uell karaktär som har till syfte eller följd att en persons värdighet kränks 
särskilt genom att skapa en skrämmande, fientlig, förnedrande, kränkande 
och stötande miljö kan leda till straffrättsliga eller andra rättsliga sankt-
ioner.”  

Under några veckor har man på You Tube kunnat se en filmatisering av en 
julfest i en av stadens högstadieskolor. På You Tube kan man uppleva precis 
det som står i den här artikeln om sexuella trakasserier. Jag tror att det är 
viktigt att utskottet går in på djupet i de här frågorna, tittar på den här filmen 
och granskar den men gärna med sådana som kan genus och som kan avläsa 
koderna och normerna. Det är väldigt viktigt att kunna avläsa vad som hän-
der på julfesten. Det är ingen som tillsvidare har ansett att det här är det vik-
tigt att debattera. Jag tycker att det är ganska givet att det inte kan få vara så 
här. Det finns fler åsikter så jag uppmuntrar utskottet att titta närmare på det 
här. 

Det här är inte sättet vi uppnår jämställdhet i skolorna, inte faktisk jäm-
ställdhet. Det är tvärtom ett uttryck för en mycket stor ojämställdhet. Det är 
både skrämmande och en otrygg miljö för flickor men också för pojkar. Det är 
inte förvånande att så många flickor mår dåligt i skolan om det här är det 
normsystem som gäller. 

Det är viktigt att synliggöra problematiken och det är viktigt att ta kvinnor 
och flickor som upplever detta på allvar och inte osynliggöra dem och säga; 
”nå, nå, du ska inte ta det så allvarligt”. Tvärtom, det ska tas allvarligt och det 
ska föras upp till diskussion. Annars får vi inte faktisk jämställdhet, annars 
får vi inte respekt för kvinnor, vilket ltl Gunnar Jansson efterlyste som viktigt 
för att skapa förebyggande skyddsåtgärder. 

I den här konventionen påförs vissa uppgifter; specialiserade skydds- och 
stödåtgärder. I Mariehamn har vi ett så kallat skyddshem, men det fungerar 
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inte, för kommunerna tycker inte att de behöver garantera den servicen till 
sina invånare.  

I riket har man tagit den här konditionen på allvar. De har införts en 
rikslag från i år, den 1 januari, som gör att varje kvinna, oberoende av var hon 
är i landet och blir utsatt för våld eller hot om våld, kan söka sig till första 
bästa skyddshem och staten betalar för skyddet. Den lagen borde vi med det 
snaraste också få på Åland. 

Det andra är att man efterlyser nödtelefoner eller stödtelefoner. Det har 
gjorts försök på Åland men det fungerar inte tillfredsställande. Det system vi 
har kan man säkert ha, men vi borde ha möjligheter att lokalt få akut hjälp via 
telefoner. 

Sedan, fru talman, finns det krav på generella stödåtgärder. På socialkans-
liet ska det finnas psykisk och annan rådgivning, ekonomiskt bistånd och rätt 
till boende osv.  

Fru talman! Social- och miljöutskottet gjorde ett bra försök att ta upp de 
här frågorna i samband med budgeten. Sedan försvann frågorna. Man kan 
säga att de osynliggjordes i finansutskottet som inte brydde sig om att disku-
tera frågorna. Nu finns det en ny chans för utskottet som jag önskar lycka till i 
den här frågan.  

Jag vet att det enda vi ska göra är att ge vårt bifall eller inte. Jag tycker att 
den här konventionen, och det som den innehåller, ska ändå uppfyllas av 
landskapsregeringen och det här är ett tillfälle som är viktigt att utnyttja för 
att vi åtminstone ska nå några steg på vägen till faktisk jämställdhet.  

Ltl Igge Holmberg, replik  

Tack, fru talman! Jag har ingenting som jag vill gå emot i det här anfö-
randet. Jag vill bara tacka ltl Sundback för det underbara anförandet.  

Under helgen har jag faktiskt sett videoupptagningen av julfesten. Jag 
tycker verkligen att det är värt en debatt. 

Sedan vill jag också understöda att alla ledamöter borde få den här 
förordningen utdelad till sig. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Jag håller med ltl Sundback. Det finns ingenting annat än 
bifall till det här. Man måste göra ett mycket djupare jobb i utskottet och 
titta på vad man i praktiken ska göra för att uppnå jämställdhet vad gäl-
ler inom vår egen behörighet, budget, lagstiftning och annat. Det gäller 
att man inte bara bifaller slentrianmässigt utan att man fördjupar sig 
och gör ett stort jobb och ger sedan ett betänkande vidare som berättar 
vad man ska göra för att åstadkomma ett mer jämlikt samhälle. Det här 
är ett mycket viktigt ärende. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, fru talman! Jag tror på ltl Runar Karlssons ambition i det här 
ärendet. Han har tidigare visat på stort engagemang och kunskap och 
han har t.ex. tagit upp stalking. Det finns också här. Den här konvent-
ionen innehåller i stort sett alla verktyg som ett samhälle behöver för att 

1048 



  

uppnå faktisk jämställdhet, men det kräver ett långsiktigt och systema-
tiskt arbete och en vilja att se saker som de är.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Jag håller med ltl Sundback, den här konventionen är väl-
digt heltäckande. För en jämställdhetskämpe som ltl Sundback som har 
hållit på i det här parlamentet sedan 1979 och har lyft de här frågorna så 
kommer det nu en fullständig katalog över alla de åtgärder som man be-
höver göra.  

Mycket har vi gjort här. Vi har inte problem med könsstympning och 
tvångsäktenskap osv. I andra ändan av skalan finns det saker som vi har 
kvar att göra och uppmärksamma och lära oss för att uppnå, som Sund-
back säger, verklig jämställdhet. 

Jag tror att Åland har kommit ganska långt. Vi är förhållandevis 
ganska medvetna om man jämför med hela den skala som nu kommer 
att skriva på eller har skrivit på den här konventionen.  

Från åländsk sida kunde man lyfta fram detta och hävda att vi är 
långt komna och kanske försöka få den här platsen i den övervakande 
kommittén som förkortas GREVIO. En ålänning kunde kanske nomine-
ras till den kommittén, det tycker jag att man borde undersöka. Det 
skulle vara intressant att höra Sundbacks åsikt om det. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, fru talman! Det är lätt att prata om könsstympning och tvångsste-
rilisering som skräckexempel. Det är svårare att se vardagsförtrycket, 
vardagsförolämpningar och förminskningar som regelmässigt drabbar 
kvinnor. Även om vi i relation till vissa andra länder, långt borta från 
oss, har kommit långt så är det inte tack vare Åland. Det är nog tack vare 
Sverige och sedan Finland. Jag har varit med när åtgärder har bemöttes 
med uttrycket; ”det behövs inte någon jämställdhetslag emedan jäm-
ställdhet redan råder”.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! I flera skeden av utvecklingen av jämställdhetspolitiken har 
man trott att nu har vi jämställdhet. Det där citatet har också jag läst. 
Det beror på att man helt enkelt inte har kunskap om vad nästa skede i 
utvecklingen är. Det var därför som jag tog upp att det finns många som 
är bakom oss i utvecklingen. Vi är ändå bland de regioner i världen som 
kanske är allra mest jämställda. När man har den kunskapen så medför 
det att man ser hur mycket som finns kvar att göra. Vore det inte en idé 
för Åland att visa framfötterna och verkligen försöka komma med i den 
övervakande kommittén och exportera åländsk jämställdhetspolitik? 
Det skulle också stärka politiken lokalt och sätta fokus på det politikom-
rådet lokalt här på Åland.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Fru talman! Om jag fick välja så är det inte min första prioritering. Det 
är också ett sätt att osynliggöra problematiken igen.  
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Kvinnor och flickor kan dagligdags utsättas för hot om våld eller våld 
eller för sexuella trakasserier. Det är inte lämpligt att små flickor i skolor 
blir kallade för horor. Det är ett uttryck för den underordning och un-
derordning som vi har i samhället. Man har på något vis den känslan av 
att man kan uttrycka sig så om en klasskamrat. Varifrån kommer det? 
Inte kommer det från lekis och dagis. Det kommer från vuxenvärlden. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Minister Wille Valve 

Fru talman! Tack för en engagerad debatt i dagarna två. Jag gläds över den 
här konventionen. Jag gläds över alla de timmar som har lagts ner i olika 
kommittéer och det har faktiskt gett resultat att en mängd osunda företeelser 
förbjuds om så regionalt. Det om något är en arbetsseger för jämställdheten. 

Vi kan minnas hur exempelvis HBT-frågor har haft otroligt svårt att hitta 
in i folkrätten, bland annat i människorättskommittén, de kom in först i slu-
tet av nittiotalet.  

Här har vi en regional konvention där genusteori förs in. Jag tycker, liksom 
tidigare, att det är rätt häftigt. 

I remissdebatten väcktes frågan om hur landskapsregeringen har uppfyllt 
och vill uppfylla konventionen syfte. Låt oss inledningsvis fokusera på portal-
artiklarna dvs. 1A-C.  

Projektet jämställd barnomsorg är på gång vilket vi har jobbat med sedan 
2009. Det här arbetet slutförs under de närmaste två åren. Efter uppföljning 
och utvärdering har inriktningen på projektet delvis ändrats. Under arbetets 
gång upptäcktes det bland annat att vårdnadshavare, men också beslutsfat-
tare som vi, behöver få mera kunskap. Den som vill fördjupa sig kan bekanta 
sig med jamstalldbarnomsorg.ax. Det här är ett normkritiskt arbete, i artikel 
6 anda, som problematiserar det som jag står och representerar här, nämli-
gen maskulinitet.  

Det här projektet riktar sig främst till de vuxna och det ger dem kunskaper 
och verktyg att jobba med genus och jämställdhet. Projektets målsättningar 
är att ge barn 100 målsättningar, 100 möjligheter istället för 1:1. 

Värt att notera är att i nordiska sammanhanget lyfts vårt barnomsorgsar-
bete upp som ”good practice.” Det har fått en hel del positiv uppmärksamhet. 
Det nyaste i projektet är tre pilotdagisar, varav två startades upp under 2014 i 
Mariehamn och ett tredje är på gång på landsbygden. 

Vi kan också nämna projektet ”fair sex” på gymnasialnivå. Det projektet 
påbörjades av denna regering 2012 i ett samarbete med Ålands fredsinstitut 
och det är ett unikt koncept som är framtaget på Åland. Vi har på Åland ut-
vidgat det till att omfatta också jämställdhetsplanering t.ex. jämställdhets-
grupper på gymnasiet. 

Det attitydförändrande arbetet är högt prioriterat. Varför kommer jag att 
återkomma till. 

Projektet Jämställd fritid går ut på att inkludera underrepresenterade 
grupper, t.ex. medborgare med funktionsnedsättning, inflyttade. Fokus är här 
på fritidssektorn som får verktyg och kunskap för att förebygga diskrimine-
ring och jobba för en jämställd fritid (Art 1B). Det finns knappast något annat 
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ställe i världen där det offentliga erbjuder utbildning och kompetensutveckl-
ing i dessa frågor utan att föreningen i fråga behöver betala avgift för det.   

Tjej- och killgruppsverksamhet finns idag i kommunernas regi. De är vik-
tiga. 

Ända sedan 1999 har det hållits 250 utbildningar och seminarier och ut-
bildningar inom ramen för ”Kvinnofrid”. Det har dels varit generella utbild-
ningar och dels riktade, till socialen, hälsovården. Vi har dessutom ett samar-
bete med Nationellt kvinnocentrum i Uppsala angående Kvinnofridslinjen, 
dit både anhöriga och utsatta kan ringa dygnet runt och få svar av profession-
ella med tystnadsplikt. Det är lokalsamtalsavgift, landskapet betalar resten.  

Till Tallbacken kan utsatta och anhöriga ringa dygnet runt för att disku-
tera, fråga och få goda råd. Det är bättre att ringa en gång för mycket än en 
gång för lite. 

Mera om förverkligandet av artikel 1 B. Landskapsregeringen har samman-
fört alla ombudsmän till en förstärkt ombudsmannamyndighet där kön är en 
av flera diskrimineringsgrunder. Vi kommer inom kort att kungöra en förord-
ning om ombudsmannanämnden som siktar på bästa möjliga sammansätt-
ning för att undanröja diskriminering på Åland. Det kan i sammanhanget 
vara värt att informera om ÅSUB:s undersökning om inflyttade som publice-
rades idag. En av frågorna som ÅSUB hade ställt till Ålands inflyttade var; 
upplever du dig som diskriminerar? Och i sådana fall, på vilken grund? Som 
kuriosa kan berättas att ungefär 1/4 av respondenterna svarade att man upp-
lever sig diskriminerad, vilket är samma tal för ålänningar i stort i en under-
sökning som gjordes för några år sedan, även om diskrimineringsgrunderna 
där var annorlunda, ifall någon vill fördjupa sig.  

Landskapsregeringen tittar dessutom på hur vi kan öka jämställdheten i 
den här salen som vi befinner oss i just nu inför valet 2019. I valreformsar-
betet är jämställdhet en av tre viktiga frågor. Det innebär att vi under 2015 
kommer att titta på hur vi kan öka medinflytande för kvinnor såsom det for-
mulerats i artikel 1B. Arbetsgruppen för valreform kommer att presentera ett 
delbetänkande i slutet av 2015.  

Hur har vi det med internationellt samarbete om vi tittar på artikel 1C? Det 
nordiska samarbete, främst det som Åland har ägnat sig åt med Finland, Sve-
rige och Norge, har varit väldigt viktigt. Danskarna har en lite annan uppfatt-
ning i jämställdhetsfrågor.  

Hela kvinnofridsprojektet på Åland inleddes som ett EU-projekt där vi ge-
nom kontakter i Sverige anhöll om medel från DAPHNE-fonden. Det var så 
program för omhändertagande och referensgruppen uppkom. Man kan säga 
att hela grunden för det åländska jämställdhetsarbetet, som vi känner det 
idag, uppkom genom internationellt samarbete.   

Landskapet har ordnat EU-konferenser för kvinnofrid under projekttiden. 
Vi har under ordnat tre nordiska konferenser på temat kvinnofrid, där också 
statsmakten genom landshövdingen varit aktiv.  

Låt oss då lämna de tre portalparagraferna och titta lite på de andra: Arti-
kel 4: Lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder för att främja kvinnors rätt 
att leva utan våld. Såsom nämndes så är attitydförändringsarbete oerhört vik-
tigt för att upptäcka och åtgärda och även styrdokument för hur myndighet-
erna ska arbeta. Under 2015 ska polissektorn prioritera arbetet mot våld i 
nära relationer och använda sina resurser till det, allt enligt budget 2015, 
godkänt av detta lagting. 
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Ltl Sundback lyfte frågan om trygghetslarm vilket avvecklades av tidigare 
polismästaren. Här kan jag konstatera att vi bör titta på trygghetspaket för de 
åländska kvinnor som är utsatta. Den här frågan har polisstyrelsen börjat 
titta på. Jag är säker på att frågan kommer att fördjupas ytterligare. Huruvida 
det just är ett sådant trygghetslarm som har funnits tidigare, det vill jag inte 
föregripa, men polisstyrelsen ska titta på lika lösningar. 

Artikel 5 handlar om statens skyldigheter samt extraterritorialitet som vi 
nämnde i föregående remissdebatt. 

När det gäller artikel 6, har vi genusteoretiskt förhållningsätt då vi införli-
var och utvärderar konsekvenserna av konventionen? Ja, vi har det i styrdo-
kumenten och i riktlinjerna. Rent konkret kommer detta fram då alla lagför-
slag ska genomgå en genuskonsekvensbedömning enligt riktlinjerna.  

Om vi blickar framåt, vad vill den här regeringen satsa på för att utveckla 
jämställdhetsarbetet? Projektet ”Ett jämställt Åland” påbörjas i år och pågår 
tre år. Utbildningsprojektet riktar sig till hela Ålands offentliga sektor och 
strävar till att undanröja diskriminerande strukturer, t.ex. att kvinnor och 
män tas lika mycket på allvar, att deras ärenden får en lika gedigen beredning 
och att tjänstemän är lika uppmärksamma på kvinnor, mäns, flickors och poj-
kars problem. För detta projekt finns 300 000 euro reserverat i tre år.  

På kommande är också ett familjefridscentrum som för närvarande be-
handlas av de åländska kommunerna. Det är alltså ett erbjudande från land-
skapet till kommunalsektorn. Det blir samordnad experthjälp för personer 
som utsatts för våld i nära relationer. Ett kompetenscenter för hela Åland, där 
vi involverar polisen, ÅHS och socialvården. ATV (alternativ till våld) är tänkt 
att bli en del av denna samverkansmodell vars grund skulle vara Tallbacken. 
Här har vi gruppterapi för män med våld- och aggressionsproblem gentemot 
sin partner. Denna gruppterapi är inte överbelastad såsom påstods tidigare i 
remissdebatten. Projektet har pågått sedan 2004 i samarbete med ATV i 
Oslo.  

I familjefridscentrum skulle t.ex. erbjudas skyddat boende, barnahusmo-
dellen, expertrådgivning, säkerhetsplan, samtal med våldsutsatta barn, vålds-
screening, gruppterapi för våldsutsatta, socialvård, polisskydd och handled-
ning. 

Avslutningsvis, fru talman, allt jämställdhetsarbete innebär attitydföränd-
ring. Landskapsregeringen anser att utbildning och kunskap är de viktigaste 
förutsättningarna för lösningarna. Det hoppas jag också att vi har visat, med 
tanke på vad vi satsat på och det vi avser satsa på. Tack. 

Ltl Igge Holmberg, replik  

Tack, fru talman! Tack till ministern som nämnde ”fair sex” som jag per-
sonligen tycker att är ett lysande program. Det borde dock fortsätta och 
börja tidigare. Vi har fortfarande också mycket problem med sexuella 
trakasserier och liknande redan i högstadiet. Enligt mig så skulle man 
kunna sätta in projektet ”fair sex” eller liknande program redan i sjuan. 
Finns det några planer på att fortsatta eller utöka det här programmet? 

Minister Wille Valve, replik 

Jag stöder för egen del när det gäller att utveckla projektet ”fair sex” så 
att man också kunde ha projektet i högstadiet. Nu är det här ett ärende 
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under beredning vars exakta detaljer jag inte känner till. Utbildningsmi-
nistern har kunskap i detta ärende. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, fru talman! Vad gäller ”fair sex” och tjej- och killgrupper så har de 
verksamheterna initierats i Ålands fredsinstitut, men de kommer nog att 
fasas ut nu och arbetet kommer att ha ett innehåll. Det betyder att de 
här verksamheterna blir lite husvilla.  

Det stämmer att kommunerna har ansvar för tjej- och killgrupperna 
och det har inte varit särskilt framgångsrikt. Alla kommuner har inte 
tagit upp pengar. När man har försökt samordna tjej- och killgrupper 
över kommungränserna så har det inte varit möjligt. Trots att det finns 
många flickor och pojkar i de yngre tonåren som skulle vilja gå i de här 
grupperna så har det lett till att de inte har fått möjlighet till det. Så det 
är väldigt välkommet om landskapsregeringen ser till att det här får en 
fortsättning. Tjej- och killgrupperna har en viktig betydelse när det gäl-
ler att förebygga våld. 

Minister Wille Valve, replik 

Tack, ltl Sundback. Jag hajade lite till när jag hörde ltl Sundback berätta 
att det inte har lyckats gå att samordna tjej- och killgrupper över 
kommungränserna. Det låter märkligt. Det tar jag med i det fortsatta 
arbetet. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Man kanske inte behöver haja till. Det är ju inte ovanligt med problem 
när det gäller samarbete mellan kommunerna. Det har med pengar att 
göra och kanske ointresse i det här sammanhanget. 

Jag tror, som ltl Igge Holmberg, att de här insatserna måste sättas in 
redan i högstadiet för där tycks de största problemen finnas när det gäl-
ler sexuella trakasserier och kränkningar. Det är möjligt att man måste 
göra jämställdhetsplaner i de här skolorna för att för att få lärarna att 
delta i arbetet med att sprida kunskap och att få till stånd verkliga för-
ändringar och inte bara några små ad hoc projekt nu och då. Det ska 
vara kontinuerligt arbete. 

Minister Wille Valve, replik 

Jag delar uppfattningen om att planer är ett väldigt viktigt redskap för 
att åstadkomma resultat. 

Vad gäller killgrupper kan jag som kuriosa berätta att jag har själv 
hörts av en tjejgrupp med det uttryckliga syftet att få reda på hur en kil-
lar tänker, vilket var en väldigt intressant upplevelse. Den gången fanns 
det åtminstone deltagande med från hela Åland.  

Men, som sagt, jag tar med mig detta inför det fortsatta arbetet. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Jag hade dålig framgång här med fredsinstitutets ordfö-
rande när jag frågade om det inte skulle vara skäl för Åland att försöka 
komma med i den här expertgruppen som enligt artikel 66 ska finnas 
och övervaka parternas tillämpning av denna konvention. Jag tror man 
kunde få fram en sådan resurs här på Åland. Någon gång kunde vi visa 
framfötterna och exportera den kunskap och det engagemang vi har här 
på Åland. Jag skulle vilja höra kansliministerns åsikt om att göra en så-
dan framstöt och försöka bli en av de här 10 till 15 representanter i GRE-
VIO, som den här expertgruppen heter. 

Minister Wille Valve, replik 

Ja, jag har lyft den här frågan med de ansvariga tjänstemännen. Med 
risk för att det här låter som extremt skryt så har vi upplevt att vi har 
varit ganska långt fram i jämställdhetsarbetet i våra kontakter med ifrå-
gavarande organ. Vi har givetvis bidragit mycket till det arbete som or-
ganet har gjort, vi har varit inkluderade i det arbetet och då har vi kom-
mit fram till att den nytta vi skulle ha av att vara formella medlemmar 
nog mera skulle vara formell än att vi skulle få impulser för jämställd-
hetsarbetet. I de kontakterna har vi konstaterat att vi har en helt annan 
medvetenhet på Åland jämfört med hur det är på rikssidan idag. Bara 
hur de här frågorna debatteras i lagtinget talar för sig själv om man jäm-
för med hur frågorna debatteras i riksdagen. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Jag vill påstå att så är det. Även om det finns saker kvar att 
göra också här på Åland så är vi långt framme, åtminstone i medvetan-
det. Då kanske det skulle vara skäl att erbjuda det engagemanget och 
den kunskapen att hjälpa andra. Det skulle också lokalt stärka det här 
politikområdet. Jag tycker att man kunde överväga att tillsammans med 
till exempel fredsinstitutet erbjuda sitt engagemang för att ingå i den här 
expertgruppen. Många gånger kan det handla om mycket annat och 
mycket grövre saker än det som vi sedan länge har lämnat bakom oss. 
Om man kan uppträda som en vision om hur det kan bli och skapa en 
målbild för de andra staterna som jobbar med de här frågorna så gör 
man ganska stor nytta. 

Minister Wille Valve, replik 

Det var en mycket tänkvärd kommentar från ltl Danne Sundman. Jag 
tror att det är en typisk fråga som social- och miljöutskottet kan för-
djupa sig i. 

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.  

Bordläggning 

4 Ny blankettlag om bostadsbidrag 
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 4/2014-2015) 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 6/2014-2015) 
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Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 21.01.2015. Godkänt. 

Bordläggning 

5 Förslag till första tilläggsbudget för år 2015 
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 5/2014-2015) 
Landskapsregeringens budgetförslag (BF 2/2014-2015) 
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 21.01.2015. Godkänt. 

För kännedom 

6 Behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2014 
Finans- och näringsutskottets redogörelse (FUR 1/2014-2015) 
Ärendet upptas till behandling vid plenum 21.01.2015. 

Plenum slutar 
Nästa plenum hålls 21.01.2015 klockan 13.00. Plenum är avslutat. 

  1055 





 

 Ålands lagting PLENARPROTOKOLL  
   
   SS 

 

Plenum den 21 januari 2015 kl. 13.00 

Plenum börjar ............................................................................................................................................................ 1057 
Första behandling...................................................................................................................................................... 1057 
1 Ny blankettlag om bostadsbidrag 

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 4/2014-2015) 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 6/2014-2015) 

Enda behandling ........................................................................................................................................................ 1057 
2 Förslag till första tilläggsbudget för år 2015 

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 5/2014-2015) 
Landskapsregeringens budgetförslag (BF 2/2014-2015) 

Enda behandling ........................................................................................................................................................ 1090 
3 Behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2014 

Finans- och näringsutskottets redogörelse (FUR 1/2014-2015) 
Plenum slutar ............................................................................................................................................................. 1090 

 

Plenum börjar 
Närvaroregistrering. 28 ledamöter närvarande. 

Lagtingsledamoten Torbjörn Eliasson anhåller om ledighet från dagens plenum på 
grund av sjukdom. Beviljas. 

På fredag 23.01.2015 kommer en frågestund enligt bestämmelserna i 35 § i arbetsord-
ningen att hållas klockan 09.30. 

Från landskapsregeringens sida deltar lantrådet Gunell, vicelantrådet Nordlund samt 
ministrarna Aaltonen, Ehn och Valve.  

De lagtingsledamöter som inte redan har anmält sig och som önskar ställa en fråga ska 
meddela det till lagtingets kansli senast dagen före, alltså under morgondagen. Anteck-
nas. 

Första behandling 

1 Ny blankettlag om bostadsbidrag 
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 4/2014-2015) 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 6/2014-2015) 

Enda behandling 

2 Förslag till första tilläggsbudget för år 2015 
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 5/2014-2015) 
Landskapsregeringens budgetförslag (BF 2/2014-2015) 
Talmannens förslag är att en gemensam debatt tillåts för de båda ärendena. Kan försla-
get omfattas. Det är omfattat. 

Diskussion.  

Ltl Jörgen Pettersson 

Talman! Den föreslagna blankettlagen om bostadsbidrag har satt ljuset på 
såväl en svag punkt i den åländska självstyrelsen som på en styrka och bered-
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skap att agera snabbt då det behövs. Dessutom lyfter lagen fram en viktig dis-
kussion om i vilken kommungrupp de åländska kommunerna egentligen bör 
finnas.  

Den blottade svagheten utgörs denna gång av hur informationen löper från 
ministerierna i Helsingfors till landskapsregeringen. Det har framkommit att 
denna lag som vi faktiskt följt sedan år 1975 ändrades senaste höst men att 
detta blev känt först den 13 november. Via en internetsida. Det är naturligtvis 
inte optimalt och det vore såklart önskvärt att rutinerna kunde ses över för att 
undvika att det sker igen. I den mån blankettlagar används är det oerhört vik-
tigt att såväl lagberedning som regering får tid att analysera konsekvenserna 
av förslaget. 

Mot bakgrund av att informationen kom så sent är det ändå berömvärt att 
lagberedningen kunde ske i snabb ordning så att bostadsbidraget fortsätt-
ningsvis kan betalas ut enligt de nya reglerna som är enklare än de tidigare. 
Dessutom underlättar de nya kriterierna beviljandet av bidragen och ökar 
valfriheten. Ändringen bedöms dessutom förbättra situationen för barnfamil-
jer och ensamförsörjare vilka lever under den relativa fattigdomsgränsen. 
Den viktiga diskussionen handlar om hur dyrt det är att leva på Åland. Detta 
lagförslag baserar sig på att de åländska kommunerna hör hemma i kommun-
grupp 3 vilket baserar sig på en utredning som social- och hälsovårdsministe-
riet gjort i september år 2014. Dit hör även de åländska pensionärer som lyf-
ter bostadsbidrag. I kommungrupp 3 finns även städer som exempelvis Åbo, 
Borgå, Björneborg, Tammerfors och Vasa. Till kommungrupp 2 dit Åland hit-
tills hört finns Esbo, Grankulla och Vanda, alltså betydligt större tätorter som 
dessutom ligger nära Helsingfors som ensam utgör kommungrupp 1.  

Mot bakgrund av hur snabbt denna blankettlag tagits fram är det viktigt att 
analysera utvecklingen noga, särskilt när det gäller medelhyresnivåerna på 
Åland och vilka de ekonomiska konsekvenserna blir för bidragstagare och 
kommunerna. För landskapets vidkommande blir merkostnaden i förhål-
lande till den ordinarie budgeten cirka 70 000 euro år 2015 och från och med 
år 2016 cirka 118 000 euro. 73 procent av bidragstagarna kan räkna med höjt 
eller bibehållet bostadsstöd medan det sjunker hos 27 procent. Det är också 
viktigt enligt utskottet att bidraget blir så könsneutralt som möjligt. 

Själva behandlingen av lagförslaget har annars ägt rum i social- och miljö-
utskottet varför jag hänvisar till det bifogade utlåtandet och den kommande 
presentationen. Med hänvisning till detta föreslår majoriteten i finans- och 
näringsutskottet att lagförslaget samt tilläggsbudgeten antas oförändrat. 
Tack. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Finansutskottets ordförande Jörgen Pettersson näm-
ner att informationen har kommit så sent till Åland att det blev lite bråt-
tom och lite för sent att stiga upp så att säga. Vad menar utskottets ord-
förande med att det kom så sent för det här ärendet kom ju till riksdagen 
29 april 2014? 

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, talman! Den frågan kan jag nog inte svara på. Den informationen 
jag fått är att man till landskapsregeringen fick den i november i fjol. 
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Varför informationen inte har gått från riksdagen så kanske någon an-
nan kan svara på? Tack. 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Det är så att vi har olika teknik när det gäller lagstiftning och nu råkar 
det här vara en blankettlag. Menar utskottets ordförande att alla våra 
lagar ska riket påminna oss om att nu måste ni uppdatera era egna la-
gar? Det är knappast så att Ålands Lagting heller påminner finska riks-
dagen för att nu är det dags för er att uppdatera era lagar. Ansvaret lig-
ger på oss själva att se till och att följa med att vi har de up-to-date när vi 
ändå har utnyttjat den här tekniken att inte skriva egna utan kopiera de 
rakt av för då blir de också gällande här. Då ligger ju ansvaret på oss 
själva.  

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Tack, fru talman! Så är det. Jag tycker inte att man ska lägga ansvaret på 
en och samma sida. Det behövs nog två stycken för att det ska fungera 
på ett vettigt sätt. Därför vill jag också i mitt anförande påpeka vikten av 
att man faktiskt får det här att fungera. För ingen vill bli tagen med 
överraskning särskilt inte när det gäller lagstiftning. Det förtjänar ändå 
att understrykas att sättet man hanterar det på när det väl står klart så 
är bra. Tack. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Det här replikskiftet påminner mig lite om en uppfattning jag får ganska 
ofta att man tror i landskapsregeringen och många i det här parlamentet 
att har man en blankettlagstiftning så då är man av med alla bekymmer. 
Det är tvärtom. Det finns massor av olika bekymmer och att man inte 
överhuvudtaget skulle vara skyldig att följa med utan att det är någon 
annans skyldighet. Det tog jag upp redan i remissen. Det är inte på det 
sättet. Utan landskapsregeringen har helt enkelt missat det här. Jag 
måste ändå ställa en fråga till finansutskottets ordförande när man skri-
ver så här: ”Utskottet erinrar om behovet av en ny lagstiftning i den 
händelse man önskar göra ändringar”. Det framkommer inte någon-
ting i betänkandet vad man motiverar den skrivningen med. Det sades 
inte heller någonting i presentationen. Vad tänker man på just där? Det 
vore också intressant att få höra vilka de styrkorna var med blankettlag-
stiftning som nämndes tidigare.  

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

När det gäller ny lagstiftning i vårt betänkande så satte vi dit det för att 
man skulle vara beredd på att det faktiskt kan bli effekten ifall att man 
måste göra några ändringar av något skäl som eventuella analyser i såd-
ana fall kommer att visa. Den pragmatismen behöver vi nog ha i själv-
styrelsen att de gånger vi använder oss av blankettlagar så måste man 
följa deras effekter noga. Tack. 
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Ltl Anders Eriksson, replik 

Det var lite den uppfattningen jag fick när jag läste den här meningen att 
det är någonting som finans- och näringsutskottet har satt dit. Förut var 
det alltid så att ville man ha en viss typ av lagstiftning så motiverar man 
varför. Det här är behovet för egen lagstiftning, det här är fördelarna 
med blankettlagstiftning men här vill man bara erinra om att behovet 
om ny lagstiftning kan finnas. Därför satte man dit det. Jag förstår det. 
Vi hade också bråttom i social- och miljöutskottet och jag ska åter-
komma i mitt anförande till behandlingen och vad vi kom fram till där. 
Jag har också förståelse för att man har haft bråttom i finans- och nä-
ringsutskottet men den här typen av formuleringar så är tyvärr inte rik-
tigt seriösa.  

Ltl Jörgen Pettersson, replik 

Vi arbetar nog så seriöst som vi någonsin förmår. I det här betänkandet 
deltog ju faktiskt alla deltagare i finans- och näringsutskottet utom den 
liberala falangen som skrev en reservation. Så vi har nog alla försökt att 
få det att framstå så klokt som möjligt och då tycker vi att det är klokt att 
säga till på förhand att det här kan bli följderna av om man måste göra 
ändringar. Tack. 

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. Ledamoten Tony Asumaa ges tillfälle att presentera sin re-
servation.  

Ltl Tony Asumaa 

Fru talman! Som sagt så är en del av vår lagstiftningsteknik att skriva blan-
kettlagar som i princip är kopior av rikslagar och som vi då tillämpar på om-
råden som vi har behörighet på. Använder man sig av blankettlagar så behö-
ver man ha klara och tydliga rutiner på hur våra blankettlagar följs upp mot 
rikets blankettlagar. Så att de är också up-to-date och som det har sagts här 
tidigare så ligger ansvaret på det här området helt på landskapsregeringen 
och också på den åländska riksdagsledamoten i Helsingfors. Och som ett be-
lysande exempel har vi den här lagen LF 6/2014-2015 ny blankettlag om bo-
stadsbidrag där vi har också reserverat oss.  

Vi kunde läsa i dagens lokala tidning att socialministern skrev att land-
skapsregeringen inte kunde lagstifta snabbare än vad man nu gjort. Då man 
först 13 november fått information om den nya lagen om bostadsbidrag i 
form av den information som man har hittat utlagt på rikets hälsovårdsmi-
nisteriets hemsida. Det kan vara så att man inte har kunnat skriva det snabb-
bare men man hade nog kunnat vakna betydligt tidigare. För det är så att re-
geringen i Finland lämnade sin proposition om den här lagen till riksdagen 
den 24 april 2014. Grundlagsutskottet där den åländska riksdagsledamoten 
också sitter gav sitt utlåtande den 12 juni 2014 och riksdagen antog lagen den 
30 september 2014. Att landskapsregeringen har försovit sig i sju månader 
har gjort att den här lagen, enligt vad vi liberaler har erfarit, har gjorts över 
en helg på 22 timmar. Utan att höra någon i frågan eller att utreda vad det 
har för konsekvenser på exempelvis de åländska stödmottagarna och som här 
nämndes så stiger det i riket eller är detsamma för 73 procent och sjunker för 
23 procent. Vi vet inte hur det förhåller sig på Åland och de åländska kommu-
nerna har inte hörts om vad t.ex. det kan ge för konsekvenser av t.ex. ökade 

1060 



  

utgifter i utkomststöd. Den enda konsekvensanalysen landskapsregeringen 
har gjort är att den nya lagen om bostadsbidrag inte kan tillåtas söka i en så-
dan omfattning som en placering i den tidigare kommungruppen 2 skulle in-
nebära. På dessa grunder har landskapsregeringen flyttat ner Åland från di-
vision två till division tre. Summan som man sparar är 75 000 euro för år 
2015. Det här utgör 1,9 promille av landskapets budget. För de personer som 
verkligen skulle behöva det här bostadsbidraget på Åland är jag helt säker på 
att den här procentandelen är något helt andra propositioner i den månatliga 
budgeten.  

Vad gäller konsekvenserna och jämställdheten mellan könen, så konstate-
rar landskapsregeringen att förslaget inte har några betydande konsekvenser 
med tanke på jämställdheten mellan könen. Däremot har social- och miljöut-
skottet stick i sten med landskapsregeringen konstaterat att lagförslaget har 
konsekvenser just för jämställdheten mellan könen och då främst så att det är 
oftast pappan som i flesta fall förfördelas vad gäller bostadsbidraget. Därför 
har också social- och miljöutskottet i sin skrivelse uppmanat landskapsrege-
ringen att i en framtida revidering av lagen beakta jämställdhets frågan.  

Det här är nu ett tecken på landskapsregeringens socialpolitik av idag och 
som leds av en socialdemokratisk minister. Då kan man säga att det känns 
lite som att det sköts lite med vänstra handen och det är kanske så det görs.  

Fru talman, beslutet att degradera Åland från tvåan till trean baserar sig 
inte på någon jämförelse av medelhyra på Åland eller någon annan analys av 
de ekonomiska konsekvenserna som det här kan ha på bidragsmottagarna 
eller kommuner. Det har både social- och miljöutskottet och finans- och nä-
ringsutskottet konstaterat i sina betänkanden. Genom att förslaget på änd-
ring av kommungrupp baserar sig på ett bristfälligt beslutsunderlag kan vi 
från liberalernas sida inte omfatta lagförslaget och paragraf nr 3. Lagänd-
ringar och då främst sociallagstiftning som då direkt berör enskilda ålän-
ningar måste enligt liberalerna basera sig på ett brett och tillförlitligt fakta 
underlag. Inte på godtyckligt tyckande eller att man tycker att det här blir för 
dyrt.  

Därför anser vi liberaler att landskapsregeringen kan återkomma med för-
slag om kommungrupp när berörda parter har hörts och konsekvensana-
lyserna har gjorts.  

Fru talman med anledning av det här har vi liberaler reserverat oss mot 
finans- och näringsutskottets betänkande gällande ny blankettlag om bo-
stadsbidrag och främst då 3:e paragrafen där vi föreslår att Åland fortsätt-
ningsvis ska höra till kommungrupp 2 tills alla de nödvändiga konsekvensa-
nalyserna har gjorts. Senare vid detaljbehandlingen kommer vi att föreslå en 
ändring av paragraf 3 enligt vår reservation.  

Tack, fru talman. 

Minister Carina Aaltonen, replik 

Fru talman! Ansvaret vilar naturligtvis på landskapsregeringen och jag 
beklagar verkligen att vi inte har haft de erforderliga resurser att följa 
med rikslagstiftningen och de ändringar som har skett i riket. I de allra 
flesta fall så har vi ett välfungerande system där vi får kännedom om ny 
lagstiftning i god tid och kan agera därefter men i det här fallet så 
skedde det faktiskt ett misstag. Vi ska också komma ihåg att det här är 
rikslagstiftning och bostadsbidraget är åländskt behörighet, så det här 
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lagförslaget har inte varit på remiss till Åland. Det fanns bara på finska 
dessutom. Sen dundrar liberalerna på och vill framställa nu att det här 
lagförslaget är en försämring men faktum är ju att bostadsbidraget ökar 
med närmare 118 000 euro på årsbasis. Det är ju en förbättring från 
dagsläget.  

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Tack, minister Aaltonen för repliken. Det är helt klart 
att det saknas rutiner. Jag tror inte att det är frågan om resurser utan 
det är rutiner och de verkar inte i det här fallet varit på plats. Jag vet inte 
hur det ligger till med uppföljningen av andra lagar och om de rutinerna 
är på plats. Det är svårt att säga, men vi analyserar det mer som så att 
det är brist på rutiner inom avdelningen. Det får ministern ta ansvaret 
för och det gör hon ju förtjänstfullt. Vad gäller det här att det ökar eller 
inte, så har man i riket konstaterat att det ökar eller är detsamma för 73 
procent och minskar för 23 procent av de som tar emot bidrag. Hur det 
är på Åland vet vi inte för sådan analys finns inte i lagförslaget och det är 
sen godtyckligt.  

Minister Carina Aaltonen, replik 

Normalt sätt så brukar ledamot Asumaa stå här i talarstolen och visa på 
landskapets ekonomiska situation, kurvor och tabeller. Det är de facto 
som liberalerna vill utan desto mera utredningar att öka på landskapets 
kostnader med en dryg kvarts miljon euro på årsbasis. Jag menar att en 
ansvarsfull socialpolitik är att utreda och göra de här noggranna bedöm-
ningarna innan och det ska vi ge i uppdrag åt ÅSUB att ta fram och göra. 
Vi har nu under flera års tid försökt få de åländska pensionärstagarnas 
bostadsbidrag att stiga från kommungrupp 3 till kommungrupp 2 och då 
visar social- och hälsovårdsministeriet med tydlighet att Mariehamn 
faktiskt ligger långt därifrån för att komma upp i kommungrupp 2.  

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Socialministern bedömer mitt normala beteende att 
visa kurvor och siffror och den analysen kan nog stämma men de base-
ras alltid på fakta. Nu har vi ett lagförslag då man inte har fakta och det 
är det vi har reserverat oss mot att så länge vi inte har fakta och de kon-
sekvensanalyser som är gjorda så kan Åland bestå i den kommungrupp 
där man är. Det kan mycket väl komma fram att Åland hör till den 
kommungruppen eller någon annan. Det har vi inte motsatt oss mot hel-
ler men vi vill veta vad som gäller och att man inte godtyckligt gör det 
här för det som står här är att man har gjort det för att man inte riktigt 
har råd. Det väl kanske inte så rysligt hårt argument i just den här frå-
gan när det gäller människor som behöver stöd.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Jag tänkte spinna vidare på just det här sista som i 
sista repliken fördes fram. Ekonomen Asumaa brukar lyfta fram vikten 
av att vi finansierar förslagen och nu så ser jag att finans- och näringsut-
skottet har lämnat ett betänkande, man har behandlat den öppnade 
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budgetmoment att var förslagen är ifrån finans- och näringsutskottets 
medlem Asumaa och övriga liberaler i utskottet. Var är förslagen till 
finansieringen?  Momenten är öppna. Det är hur lätt som helst att få 
reda på den här siffran att det är dubbelt upp med bidrag som ska ut nu 
med liberalernas förslag. Varför finns inte finansieringsförslagen med?  

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Enkel orsak. Lagen är inte godkänd. Vi vet inte. God-
känns inte lagen så behövs inte tilläggsanslag för vi kan ju inte äska om 
tilläggsanslag om inte lagen stöder det. Därför har vi medvetet inte hel-
ler kunnat äska för de pengarna. Det har varit vårt argument.  

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Nu förstod jag ingenting. Alltså det finns ju öppna 
budgetmoment och det var hur lätt som helst att ta reda på att det är 
dubbelt upp i princip med det förslaget där liberalerna föreslår som en 
serie i finans- och näringsutskottet att man ska godkänna det här betän-
kandet men att man ska kvarstå i kommungrupp 2. Det vill säga att man 
kvarstår i kommungrupp 2 och det kostar dubbelt så mycket mot det 
förslag som ligger från majoriteten i finans- och näringsutskottet. Varför 
föreslår man då inte en finansiering också på de budgetmoment eller är 
det ok nu att inte säga vad saker och ting kostar när man vill utöka utgif-
terna från liberalerna. Vad är liksom linjen?  

Ltl Tony Asumaa, replik 

Linjen är ganska klar. Nu pratar vi om ett lag och nu behandlar vi lagen. 
Där behandlar vi lagen om kommungrupp 2 eller 3. Det är egentligen ett 
enskilt ärende. Sen har vi en budget där det äskas pengar. Det är ett skilt 
ärende. Vi ansåg att vi i det här skedet koncentrerar oss på lagen och blir 
det en ändring så går det givetvis också. Ett enhälligt lagting som ändrar 
det här till kommungrupp 2 eller kvarstår i kommungrupp 2 finns det 
alltid medel som heter tilläggsbudget. Så har det fungerat hittills. Nu 
kommer man också med en tilläggsbudget på 70 000 euro genom att 
man nu har märkt att man måste skriva om lagen. Det gick också ganska 
snabbt. Det gick på 22 timmar att få det gjort. Så nog lär man också får 
det justerat om vi bara kan enhälligt komma överens att så här är fallet. 
Det är ju inte så att de här 75 000 euron behövs imorgon ifall det här 
skulle gå igenom, men kanske under året.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Barbro Sundback, replik 

Tack, fru talman! Ledamot Asumaa tar till storsläggan men han slår på 
sidan om. Alltså skulle vi inte ta den här lagen nu så skulle det inte bli 
bostadsbidrag överhuvudtaget. Nu förstår jag att det är fel på blankett-
lagstiftningen. Det är fel på rutinerna. Om rutinerna hade fungerat så 
skulle det ha blivit samma ändring som i riket. Alltså man borde ha 
sänkt precis som det nu är föreslaget. Så ska man göra särskilda förhöj-
ningar på Åland så måste man göra en helt ny lagstiftning och det tar 
betydligt längre tid. Så är det ledamot Asumaa. Jag tror att jag har erfa-
renhet nog att bedöma den saken. Så vad vill man egentligen. Vill man 
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ha egen lag eller vill man ha blankettlagstiftning. Vill man ha högre än i 
riket eller vill man ha motsvarande sociala förmåner?  

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Ledamot Sundback verkar kanske leva i egen värld och 
kanske inte alltid lyssnar på vad man säger. För det första. Bostadsbi-
dragen rullar på som vanligt oberoende. Jag menar den här kommun-
gruppen är en parameter, ett system som går att ändra. Jag menar att 
ingen blir utan pengar. Det har vi erfarit både i social- och miljöutskottet 
och finansutskottet. Ingen blir utan bostadsbidrag. Det är fakta. Ta reda 
på fakta före man börjar påstå något här i lagtinget. Det är onödigt att 
komma med osanningar här. När vi till största delen vet vad det handlar 
om. Vad gäller lagstiftning har vi aldrig sagt något emot, bara om blan-
kettlagen. Vi har sagt att har man blankettlag så måste man se till att ru-
tinerna är på plats och att man inte hamnar i det här att det är för sent 
att stiga upp en dag. Det var bara det. Inga frågor om det är bra eller då-
ligt med blankettlag. Det har inte diskuterats här överhuvudtaget.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Det var ju en nyhet. Nu var det inte bra eller dåligt med blankettlag. Vad 
vill liberalerna? Vill man ha en blankettlag i den här frågan eller vill man 
ha en egen lag? Det är det som avgör nivån på bidragen. Så man måste 
välja väg. Och vi har förstått att man vill hacka på regeringen. Det 
kanske har gått hem. Vad vill liberalerna i den här frågan? Tala om det 
för väljarna. Ska man höja alltså jämfört med nivåerna idag, så måste 
det vara en egen lagstiftning och det tar betydligt längre tid.  

Ltl Tony Asumaa, replik 

Det blir bara svårare och svårare att replikera. Jag vet inte riktigt om vi 
pratar om samma ärende. Vill vi ha ett riktigt högt bostadsbidrag kan vi 
sätta oss i kommungrupp 1 tillsammans med Helsingfors. Det är de det 
handlar om. Parametrarna. Inte behöver vi skriva en egen lag bara för 
att vi ska se vilken kommungrupp vi ska hålla oss i. Och vad liberalerna 
vill står klart och tydligt i reservationen. Paragraf 3, läs pappret.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Tack, talman! Jag är glad att ledamot Asumaa lyfter jämställdhetsfrågan 
som social- och miljöutskottet tar upp i sitt betänkande. Det jag bl.a. 
saknar i den här frågan är vad det är för statistik om hur våra barn bor 
efter att föräldrarna har separerat. Jag kommer också att knyta an till 
det här i mitt kommande anförande.  

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, fru talman! Tack, ledamot Holmberg-Jansson. Det är en av de vik-
tigaste aspekterna också i det här. Inte bara pengarna. Alltså nivån på 
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kommungruppen. Också jämställdheten att hur olika man kan behand-
las fast man är förälder till samma barn vad gäller bostadsbidrag. På det 
viset är det kanske anmärkningsvärt att landskapsregeringen inte kom 
fram till några konsekvenser överhuvudtaget vad gäller jämställdheten. 
Däremot så konstaterade social- och miljöutskottet ganska omgående 
vad jag har erfarit att här finns en stor diskrepans och jag tror också att 
den uppmaningen som social- och miljöutskottet gav att man i framtida 
lagstiftningen ska revidera och beakta det här området så tror jag är det 
allra viktigaste. Jag håller helt med ledamot Holmberg-Jansson.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl John Hilander, replik 

Tack, talman! Tack, ledamot Asumaa. Det saknas konsekvensanalyser 
och det kan jag hålla med om vilket utskottet också konstaterar om det 
här med bostadsgrupper. Det jag tänkte fråga är att tillförs de facto en 
hel del pengar till systemet som i det här förslaget förbättrar och fram-
förallt för barnfamiljer. Så skillnaden mellan det som ledamoten föreslår 
i sin reservation och det som verkligen blir nu är lite otydlig. Räcker det 
inte med det som man tillför nu? Det skulle göra så mycket mer att höja 
bostadsgrupp. Är det så man anser det? 

Ltl Tony Asumaa, replik 

Tack, ledamoten Hilander för repliken. Det är väl så att när man använ-
der blankettlag så får man ta konsekvenserna av det också. I det här fal-
let så passar inte summan riktigt in fast man är i kommungrupp 2 så på 
det rent ekonomiska premissen ville man byta bostadsgrupp. Det är 
klart att har man blankettlag så kommer det vissa konsekvenser och det 
är ju alltid så att varför måste vi kunna göra det. Varför kan inte ålän-
ningarna har det bättre i något fall för vi vet att levnadskostnadsindexet 
är högre på Åland. Maten är dyrare och annat är dyrare. Det här skulle 
ge en liten guldkant till de som behöver bidrag. Det här är ju inget man 
står och delar ut på torget i Mariehamn åt alla som vill ha det utan det är 
verkligen de som behöver få de här pengarna. Om det nu kommer att 
kosta oss 75 000 euro så varför skulle vi inte kunna unna de som verkli-
gen har behov av det.  

Ltl Johan Hilander, replik 

Tack, talman! Det är klart man kan resonera så, men konsekvensnovi-
serna fattas lite här. Det andra jag tänkte ta upp är det här med utbetal-
ningarna av stöd som inte är så solklart att sker automatiskt. I dagsläget 
om jag förstått det rätt så sker det nästan manuellt av FPA på undantag 
för Åland den här månaden januari. Så det är av allra största vikt att det 
här verkligen går igenom.  

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 
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Ltl Christian Beijar 

Fru talman! Det känns lite som man brukar säga ta autologi tårta på tårta. 
Jag ska presentera social- och miljöutskottets betänkande, som i princip fi-
nansutskottet har skrivit av så det är bra att våra utskott är överens men det 
känns lite som tårta på tårta. Social- och miljöutskottet har kommit med ett 
utlåtande där vi också föreslår att det här lagförslaget ska antas utan änd-
ringar. Utskottet har inte riktigt varit enig utan ledamot Torsten Sundblom 
har också inlämnat en reservation, som han i ett senare skede kommer att 
redogöra för. Som det har framgått av tidigare information i ärendet både i 
utskottet och nu i samband med behandlingen här i lagtinget så har det här 
ärendet bråttom och det har på det viset varit lite kantstött i samband med 
behandlingen. Orsaken har klargjorts så det tycker jag inte att man behöver 
gå in på mera. Det är viktigt det här att få igenom den här lagstiftningen för 
den brådskar och vi har i likhet med alla andra försökt arbeta så snabbt som 
möjligt för att få igenom själva ärendet. Det som redan har konstaterats är ju 
så att det innebär totalt sett en höjning av bostadsbidraget. Det blir som det 
framgår enligt rikslagen så stiger det och förblir oförändrat för ca 73 procent 
av bidragstagarna och sjunger för ca 27 procent av bidragstagarna. Totalt sett 
så innebär det en förhöjning av bostadsbidraget. Vi har i olika sammanhang 
diskuterat det här i utskottet och vi konstaterade också att det här nya bo-
stadsbidragssystemet förenklar och underlättar beviljandet av bidraget och 
ökar de boendes möjligheter att välja bostad enligt de till buds bestående bo-
stadsbeståndet. Bostadsbidragets självrisk andel har ändrats i den nya lagen 
så att man vid fastställandet av självriskandelen drar av en större post i in-
komsterna vid frågan om barn än vid frågan om vuxna. Det har också innebu-
rit att man förmodar att det blir en ökning av bostadsbidraget för barnfamil-
jer också på det här sättet. Ändringen bedöms förbättra situationen för barn-
familjerna och i synnerhet för ensamförsörjare. När det sen gäller frågan be-
träffande kommungruppstillhörighet som vi nu har diskuterat i det här ske-
det rätt mycket så har utskottet också diskuterat den frågan ingående. Ut-
skottet uppmanar landskapsregeringen att analysera medelhyresnivåerna 
inom Åland och de ekonomiska konsekvenserna för bidragstagarna samt 
kommunerna och vid behov återkomma i samband med nästa ordinarie bud-
get då utgående ifrån det här resonemanget huruvida det är motiverat att 
vara i kommungrupp 3. Vi vill från utskottets sida att det här skulle klargöras 
och att ÅSUB gärna kunde analysera de här medelhyresnivåerna för att fak-
tiskt klargöra också de ekonomiska konsekvenserna för bidragstagarna och 
kommunerna.  

Under ärendets gång så hade vi en diskussion och det framkom att när det 
gäller familjer som hade separerat så var det vanligare på Åland än i riket att 
man hade delad vårdnad och att barnen exempelvis bodde vecka-vecka hos 
respektive föräldern. Enligt den gällande lagstiftningen så är det så att bo-
stadsbidraget utbetalas till den föräldern där barnen är mantalsskrivna och 
det upplevde vi i utskottet att inte är alldeles rättvist och eftersom det här i 
olika sammanhang också hade poängterats av de hörande så därför konstate-
rade utskottet att bostadsbidragslagstiftningen har konsekvenser för jäm-
ställdheten och anser att landskapsregeringen vid en framtida revidering av 
bostadsbidragslagstiftningen och annan social lagstiftning bör beakta det här 
förhållandet.  
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Den här situationen var nog ny för utskottet och det var därför också som 
vi påtalade det här i samband med vårt utlåtande till finans- och näringsut-
skottet.  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Med anledning av den sista meningen under 
kommungruppstillhörighet i det här utlåtandet, som utskottet gav där 
landskapsregeringen ska återkomma i nästa ordinarie budget. Blir det 
inte lite fel väg, att nu göra kommungruppstillhörigheten, ändra den och 
sen ta utvärderingen? Och vad visar den? Visar den att det behövs göras 
en ändring tillbaks då blir det ett konstigt förfaringssätt. Jag skulle 
gärna höra utskottsordförandes kommentar i det här.  

Ltl Christian Beijar, replik 

Fru talman! Utskottsordförandens kommentar till det är dels det att det 
är oklart överhuvudtaget när det gäller den här kommungruppsplace-
ringen och det finns alltså klara indikationer på att Åland eventuellt ska 
höra till kommungrupp 3 utgående ifrån det som också har framkommit 
av finans- och näringsutskottets ordförande. Så därför är det så att ut-
skottets majoritet då har utgått från att de följer den linje som land-
skapsregeringen kommer med. Därför utgår vi från kommungrupp 3, 
men vi har precis som jag har framhållit här så vill vi att man ytterligare 
under året analyserar de här medelhyresnivåerna.  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Utskottsordförande sade att eventuellt skulle höra. 
Alltså man godkänner och stiftar lagar på en utredning som är eventu-
ellt. Det är ganska svagt. Det är precis det vi vänder oss emot i den reser-
vationen som jag skrev i utskottet och den reservationen som ledamoten 
Tony Asumaa med kollegan Mats Perämaa skrev under i finans- och nä-
ringsutskottet. Det är precis det. Man ska basera lagstiftningen på or-
dentligt underlag och inte på eventuellt och tror att.  

Ltl Christian Beijar, replik 

Ja, det är ju viktigt i de här sammanhangen att försöka klargöra så tyd-
ligt som möjligt vad man menar och det är alldeles korrekt det som leda-
moten Torsten Sundblom säger. Jag vill ändå säga det att majoriteten 
upplever att det är klarare att vi nu tillhör i det här skedet kommun-
grupp 3.  

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade.  

Ltl Torsten Sundblom 

Talman! Orsaken till att jag inte kan omfatta social- och miljöutskottets utlå-
tande till finans- och näringsutskottet är det faktum att lagförslaget inte varit 
på remiss så att berörda grupper fått ge sin synpunkt på i synnerhet 
kommungruppsändringen som enligt lagförslaget innebär att Ålands samtliga 
kommuner flyttas från kommungrupp 2 till kommungrupp 3. Det finns inte 
något som säger att ska Ålands alla kommuner vara under samma kommun-
grupp eller ska de separeras i olika grupper eller hur det ska vara. Det borde 
ha funnits.  
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Utskottet skriver i utlåtandet; ”Utskottet har erfarit att förslaget inte base-
rar sig på någon jämförelse av medelhyror eller någon annan analys av de 
ekonomiska konsekvenserna för kommuner och bidragsmottagare, utan end-
ast motiverat med att bostadsbidraget inte kan tillåtas öka i en sådan omfatt-
ning som en placering i kommungrupp 2 skulle innebära”. Trots denna skriv-
ning och att finansministern vid utskottshörandet inte kunde ge en bättre 
motivering till ändringen av kommungrupps tillhörighet föreslår social- och 
miljöutskottet i sitt utlåtande till finans- och näringsutskottet att lagförslaget 
ska antas oförändrat. 

Det enda avtrycket i betänkandet som frågetecknen om effekterna av 
kommungruppsändringen ger är att citatet "Utskottet uppmanar därför 
landskapsregeringen att analysera medel hyresnivåerna inom Åland och de 
ekonomiska konsekvenserna för bidragsmottagarna samt kommunerna och 
vid behov återkomma i samband med nästa ordinarie budget." Som jag ser 
den här skrivningen så är det att vända hanteringen av ärendet helt fel väg. 
Lagen sätts i kraft och konsekvenserna visar sig senare. Fel väg.  

Denna tågordning är knappast för medborgarna bra lagstiftning. Jag ser 
det som ett dåligt sätt att se på lagarna med de motiveringarna. Rätt väg 
borde rimligtvis vara utgående från ett gediget grundmaterial där berörda 
parter getts möjlighet att yttra sig utföra en konsekvensanalys hur det drab-
bar ålänningarna och sedan skriva lagframställningen med den kännedomen.  

Min reservation till social- och miljöutskottets utlåtande föreslår inför fi-
nans- och näringsutskottet att 3 § 2 mom. får följande lydelse "Kommunerna 
på Åland tillhör kommungrupp 2".  Vilket är samma lydelse som finns i re-
servationen som finns i finans- och näringsutskottets som gruppkollegorna 
har skrivit under.  

Minister Carina Aaltonen, replik 

Fru talman! Ledamot Torsten Sundblom, jag undrar om ni har deltagit 
på mötena i utskottet för det borde ha framkommit att det var väldigt 
bråttom med den här lagstiftningen och att det gällde att få den här lag-
stiftningen så snabbt som möjligt och komma till behandlingen och få 
fram den och få den att träda i kraft för att undvika att de åländska bo-
stadsbidragstagarna helt och hållet blir utan bostadsbidrag pga. att vi 
inte har lagstöd att betala ut de erforderliga rättigheter man har som bo-
stadsbidragstagare så att det var det som var grunden. När vi väl fick 
kännedom om att det tidigare rikslagen försvinner så stod vi där med 
det faktum att vi inte hade något lagstöd överhuvudtaget att betala ut 
bostadsbidrag. Då var det här en möjlighet att först lagstifta och sen ut-
reda.  

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Mycket enkelt. Hade jag varit minister så hade jag 
gjort lagändringen men inte paragraf 3 med kommungrupps tillhörighet 
utan jag hade gjort ett ordentligt grundarbete för den ändringen och 
återkommit med den senare. Därför att vad vi har erfarit angående han-
teringen av det här så kan FPA mycket väl hantera den här lagen bara 
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man har en kommungruppstillhörighet. Det spelar ingen roll om det är 
1, 2, 3 eller 4. Det hade varit mitt sätt att hantera ärendet.  

Minister Carina Aaltonen, replik 

Ja, naturligtvis kan man ha en sådan metod också men sist och slutligen 
handlar det om budgetmedel att få 2015 års budget att räcka till och nu 
sker det ju en förhöjning i år med över 70 000 euro till bostadsbidraget 
och fr.o.m. nästa år eventuellt 250 000 euro om vi kommer fram till det 
efter den här utredningen eller ca 118 000 euro. Så oberoende hur vi gör 
så blir det ju en förhöjning för de åländska bostadsbidragstagarna.  

Med liberalernas förslag så hade det funnits en stor risk att de inte 
alls kunde ha fått bostadsbidrag de kommande sex månaderna pga. att 
vi har väntat på en utredning.  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

I reservationen står att ”Landskapsregeringen kan återkomma med 
förslag när berörda har hörts och konsekvensanalys gjorts”.  Alltså att 
det är upp till landskapsregeringen hur lång tid man har tagit på sig att 
göra de nödvändiga grundarbetena. Det är bara de det handlar om. Det 
kan ta en månad och det kan ta två, tre eller fyra, men det har varit upp 
till landskapsregeringen. Så vi har inte köpt förhöjningen över dessa 
rakt av utan vi vill ha ett gediget underlag till en lagstiftning och det har 
alla åländska medborgare rätt att få.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Jag kan hålla med ledamot Torsten Sundblom till vissa 
delar att konsekvensanalyser inte har gjorts på allting men jag håller 
inte fullt med ledamot Sundblom i hela hans anförande, men till vissa 
delar och det kommer jag att återkomma till vilken del jag menar är 
bristfällig i mitt anförande alldeles strax.   

Det som ledamoten Torsten Sundblom och liberalerna föreslår är ju 
att vi ska anta nuvarande lagstiftning, men med ett undantag dvs. vi ska 
bibehålla kommungruppen. Det framgår ju tydligt då vilken konsekven-
sen blir då dvs. på sidan 4 i landskapsregeringens lagförslag så står det 
förslagets konsekvenser tydligt ”Landskapsregeringen bedömer att ut-
gifterna för bostadsbidrag skulle öka med ca 240 000 euro om man 
väljer att stå kvar i nuvarande kommungrupp”. Det här har nog leda-
moten Torsten Sundblom också läst och jag undrar om han kan erkänna 
att det är så att konsekvensen är utredd och att man också borde ha ett 
finansierat förslag eftersom budgetmomenten är öppna.  

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Jag tänker inte upprepa sista meningen i texten i re-
servationen för jag läste just upp den för social- och miljöministern. 
Utan det är på det viset att med att anta lagändringen och stanna kvar i 
kommungrupp 2 kan bostadsbidragsansökningarna hanteras på ett kor-
rekt sätt vid FPA och när vi har beslutsunderlaget så kan vi ändra om det 
visar att det ska ändras och hur det ska ändras. För i utskottet har frågan 
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också väckts att ska alla kommuner vara i samma grupp eller ska de inte. 
Det är ett stort frågetecken det också.  

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Jag noterar att ledamot Torsten Sundblom undviker 
frågan. Det är ju de facto så att det förslaget som läggs d.v.s. att vi ska 
bibehålla kommungruppen så innebär en budgetutökning på utgiftssi-
dan vilket också skulle vara möjligt nu att föreslå ett förslag att det ska 
utökas tills man har utrett konsekvenserna. För det är ju den linjen som 
ledamot Sundblom och liberalerna driver och då borde man också vara 
konsekvent och följa med finanserna. Det här har man ju varit väldigt 
noga med tidigare från liberalerna, men inte nu tydligen. Bara när det 
passar. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Visar utredningarna att vi ska flytta kommungrupp så 
då har vi ett material och ett underlag för att ta ett beslut på. Det är de 
det handlar om.  

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. Då var underlagen för reservationen presenterade och de-
batten fortsätter.  

Ltl Petri Carlsson 

Fru talman! Lagförslaget är synnerligen bristfälligt till den delen att man inte 
har beaktat medelhyresnivåer inom Åland utan sätter hela Åland i en och 
samma kommungrupp. Statistiken visar tydligt på att skillnaderna inom 
Åland är stora. Till exempel så framgår det av ÅSUB:s rapport av följande ci-
tat: "Av regionerna hade Mariehamn den högsta medelhyran 10,20 euro 
medan både landsbygden och skärgården hade en medelhyra på knappt 
8,20 euro". Alltså nästan 25 procent högre medelhyra i staden. I rapporten 
ser man även att förhållandet mellan Mariehamn och övriga regioner är lika-
dant tidigare år. Förhållandet är alltså inte något nytt eller en engångshän-
delse, utan har varit bestående över lång tid. Hur det sedan ser ut i var och en 
av de övriga kommunerna vet jag inte riktigt, mer än att landsbygd och skär-
gård sammantaget har lägre medelhyresnivåer. Det här är en brist som borde 
utredas. 

Den nya bostadsbidragslagen är förenklad och tar numer bara hänsyn till 
hushållets storlek och bostadens läge vilket gör att kommungrupperna och 
därmed medelhyresnivåerna får en mycket större betydelse än tidigare. Detta 
och för att de mest utsatta ska få rättvisare grund för sitt bostadsbidrag gör 
att man borde agera. Dessutom har staden mest ensamstående som bostads-
bidragstagare. Enligt uppgift kan det vara så mycket som 70 procent. Och det 
är just denna grupp som får det lite sämre än övriga med det här förslaget. 
Alltså vet vi att det är bidragstagare framförallt i Mariehamn som drabbas. 
Och det dubbelt upp. 

Med respekt för att landskapsregeringen har kommit överens om att lägga 
fram det nu liggande lagförslaget och för att det är brådskande med den av 
olika orsaker så kan jag med långa tänder svälja att godkänna lagförslaget 
som det nu ligger, men med den komplettering som framgår i utskottets be-
tänkande: ”Utskottet uppmanar därför landskapsregeringen att analysera 
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medelhyresnivåerna inom Åland och de ekonomiska konsekvenserna för bi-
dragstagarna samt kommunerna och vid behov återkomma i samband med 
nästa ordinarie budget”. Det här verkar nu också bli gjort. Minister Aaltonen 
har ju idag meddelat att LR avser att lägga in en beställning hos ÅSUB gäl-
lande detta. Mycket Bra. 

Tillägget med analysen är viktigt och är helt i linje med den oro som också 
fanns i utlåtandet från social- och hälsovårdsutskottet i riksdagen. Där fram-
höll man också oro över hur reformen kommer att fungera, hur utgifterna för 
utkomststöd påverkas, vilka konsekvenser reformen har för olika grupper av 
bidragstagare, särskilt för ensamboende och deras behov av utkomststöd. 
Man påminde också att det i förekommande fall måste till nödvändiga åtgär-
der för att revidera lagstiftningen, precis som finans- och näringsutskottet 
här säger i betänkandet. 

Så, varför inte göra som oppositionspartiet liberalerna då och behålla 
Åland i en högre kommungrupp så att ingen får det sämre och först invänta 
analysen innan man ändrar systemet? Framförallt finns det inte tillräckligt 
med pengar. Redan nu höjs ju totalbeloppet för bostadsbidrag och mer bidrag 
betalas ut. Med 70 000 euro årligen från år 2015 och 118 000 euro per år från 
och med år 2016. Nu vill liberalerna öppna kranarna ännu mer och öka bi-
dragsutgifterna rejält. I princip dubbelt upp. Det här stämmer inte riktigt 
med retoriken man har fört hittills. När det kommer till kritan så ritar libera-
lerna ut en kraftig vänsterkurva och debattskrifter som återfinns i liberala 
ekonomistbloggar på Åland tynar bort som ett tomt eko utan verklig förank-
ring i den förda politiken. 

Fru talman, tillbaka till sakfrågan. Det finns sådant som är bra med lagför-
slaget också. I det nuvarande systemet påverkas bostadsbidraget av hyra, yta, 
bostadens läge och av bostadens egenskaper; som det år den blev klar eller 
reparerades, uppvärmningssystem påverkar och standard på utrustningen. 
Enligt det nya systemet med totalhyra påverkas det högsta godtagbara belop-
pet för boendeutgifter bara av bostadens läge och antalet personer i hushållet 
som jag nämnde tidigare. Så det här torde vara bra; lagen blir enklare och 
tydligare och byråkratin minskar. Systemet med bostadsbidrag förtydligas 
och förenklas samt gör det lättare att bevilja bostadsbidrag och ger många 
boende större möjligheter att välja bostad. Dessutom gynnar den nya lagen 
barnfamiljer, vilket är positivt. Sen så ska det vara en klar majoritet av bi-
dragstagarna som får höjt eller oförändrat stöd, vilket torde vara positivt för 
dem. 

Sammantaget gör allt det här att det nu är skäl för lagtinget att godkänna 
lagförslaget med utskottets betänkande. Tack! 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Gällande ekonomi och inbesparingar så har det varit ett ge-
nomgripande tema enligt vår uppfattning att den nuvarande landskaps-
regeringen gärna har riktat inbesparingar på någonting som finns utan-
för det här huset. Alltså invånarna, företag och människor där ute. Man 
har varit duktig på att försöka spara på det området och en försämring 
av sociala förmåner är just det. Det kan finnas skäl under svåra tider att 
man också ser på sociala förmåner, men inte på ett sådant sätt som man 
gör nu att man sätter skygglappar på sig utan att veta vilka konsekvenser 
en åtgärd medför så går man in för någonting för att sen efteråt som 
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man säger i betänkandena i lagframställningen, att man ska efteråt se 
hur det blev. I ett seriöst parlament så är man mer ansvarsfull än så. So-
ciallagstiftning grundar sig på faktaunderlag, det att man har hört par-
terna och man ska veta hur människorna påverkas. Så gott det nu är 
möjligt. Inte det motsatta.  

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Jag lyfte ju i mitt anförande fram att det finns brister i 
det här lagförslaget, men vi vet ju konsekvenserna av liberalernas förslag 
d.v.s. det att utöka det ännu mer. Det har man inte presenterat en finan-
siering för heller och så kan man inte heller jobba i ett parlament seriöst 
om man sitter i oppositionen tycker jag, när man kritiserar och andra 
sidan allihop som presenterar inte har finansieringen klar och kritiserar 
för att man går ut och slösar pengar och inte sparar. Sedan när man själv 
kommer med förslag så har man inte ens finansiering för det. Det inne-
bär ju de facto att liberalerna ju har meddelat att man stöder det här lag-
förslaget och vill anta det dock med en förändring där man dubblerar 
bostadsbidragsutgifterna. Det tycker jag är mer oseriöst.  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! I utskottsbehandlingen får jag säga det vi har fört fram och 
vad jag själv har sagt. Vi sade som så när vi behandlade själva budgeten 
som hör till den här tilläggsbudgeten att eftersom en majoritet har gått 
in för att inte hörsamma oss så då får vi i så fall leva med det och inte ta 
finansieringen via budgeten. Så har jag sagt i utskottet själv, men skulle 
en majoritet i lagtinget gå in för att ändra lagen så då kommer vi också 
att föreslå att man på rätta budgetmomentet höjer det. Till det ska det 
vara 75 000 euro till för år 2015, men skulle vi vara så populistiska som 
ledamoten Petri Carlsson säger så då skulle vi säga här att kommunerna 
ska kvarstå i kommungrupp 2 för all framtid. Vi säger ju att för oss kan 
det vara möjligt att flytta kommungrupp eftersom ekonomin så också 
kräver, men det ska ske efter en noggrann beredning där de som berörs 
av det har blivit hörda. Allt annat är oseriöst. Det blir allt mer så att när 
majoriteten lägger fram lagförslag då sätter man på skygglapparna och 
man hör inte någon.  

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Jag tycker att jag redogjorde för och att jag fortfarande 
håller med att till delar finns det brister i framläggningen men samtidigt 
så har det funnits brådska och den kan jag också ha förståelse för och att 
man får det här att fungera. Det har framkommit tydligt i utskottsbe-
handlingen också att det är brådska och att vi måste få det här att fun-
gera och med tanke på att man har beredskap att nu göra den här ana-
lysen och har satt igång den egentligen direkt. Vi har fått ett besked re-
dan idag av minister Aaltonen att man kommer att lägga en sådan här 
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beställning och det är positivt att man tar tag i det, men att konsekven-
sen av det här förslaget som vi har vet vi också att vi utökar faktiskt bi-
dragsutgifterna med 118 000 euro på årsbasis. Nu vill liberalerna dub-
blera upp det utan finansiering. Det tycker jag inte heller är riktigt seri-
öst.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Anders Eriksson, replik 

Jag noterar att liberalerna får sina fiskar varma i ledamoten Petri Carls-
sons anförande. Det brukar också Ålands Framtid få de gångerna vi vill 
spara. Den här gången recenserar inte ledamoten Petri Carlsson Ålands 
Framtid. Ska jag tolka tystnaden på det sättet att den linje vi har haft är 
rätt bra och den är konsekvent eller hur ska jag tolka tystnaden?  

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Den linjen som Ålands Framtids ledamot Anders Er-
iksson hållit i utskottet i den här frågan så tycker jag har varit väldigt 
bra. Den har varit samma som min.  

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Mats Perämaa 

Fru talman! Det blev lite märkligt när ledamoten Petri Carlsson säger att 
Ålands Framtid har fört en bra linje i utskottet i den här frågan när ledamo-
ten själv för sin grupps del säger att ni antar det här förslaget och betänkan-
det med långa tänder. Alltså ni tycker ju inte själva att det är bra, men när 
Ålands Framtid driver samma politik så är det helt plötsligt bra. Nämen, 
skämt åsido kanske. Alltså visst är det lite konstigt. Majoriteten ställer krav 
på att oppositionen ska gå samma linje som majoriteten i den här frågan och 
så säger ledamoten Carlsson som han nu sades för en stund sedan här i talar-
stolen att det är med långa tänder man går in för det här med tanke på de 
brister i beredningen som finns här.  

Det är nog inte oppositionens roll att ta sådana framställningar som en 
majoritet just och just kan ta med långa tänder. Utan vi har den rätten och 
friheten att vi förespråkar det som är det bästa. I den här situationen så må 
det vara att det finns inbesparingsbehov och att vi behöver se över utgifterna, 
men ändå ska vi inte släppa vårt lagstiftningsarbete till det att vi först stiftar 
lagar som vi inte känner till om hur det påverkar människorna för att sedan 
om möjligen utreda det därefter. Utan vi strävar till att man gör tvärsom. 
Man tar reda på hur människor påverkas. Speciellt vad gäller social lagstift-
ning och speciellt när det gäller människor som är i en besvärlig situation och 
som verkligen behöver ha stöden. Skulle vi kanske inte kunna enas om det 
ändå att det är bäst att veta vad man lagstiftar om och inte göra tvärsom att 
man lagstiftar och så ser man vad som händer sen.  

Nåväl, fru talman. Det var egentligen inte det här jag tänkte prata om, men 
jag kunde inte låta bli. Jag tänkte för den liberala gruppens del säga några ord 
om det andra temat som framgår i social- och miljöutskottets utlåtande och 
det som också har lyfts fram här i viss mån under debatten. Det är ju intres-
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sant nu när vi har ett läge att diskutera socialpolitik vilket inte ändå sker allt-
för ofta här i lagtinget. Den frågan gäller då pappans situation vid skilsmässor 
i förhållande till det barn som pappan givetvis har varit med och satt till värl-
den tillsammans med modern. Vi vill lyfta upp den frågan. Vi också.  

För den som är intresserad av ämnet så kan man läsa en synnerligen in-
tressant artikel per den 18 januari i Hufvudsstadsbladet där den här frågan 
beskrivs via en berättelse hur situationen har blivit för en far efter skilsmäs-
san och faderns möjligheter till att vara förälder åt sina barn efter skilsmäs-
san. Den här artikeln är flera uppslag lång och synnerligen belysande. Dels till 
grund för det jag säger här så finns det statistik beskrivet i den här artikeln 
som säger att i Finland så går nästan 14 000 äktenskap i skilsmässa varje år 
och att i 80 procent av de skilsmässofallen så blir mamman när föräldern. 
Man får lära sig många nya begrepp när man fördjupar sig i det här ämnet. 
Man kan vara en när förälder och i 80 procent av fallen så blir mamman när 
föräldern. Då på ett motsvarande sätt så blir fadern distansföräldern. Precis 
som det står i social- och miljöutskottets utlåtande så har det här konsekven-
ser för jämställdheten. Det här betyder då att den person som blir när föräl-
dern får en möjlighet att lyfta sociala förmåner som inte distansföräldern får. 
Delvis påverkas det här av mantalsskrivningen som här har sagts, men i varje 
fall den som blir när föräldern får förmåner som barnbidrag och ensamför-
sörjartillägg och också ett större bostadsbidrag ifall man är i en sådan situat-
ion att ens ekonomi möjliggör och tillåter få bostadsbidrag.  

Så i praktiken blir det här ju då på det sättet att om två föräldrar skiljer sig. 
Man kommer överens då förhoppningsvis om att man ska dela vårdnaden av 
barnen på något sätt så då blir det så i de flesta fallen att modern får ett barn-
bidrag, ensamförsörjartillägg och då också ett högre bostadsbidrag. Det här 
kan sätta fäder i en synnerligen besvärlig situation. Ens ekonomi kan raseras. 
Till det här kan också sägas att om man ska dela vårdnaden på barnen vilket 
lyckligtvis de åländska papporna gärna vill i högre grad än vad papporna på 
riks håll vill, det visar statistiken, så då måste man ändå både från moderns 
och också faderns sida ha ett boende som tillåter att barnen kan bo hos re-
spektive föräldern under den tid man har avtalat om att man ska fördela det 
här boendet, men i de flesta fallen så får modern det högre bostadsbidraget i 
enlighet med den lagstiftning som vi har haft och som vi håller på att anta här 
just nu.  

Den här frågan är så stor och komplex så det finns inga möjligheter att i 
samband med sådan här lagstiftning rösta om eller föra fram förslag om hur 
paragraferna skulle utformas. Vi får i det här skedet konstatera att en repre-
sentant från Statens Delegation för Jämställdhetsärenden konstaterar att den 
finländska lagstiftningen, vilket vi har tagit i form av blankettlagstiftningar i 
hög grad bygger på en syn där mamman är barnets primära vårdare. En så-
dan situation har vi fortsättningsvis i det här landet. Medan man ser att man 
har kommit mycket längre i Sverige för att nå jämställdhet på det här områ-
det. Vi kan inte föreslå förändringar i lagparagrafer för att rätta till den här 
problematiken här och nu, men vi skulle önska som lagtingsgrupp och parti 
att man skulle förmå att komma vidare i ett sådant här jämställdhetsarbete 
också för det är något som vi alla strävar efter för att nå en större jämställd-
het också på det här området. Allra senast bör den så småningom kommande 
nya landskapsregeringen allra senast efter valet i höst så bör den här frågan 
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noteras i ett handlingsprogram för en åländsk landskapsregering så att man 
fördjupar sig i den här frågan.  

Ltl Christian Beijar, replik 

Fru talman! Det är bra tycker jag att ledamot Mats Perämaa stöder 
social- och miljöutskottets förslag där utskottet konstaterar således att 
bostadsbidragslagstiftningen har konsekvenser för jämställdheten och 
anser att landskapsregeringen vid en framtida revidering av bostadsbi-
dragslagstiftningen och annan social lagstiftning bör beakta det här för-
hållandet. Det är precis det som utskottet har skrivit i skrift och precis 
det som ledamot Mats Perämaa understödde.  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Vår representant i social- och miljöutskottet har nog re-
dogjort för behandlingen i social- och miljöutskottet och det finns ingen 
som helst avvikande åsikter i den liberala gruppen till det arbetet som 
har gjorts där. Det enda som kanske är skillnaden är att vi säger att det 
finns skäl att se över sociallagstiftningen t.o.m. bara utgående från den 
här frågan. Social- och miljöutskottet vill att man i samband med revide-
ringen av lagstiftningen också tittar på den här saken, men det här 
känns så centralt. Jämställdheten är så pass viktig fråga. Vi pratar om 
hållbar utveckling där jämställdheten finns med på det området.  

Så enligt vårt förmenande så finns det skäl att notera just den här 
aspekten skilt. Kanske i ett kommande regeringsprogram för att lyfta 
upp den här frågan. I slutändan är det ju frågan om mödrars och fäders 
möjlighet att vara föräldrar till sina barn. Det här påverkar ju också bar-
nens möjligheter. Så det här är en väldigt viktig fråga för oss. 

Ltl Christian Beijar, replik 

Fru talman! Jag delar också ledamot Mats Perämaas syn på den här frå-
gan och han breddar nu själva ärendet, men social- och miljöutskottet 
har så som vi har fått till uppgift att närmast se ärendet utgående från 
bostadsbidraget, men det är självklart att man också ska bredda det 
ärendet.  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Det här är ett intressant område. Det här påverkar sam-
hällsbygget på ur många aspekter för min del i finans- och näringsut-
skottet så fick vi inte ens en hel dag på oss till förfogande för att be-
handla den här lagframställningen p.g.a. den brådskan som många 
andra har beskrivit här tidigare. Man skulle gärna ha behövt fördjupat 
sig lite mera. Vi fick tyvärr konstatera att det finns ett sådant bekymmer 
som också har lyfts upp av social- och miljöutskottet på ett bra sätt. Det 
förbjuder inte att vi här i offentligheten också för ålänningarna beskriver 
situationen och speciellt med tanke på den här brådskan, att man så tyd-
ligt som möjligt beskriver vilka politiska förväntningar vi har på framti-
den och på kommande landskapsregeringar. 

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 
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Ltl Barbro Sundback, replik 

Liberalerna tycker att landskapsregeringen har haft för kort tid på sig 
och därför är det inte så bra resultat. Ledamot Perämaa har också haft 
kort tid på sig och man undrar om det blir bra resultat. I alla fall så, vad 
är ett jämställt bostadsbidrag enligt liberalerna? Om vi föreställer oss att 
det ska vara riktigt jämställt och att båda parterna har lika stora lägen-
heter om de ska husera lika många barn. Ska det då bli så att vi har 
dubbla bostadsbidrag? Då blir det en fördubbling av kostnaderna kan 
man säga eller ska det vara så att de ska dela på det befintliga bostadsbi-
draget? Det har mycket med det att göra. Ledamoten Perämaa är ändå 
ansvarig ekonomisk person så att det skulle vara viktigt att höra tankar 
runt det här.  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Det är en god diskussion vi för här för förvånansvärt ofta 
hittar man ju pengarna sen när man börjar närma pudelns kärna i olika 
argument. Visst är det på det här viset. Här ställs sådana saker som eko-
nomi och jämställdhet emot varandra. Mödrars väl, fäders och speciellt 
barnens väl, men den allra enkla lösningen om vi skulle ha pengar skulle 
vara det att vi möjliggör för både distans föräldern och när föräldern att 
få bostadsbidrag. Det är möjligt att vi kanske hamnar där. Visst är det på 
det sättet att ska föräldrarna kunna sköta om barnen vecka-vecka vilket 
alla forskare förespråkar att skulle vara bra. Det framgår i samma arti-
kel. Det korta och enkla svaret är att i dessa fall borde man ha dubbla 
bostadsbidrag, men jag tror att vi måste analysera frågan lite djupare 
innan jag vågar ta och ge ett så enkelt besked.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, det här bostadsbidraget har ju tillkommit för att minska bostads-
kostnaderna för den som har huvudansvaret för barnet. Det är ju oftast 
kvinnan, men om man nu ska erbjuda det här också åt pappan så blir 
det säkert ganska kostsamt. Närmast då en fördubbling. Det är lite 
samma med många andra samhällsfrågor. Om man tar det här barnbi-
draget. Ska det också delas enligt liberalerna? Det spelar tydligen inte 
någon större roll i de här frågorna om det är en som har det här huvud-
ansvaret för barnen där de är mantalsskrivna. Utan man utgår automa-
tiskt för att mammor och pappor tar samma ansvar för sina barn.  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Det är att förenkla frågorna, att säga att man ska ge mera 
bidrag åt alla så blir det bra med det. Man kanske skulle ha kommit till 
det jag just sade att man inte kan göra det här att man föreslår en för-
ändring i lagparagrafen och så tar man notan sedan. Jag läste i den här 
artikeln och som jag sade för lagtinget här så har man i Sverige kommit 
betydligt längre på det här jämställdhetsområdet gällande båda föräld-
rars rätt till att umgås med sina barn och ekonomiskt sätt går det ju inte 
sämre för Sverige just nu än vad det gör för Finland och det kan ju bero 
förstås på mycket annat, men vi ska inte göra det så enkelt och säga att 
det berör bara pengar utan vi måste nog börja penetrera frågan på ett 
bredare sätt.  
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Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Lagtingsledamoten Perämaa säger att vi i det här landet har 
bostadsbidragslagstiftning som inte jämställt. Jag skulle säga att det är i 
Finland man har en sådan här lagstiftning. Vi har det egentligen inte 
här, fast nu sätter vi tyvärr i kraft en kopia av den finska lagen. Medan 
ålänningarna utgör en egen nationalitet som mångt och mycket konsti-
tueras i de kulturskillnader som vi har just när det gäller jämställdhet 
t.ex. Det är helt främmande för mig att cementera sådana här förhållan-
den och säga att barnen är kvinnornas sak. De är när förälder och pap-
pan är någon annanstans. Det har vi för länge sedan passerat, det stenål-
dersstadiet, som tyvärr konstaterar värderingarna som man har i Fin-
land. Så vad vi borde göra är att skriva en helt egen lag baserat på våra 
värderingar. Värderingar som vi är eniga om här i lagtinget, att jäm-
ställdhet kan också gynna mannen. Pappan är viktig för barnen. 

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! Om det krävs det för en egen lag för att vi ska kunna ändra 
synen på föräldraskapet i samband med skilsmässor så är jag beredd att 
acceptera det och göra det via en egen lag. Helt klart. Det kan konstate-
ras, som jag sade i mitt anförande att t.o.m. Statens Delegation för Jäm-
ställdhets ärenden säger att landet Finland har en gammalmodig syn på 
de här sakerna. I lagstiftningen är det modern den primära vårdaren och 
det jag säger här eftersträvar ju någonting annat. Så inte når vi det slut-
resultatet som jag uppfattar att vi önskar oss genom att följa en konser-
vativ lagstiftning på det här området. Så jag är beredd att hålla med le-
damoten Sundman i den här frågan.  

Ltl Danne Sundman, replik 

Fru talman! Lägger man ytterligare på barnperspektivet, vilket utskottet 
inte har gjort, så kan man komma till ännu mer långtgående slutsatser. 
Det är kanske så att det är barnen som borde bo och sedan borde mam-
morna och papporna flytta ut vecka-vecka. Varför är det så att det är 
mamman och pappan som ska ha sina lägenheter och barnen ska flytta 
emellan? Så det är sedan nästa steg i utvecklingen när vi har kommit till 
jämställdhetstänk så kan man börja tänka på barnen.  

Det är i alla fall hedrande tycker jag att både utskottet och flera leda-
möter här i lagtinget tar upp det här och diskuterar den här utveckl-
ingen.  

Ltl Mats Perämaa, replik 

Fru talman! En bra replik, tycker jag. Därför tog jag inte den lätta meto-
den i ett svar i samband med en tidigare replikväxling om att lösningen 
är att bara föra in mera pengar i systemet. Förmodligen måste vi börja 
på ett någorlunda vitt blad i den här frågan för det är ändå normer och 
synsätt som man ska bryta då när man gör förändringar.  

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 
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Ltl Anders Eriksson 

Fru talman! Speciell talturslista idag. Mycket av det jag tänkt säga har redan 
nämnts. Ledamoten Asumaa sade lite försynt att han tyckte att landskapsre-
geringen har försovit sig i sju månader när det gäller det här ärendet. Det är 
väl betydligt längre än så. År 2009 började den här processen på den finska 
sidan och det blir ju lite patent när den ansvariga ministern vill skylla på libe-
ralerna, att det är liberalernas fel att bostadsbidragstagarna riskerar att bli 
utan bostadsbidrag. Verkligheten är väl den att FPA har visat en ganska stor 
flexibilitet och räddat situationen, men det är ganska viktigt att vi får den här 
lagstiftningen i skick nu så fort som möjligt. Man tror ibland att man pratar 
för tomma öron härifrån lagtingets talarstol, men det anförande som jag höll 
där jag pekade på vikten av att vi får den här lagstiftningen i skick så fort som 
möjligt så hade en äldre man hört det och som var väldigt upprörd och sade 
att han har röstat på socialdemokraterna hela sitt liv. Först har de tagit bort 
sjukkostnadsavdraget och nu vill man införa kommungrupp 3 och fast man 
har både ansvarig minister och lantråd så är risken väldigt stor att vi helt och 
hållet blir utan bostadsbidrag just p.g.a. det som jag sade i mitt anförande så 
ringde den här personen upp och det tyckte jag var ganska intressant. Det vi-
sar att folk följer med sist och slutligen vad som sägs här fast man kan bli att 
tvivla ibland.  

Det här med blankettlagstiftning så har ju kommit upp igen och det blev 
faktiskt rätt oklart vad finans- och näringsutskottets ordförande Jörgen Pet-
tersson menade när han pratade om att det fanns svagheter med blankettlag-
stiftning, men det fanns också styrkor och de här styrkorna blev lite hängande 
i luften.  

Jag nämnde i remissen att det finns tre motiv. Det är för det första till att 
jobba mot blankettlagstiftning. Det är för det första att lagtinget så små-
ningom inte överhuvudtaget vet innehållet i de lagar man har stiftat. Och för 
det andra att uppföljningen blir väldigt bristfällig. Det har vi ju sett i det här 
fallet. För det tredje så kan det ha ganska allvarliga konsekvenser för enskilda 
ålänningar. Här handlar det om de som är i behov av bostadsbidrag.  

Det fjärde motivet som jag inte nämnde i remissen och som kom upp un-
der utskottsbehandlingen så var just det som nämndes och som nämns i un-
derrubriken jämställdhet. Jag är väldigt glad att jag fick in de här skrivning-
arna i utskottsbetänkandet. Det är samma problematik som kollegan Mats 
Perämaa nämnde dvs. att den som vi hörde som sakkunnig så sade att lag-
stiftningen i Finland är sådan att där är det den som barnen är skrivna hos 
som får bostadsbidrag, barnbidrag, ensamförsörjartillägget och bostadsbi-
drag. Det räknas inte heller på barnbidraget och ensamförsörjartillägget som 
man får de facto fyra fördelar ifrån samhället. Medan den här personen sade 
att här på Åland är lagstiftningen uppbyggd så som det har framkommit på 
det sättet i Finland för att det är väldigt vanligt att barnen är enbart hos en 
förälder. Medan den sakkunniga sade att här på Åland så är man tydligen väl-
digt influerad av situationen i Sverige där det är vanligt att man delar och att 
man har delad vårdnad på de gemensamma barnen. Det är någonting som 
också replikskiftena här har visat att vi ganska samstämt tycker att det är bra. 
Konsekvenserna blir väldigt ojämställda och det behöver inte vara som det 
står i utskottets betänkande, att det är alltid mannen som är den förlorande 
parten. Det är egentligen den föräldern som barnen inte är skriva hos som får 
det svårt om man ska ha ett vecka-vecka förfarande. Man behöver ha lika stor 
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bostad för inte går det om man har två tre barn och bo i en etta en vecka och 
sen bor man i ett stort hus eller en lägenhet den andra veckan. Det är ju 
ganska självklart var barnen i så fall så småningom väljer att stanna. Så det 
här är fjärde motivet och jag vet att minister Aaltonen sade i ett tidigare 
ärende att det börjar bli dags att bygga upp en egen socialvårdslagstiftning. 
Det har det varit dags för länge sedan, men jag tror inte att det kommer att 
komma någonting under den här regeringen och vi får hoppas att det kom-
mer under nästa.  

Det som liberalerna säger i sin reservation där man pekar på att förslaget 
till ändring av kommungrupp baserar sig på ett bristfälligt beslutsunderlag 
och kan därför inte omfattas. Så jag håller med. Det säger också majoriteten i 
utskottet och t.o.m. regeringsföreträdare har sagt att det är synnerligt brist-
fälligt beslutsunderlag, som ledamoten Petri Carlsson sade. Man säger också 
vidare i sin reservering att lagändringar som medför konsekvenser för med-
borgarna måste basera sig på ett brett faktaunderlag där berörda parter är 
hörda. Också det här är sympatiskt.  

För Ålands Framtids vidkommande i varje fall så noterar vi ju på basen av 
det beslutsunderlag som kom att kostnaderna med det här lagförslaget kom-
mer att stiga med 118 000 euro och skulle man inte ha justerat kommun-
grupp så skulle det ha stigit med 240 000 euro. Så de ekonomiska konse-
kvenserna har man ändå ganska klart för sig. Jag noterar också att kommun-
grupp 3 ligger betydligt närmare de verkliga boendekostnaderna i landskapet 
än vad kommungrupp 2 ligger. Så det var orsaken till att vi stödde landskaps-
regeringen när det gäller den här framställningen. Även om den nu kom väl-
digt hals över huvud. Det hör ju till god ton att man inte säger vad sakkunniga 
har sagt i utskottet så det ska jag inte göra, men jag har inte sett några regler 
att man inte skulle få säga hur de såg ut. Så jag vill säga att finansminister 
Roger Nordlund såg lite förvånad ut under utskottsbehandlingen när han no-
terade att det kanske var enbart jag som stod bakom regeringens förslag. Det 
var ganska vildvuxet stundtals, men så småningom så landade majoriteten så 
som den landade. Det har onekligen varit en speciell behandling, det måste 
jag säga.  

När det gäller det här replikskiftet som ledamoten Barbro Sundback hade 
där det var ledamoten Perämaa som den här gången ironiserades över om 
man skulle fördubbla kostnaderna för bostadsbidraget och barnbidrag. Det är 
ganska enkelt att se hur det är i Sverige. Där är lagstiftningen sådan att man 
delar på de här stödformerna när det gäller bostadsbidrag och barnbidrag när 
man har delad vårdnad och det skulle också vara det naturliga här förstås. Så 
det här som bakgrund till att vi ändå valde att stöda den här framställningen. 
Det gjorde vi för det första av den orsaken att vi inte ville sätta bostadsbi-
dragstagarna i en väldigt knepig sits. Och vi tycker att de ekonomiska konse-
kvenserna av den här ändringen är klarlagda och vi tycker också att det finns 
ett faktaunderlag som talar för den här ändringen. Speciellt snyggt och bra 
skött är inte det här ärendet ifrån landskapsregeringen.  

Avslutningsvis vill jag säga det att det fanns en legendarisk lagtingsleda-
mot som sade att man måste använda sunda förnuftet ibland även om det tar 
emot. Det var väl det som jag var tvungen att göra i det här fallet. Tack. 
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Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Det var bra att ledamoten Eriksson tog upp det här 
som utskottet skriver under jämställdheten för det är ett bekymmer det 
här för ensamföräldrarna efter separation och det här är en fråga som 
behöver följas med och jag vill stöda det i mitt anförande tidigare men 
då fick jag inte fortsätta så jag tyckte det var lämpligt i den här repliken 
att stöda ledamoten Eriksson i sitt resonemang här.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Tack, för det. Jag reagerade på en gång när vi fick det väldigt bra beskri-
vet för oss i utskottet när man ser hur konsekvenserna blir. Det här är ju 
igen ett av många exempel på hur viktigt det skulle vara att man igen 
ifrån landskapsregeringens sida börjar tänka lite själv och tillsätta lagbe-
redningsgrupper där ansvariga ministrar är med och där man utmejslar 
politiken på basen av de värderingar och de förhållanden som gäller i 
det här samhället.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Katrin Sjögren, replik 

Talman! Det som ledamot Anders Eriksson säger så är inte det här nå-
gon raketforskning det här för ser man på bostadsbidraget hur det admi-
nistreras i Sverige så är det på det viset att man har rätt till bostadsbi-
drag oberoende om du är mamma eller pappa, men det finns vissa förut-
sättningar. Barnen ska bo hos dig minst 30 dagar per årsbasis. Har du 
varannan helg så är du redan uppe i 50 dagar per år. Man ska bo i en bo-
stad som är över 40 kvm och man ska ha minst två rum och kök så att 
det finns modernare lagstiftning på annat håll.  

Sedan är det så med bostadsbidraget och socialpolitiken att det gäller 
att ha ett helhetsgrepp. Vi diskuterade i budgetdebatten att göra saker 
för de ekonomiskt utsatta på Åland. Det här är en del. Vi vet att vi har 
höga bostadskostnader, men vi vet också att vi har väldigt höga matkost-
nader.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Ja, det är riktigt. Det är ingen raketforskning och det var därför jag 
nämnde det. Jag sade att det inte finns anledning till att ironisera över 
det här resonemanget som jag upplevde så att det gjorde tidigare att det 
skulle leda till dubbla kostnader. Det är bara att se hur systemet är i Sve-
rige. Det behöver kanske inte klassificeras som en modernare lagstift-
ning, men den är annorlunda lagstiftning. En lagstiftning som är anpas-
sad för de förutsättningar som gäller i Sverige medan vi har vår lagstift-
ning kopierad förstås i sedvanlig ordning av den finska lagstiftningen 
där man har andra värderingar.  

Ltl Katrin Sjögren, replik 

Talman! Det kan man ju förstås ha olika åsikter om, men jag anser att 
det är en modernare lagstiftning. En lagstiftning som inte bara ser till 
kärnfamiljen och där mamman tar huvudansvaret när det gäller vårdna-
den av barnen. Jag tycker att det är en mera flexibel lagstiftning. Den 
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här frågan är en jätte viktig fråga i det kommande riksdagsvalet och det 
kommer liberalerna att driva på.  

Ltl Anders Eriksson, replik 

Man kan diskutera vad som är modernare och vad som är flexiblare. Låt 
oss säga att det är en lagstiftning som är modernare i förhållande till de 
värderingar som gäller här och den är också flexiblare, men den lagstift-
ning vi har just nu är inte speciellt flexibel och är inte speciellt anpassat 
för våra förhållanden.  

Nackdelen är när man inte skriver sina anföranden är att man glöm-
mer vissa saker och jag noterar faktiskt samma sak som ledamoten 
Asumaa att riksdagsledamoten Elisabeth Nauclér har varit med i be-
handlingen av det här ärendet i maj och det är också en signal som 
borde fungera ifrån riksdagen till Ålands Landskapsregering i det fall då 
landskapsregeringen själv inte reagerar. Det glömde jag tyvärr bort i 
mitt anförande fast jag hade tänkte nämnda det. Tack, för påminnelsen. 

Talmannen  
Replikskiftena är avslutade.  

Ltl Annette Holmberg-Jansson 

Talman! Det är med glädje jag kan höra att det är flera ledamöter här i salen 
som har fördjupat sig i samma fråga som jag tänker belysa.  

Jag tycker att det varit oerhört intressant att läsa om bostadsbidragets be-
redning i social- och miljöutskottet. Utskottet lyfter frågan om jämställdhet 
och dess problematik i betänkande och visst är det så att det är problem med 
jämställdheten, men precis som de andra ledamöterna säger, tvärsom mot 
hur det normalt sätt brukar vara i den värld där vi lever. Ordföranden för för-
eningen pappor för barn på fastlandet, Juha Järi säger i en artikel i Hufvud-
stadsbladet den 18.1, att i och med en skilsmässa så upphör jämställdheten. 
Det är verkligen hårda ord men jag hoppas och tror, att det verkligen inte är 
så att alla pappors vardag på Åland ser ut så.   

Hur lever vi idag på Åland efter en separation? Hur många utav våra barn 
lever i ett vecka-vecka förhållande? Det är frågor jag själv ställt mig medan 
jag läst detta betänkande som handlar om bostadsbidrag.  

I samma nummer av Hufvudstadsbladet kan man sedan läsa att 30 000 
barn i Finland årligen vandrar i det som de kallar skilsmässoåret. I artikeln 
målar de upp en rätt skrämmande bild av barn som hamnar mitt i inflamme-
rade konflikter mellan föräldrarna där barnen ofta ställs inför en lojalitets-
konflikt mellan föräldrarna.  

Hääkänen- Nyholm som gjort en undersökning inom området berättar att 
av 101 föräldrar, så uppgav 60-70 procent att de klart ämnar förstöra för den 
andra partnerns relation till sina barn. Det hon säger mera är att när man hör 
pappornas intresse organisationer är att en betydande del av skilsmässorna 
kretsar kring bråk. Bråk om umgängesrätt och om underhåll. Saker som lätt 
kan användas för att papporna skall göra det mamman kräver, eftersom 
mamman i 80 % av fallen är barnens när förälder så då upplever papporna att 
de befinner sig i en svagare position. Så är det på fastlandet, men hur är det 
egentligen här på Åland? Jag har försökt hitta fakta, men det är svårt att på 
något sätt hitta svar på min fråga. Hur många barn bor vecka-vecka med sina 
föräldrar på Åland? Om man läser vidare i samma tidning kan man läsa att 
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det är vanligt att pappans tid med barnen begränsas till ungefär varannan 
helg. Är det verkligen så ännu på Åland? 

I en undersökning som gjordes av barnpsykiatriker Jari Sinkkonen så be-
kräftar han att pappans relation med barnen drabbas och de värsta uppskatt-
ningarna är att så många som 35 procent av skilsmässobarnen har liten eller 
ingen kontakt alls med sin pappa. Jukka Relander som är ordförande för sta-
tens delegation för jämställdhetsärenden konstaterar i artikeln precis som 
ledamot Perämaa sade att den finska kulturen fortfarande bygger på en syn 
att mamman är barnens primära vårdare.  

Talman, är det så på Åland? Jag tror inte det. Tyvärr gäller den snedvridna 
könsfördelningen inte bara de svåraste skilsmässofallen utan av de avtal om 
boende som kom in till socialväsendets kännedom år 2013 gällde att nästan 
15 000 barn ska bo hos mamma och drygt 3 100 barn som skall bo hos pappa. 
Utöver det gjordes 21 000 avtal om umgänges rätt. Hur de ser ut, säger Insti-
tutet för hälsa och välfärd att man inte har fått bekräftat men i de flesta fallen 
torde det vara papporna som får varannan helg med sina barn.  

Här kan man läsa i utskottets betänkande att de erfarit att det är vanligare 
på Åland än i riket att barn till separerade eller skilda föräldrar bor hos sina 
föräldrar enligt vecka-vecka princip Men hur är det då med lagstiftningen på 
Åland när det gäller det här? Följer vi med utvecklingen av nya familjestruk-
turer och ges alla samma möjligheter att få vara med sina barn? Jag tror inte 
det, precis som utskottet inte heller tror det.  

I Sverige är det numera möjligt att man kan ha två hemadresser och där 
bor ca 40 procent av barnen vecka-vecka hos mamma och pappa. I Finland 
finns det kännedom om 2 000 sådana avtal vilket innebär en procent på 10-
12 procent som delar tiden jämt mellan föräldrarna. Hur är siffrorna på 
Åland?  

Om en familj separerar där det finns barn med i familjen så kan endast den 
ena personen bli boende förälder. I dessa fall så medger bostadsbidragslagen 
att endast den förälder där barnen är mantalsskrivna som har rätt att räkna 
med barnen i hushållet.  

Hur orättvist är inte det? Om Kalle och Lotta skiljer sig med samma låga 
inkomst och barnen väljer att bo hos den ena föräldern och mantalsskriver 
sig där, så kommer endast den föräldern att få räkna bostadsbidraget sig till-
godo. Fast inkomstbilden är densamma. Är det rätt det? Ska vi faktiskt inte 
följa med och hänga med att vi på Åland är mer jämställda när det gäller 
barnomsorg än i resten av Finland? Ska vi inte ge alla föräldrar samma möj-
ligheter att få bo och ta hand om sina älskade barn? Nu anser jag att vi inte 
gör det. För att späda på orättvisan ekonomiskt så får dessutom den boende 
föräldern inte bara ett högre bostadsbidrag utan där barnen är mantals-
skrivna dit går även barnbidraget samt ensamförsörjarbidraget. Så om Kalle 
och Lotta har barnen boende hos sig lika många dagar och har lika dålig eko-
nomi och samma behov av en större bostad för att barnen skall få rum, så är 
det ofrånkomligt att den andra föräldern som inte har barnen mantalsskrivna 
hos sig hamnar i en sämre ekonomisk situation. Om parterna sedan inte hel-
ler kan komma överens så blir situationen än jobbigare förstås. 

Detta har utskottet också noterat och ber landskapsregeringen att komma 
tillbaka med en framtida revidering inom bostadsbidragslagstiftning och an-
nan sociallagstiftning. Ja, det behövs verkligen för vi måste värna om att alla 
föräldrar skall ha samma chans att ta hand om sina barn och om barnen bor 

1082 



  

lika mycket hos båda föräldrarna varför skall den ena föräldern inte få vara 
en familj utan vara ett en persons hushåll?  

Jag har försökt titta på statistiken inom ÅSUB och även kontaktat dem för 
att få reda på hur många som bor vecka-vecka på Åland men någon sådan 
statistik finns inte och de bekräftar att man enbart utgår från befolkningsre-
gistret i sin statistik och att ett barn hör således till den familj där barnet är 
skrivet. Oavsett om tiden är delad mellan båda föräldrarna. Det betyder ju att 
vår statistik egentligen är fel och missvisande? Om ditt barn bor hos dig halva 
månaden, du har ett eget rum till ditt barn och du är en förälder som är med i 
ditt barns vardag. Det räcker inte. Du är inte jämställd med den andra föräl-
dern i vår lagstiftning.  

Det här är något som vi inom Moderat Samling kommer att jobba vidare 
med och titta på hur vi kan se över vår lagstiftning. Och precis som ledamo-
ten Sjögren lyfte så har vi också tänkt och tyckt att det här är en viktig fråga i 
riksdagsvalet. På alla områden är det inte vår behörighet det är jag medveten 
om, men vi måste börja någonstans för alla föräldrar är lika värda och vi 
måste se till att alla får chansen att få vara en delaktig förälder i sina barns 
liv. Det är våra barn värda. Tack. 

Minister Carina Aaltonen, replik 

Fru talman! Det är rätt intressant att när det handlar om ekonomiska 
transfereringar där män i huvudsak förfördelas då blir debatten väldigt 
intensiv och stark, men vi måste komma ihåg att grunden till att knyta 
an till sina barn den läggs när barnen är riktigt små. En pappa som har 
varit hemma länge med sina barn, längre än den pappa månad den över-
ger inte heller sina små barn vid en skilsmässa. Vi vet att det är idag un-
gefär 58 procent utav papporna som tar ut hemvårdsstöd. Den här 
ojämnställdheten den börjar ju egentligen i samma stund som man blir 
förälder. Låt oss återkomma med samma glöd i mars när vi debatterar 
hemvårdsstödslagen för det är där vi lägger grunden till en mer jäm-
ställd familjepolitik och jag tror att det också kan leda till en mer jäm-
ställd bostadsbidragspolitik i förlängningen.  

Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik 

Jag håller absolut med minister Aaltonen i det där men samtidigt så hal-
tar ju lagstiftningen här. Det här är en lagstiftning som vi stiftar nu och 
den haltar pga. det att vi ger inte papporna samma möjlighet för det är 
oftast fortfarande papporna på Åland som tar ett steg tillbaka och att det 
blir mammorna som blir när föräldern. Jag hoppas verkligen att i sam-
band med det här betänkandet att man tittar över och ser till att om vi 
nu ger papporna dessutom den möjligheten att få vara hemma med sina 
barn när de är små. Hur hemskt ska det inte då vara att slitas upp och 
inte få vara med dem om man ställs inför en separation för att man inte 
har råd.  

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 
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Ltl Barbro Sundback 

Fru talman! Tack så mycket för ordet. Bostadsbidraget är en av de frågorna 
som jag har motionerat mest om under min period här i lagtinget. De har all-
tid förkastats. De har byggt på en jämlikhets resonemang. Inte primärt och 
jämställdhets resonemang dvs. att för de som har små inkomster och har 
svårt att klara av sina boende kostnader så skulle bostadsbidraget vara en så-
dan här utjämnande faktor. Det har som sagt var varit väldigt lite intresse för 
att anpassa den åländska bostadsbidragslagen till våra förhållanden. Det har 
också varit väldigt svårt att få överhuvudtaget stöd för hyresfrågor och lik-
nande. Nu är det intressant att konstatera att när vi får en sådan här jäm-
ställdhetsaspekt på det så då tar den här frågan en helt annan vändning och 
får en helt annan laddning och det är bra. Ursprungligen så har den ju som 
syfte att minska på boende kostnaderna. Inte att öka jämställdheten. Det är 
liksom en sekundär fråga. Om man nu tror att det här bostadsbidraget kan 
bidra till ökad jämställdhet i fråga om föräldraskap så då ska man vara be-
redd och satsa på det om det kan bidra till att barnen får större möjligheter 
att umgås med båda sina föräldrar. Jag är lite skeptisk till om det är så enkelt. 
I praktiken finns det säkert pappor som inte lever med sina barn utan föräld-
rarna är skilda, som skulle ha stor glädje utav de här pengarna. Jag tycker att 
det ska bli intressant nu när regeringen tar sig an den här frågan på nytt och 
utreder det här. Grunden till den här skillnaden i föräldraskapets förmåner 
när man skiljer sig beror ju på att så få pappor är de som har barnen mantals-
skrivna hos sig och har huvudansvaret för barnen. Det är helt detsamma i 
stora delar av Norden. I Finland är säkert lagstiftningen mindre generös, men 
det gäller på alla sociala områden. Om man vill se på sociala utkomststöd av 
olika slag så är de mycket större i Sverige och vi kan bra jämföra oss med Sve-
rige i det här avseendet. Det har jag ingenting att invända mot och jag är glad 
att nu från alla partier så har man annonserat att man är beredd tydligen, inte 
kanske så tydligt från centern, men från alla övriga såsom ledamoten Petri 
Carlsson, ledamot Perämaa, ledamot Danne Sundman och ledamot Annette 
Holmberg-Jansson så är alla tydligen nu intresserade av att utveckla bostads-
bidraget.  

Jag tror att det kan göras på olika sätt, men det kommer naturligtvis att bli 
en utökad kostnad för samhället. Om man tycker att det här är viktigt så då 
ska man ju förstås prioritera det. Jag tror säkert att socialdemokraterna kom-
mer att vara det parti som går i spetsen för en sådan här reform.  

Den här lagstiftningen hade en sådan brådska. Det bedömdes pga. det som 
jag förstår att var en förändring som inte har nämnts. De här grupperna som 
man pratar om, de fattar man beslut tidigare om i statsrådet att de gjordes 
som statsråds beslut och nu har de förts in i lagen. Om inte statsrådet hade 
fattat ett beslut så hade det inte funnits grunder alltså för de här klassifice-
ringarna i vår lag. Ledamot Gunnar Jansson har lärt oss att för att vi ska 
kunna ta upp budgetpengar och betala ut dem, samhällets pengar, så ska vi 
ha grund i lag eller avtal. Därav brådskan. Och som ministern har sagt att den 
grunden skulle inte ha funnits rent förvaltningsrättsligt utan då hade ju vår 
lag inte fungerat. Så därav brådskan, men nu borde alla bli glada. Speciellt 
liberalerna för nu kommer en tid av grundlig utredning och konsekvenserna 
av förändringar av den här lagen. Den kommer säkert riktigt passligt nu det 
här året när det är val och många är säkert intresserade av sådana här s.k. 
börs frågor.  
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Så fru talman, jag tycker att summa summarum så är slutet gott och allting 
gott och här finns stort stöd för att utveckla bostadsbidraget i framtiden. 
Tack. 

Ltl John Hilander, replik 

Tack, talman! Ledamot Barbro Sundback brukar ha en röd tråd i sina 
anföranden om jämlikhet i samhället och skapande av det och det kan 
man uppskatta i många lägen. Nu helt plötsligt så tror man inte på att 
det här ska ge mer jämlikhet det här lilla steget med att jämföra föräld-
rarna mera lika. Jag tror att alla små steg leder framåt och det här lilla 
steget skulle kunna hjälpa barnens rätt till båda föräldrarna, en bra bit 
på vägen.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, ledamot Hilander pratar om jämlikhet. Det är en fråga om utjämning 
mellan sociala klasser. Jämställdhet, då talar man om utjämning mellan 
könen. Jag antar att det var det som ledamoten Hilander menade. Jag 
tycker att det är en relevant diskussion. Däremot så har det framställts 
kanske som att det skulle leda till att fler pappor tog ett aktivare ansvar 
för sina barn. Det kanske jag tror att är lite långsökt. Däremot de som 
har barnen vecka-vecka eller enligt några principer så har ju behov av 
lika stor bostad som mamman då i det här fallet, men deras behov av 
bostadsbidrag måste ju vara relaterat till inkomsten, hur ofta de har bar-
nen osv.  

Ltl John Hilander, replik 

Tack, talman! Kanske fel ordval, men jag förstår att ledamoten Sund-
back förstod vad jag menade ändå och min tanke som jag ser det i det 
åländska samhället så är att framförallt de unga åländska papporna tar 
ett otroligt ansvar för sina barn. Så upplever jag det. Ju mer man kan 
hjälpa den biten så desto bättre.  

Ltl Barbro Sundback, replik 

Ja, det tror jag också att fler och fler unga pappor tar stort ansvar. Jag 
tror att de pappor som är med vid förlossningar och när bindningen till 
barnet är väldigt starkt sedan barnet är väldigt litet, att det är avgörande 
för faders roll och den här känslan av ansvar. Så det tror jag är centralt. 
Det känslomässiga ansvaret.  

Bostadsbidrag ska man ha om har sociala behov av det.  

Talmannen 
Replikskiftena är avslutade. 

Ltl Runar Karlsson 

Fru talman! Centern har förståelse för att den här lagen har kommit till i 
brådskande ordning. Det är så att enligt en konsekvens av självstyrelsen att 
det ibland blir på det här sättet. Det har hänt tidigare, det har hänt nu och det 
kommer att hända i framtiden. Så är det, men ändå så tycker vi att regeringen 
har tagit fram det här under kort tid så att den kan tillämpas. I och för sig så 
tillämpas den ändå egentligen delvis från 1 januari men fullt ut från 1 febru-
ari. Det är mycket tack vare FPA:s goda vilja på vägen.  
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Ledamot Petri Carlsson tog upp det här med medelhyror och jämförde Ma-
riehamns hyror med landsbygden osv. och det är alldeles rätt att i ÅSUB:s ut-
redning så visar det ju att medelhyrorna är högre i Mariehamn än på övriga 
Åland, men det är ju så att även det här lagförslaget som ju är en blankettlag 
så nämner man också ägarbostäder och annat, som också finns med och som 
kan vara åt andra hållet igen. Så den här lagstiftningen är faktiskt ganska stel 
och styv, det är ju en lag från riket och det har ju nämnts också i social- och 
miljöutskottet att man borde titta på det här. Utskottet har därför uppmanat 
landskapsregeringen att analysera medelhyresnivån inom Åland osv. Och det 
har ju framkommit här och allt fler tycker att man borde fördjupa sig i det här 
och titta mera. Det tycker också vi från centern och det kan bli en konsekvens 
det här av att man kanske tänker göra en helt egen lag. Det tror jag absolut 
skulle vara det bästa. För läser man § 9 och § 10 där man nämner Savolax så 
inte är det skräddarsytt för Åland direkt. Det är inte ens skräddarsytt för 
ålänningarnas hushåll. Man borde, om resurser ges, göra en helt egen lag åt-
minstone till stora delar där man tar in de verkliga kostnaderna, att vad el-
kostnaden är t.ex. på landsbygden, i skärgården och staden och vad är kost-
naden för vatten och avlopp och vilka skillnader finns det på uppvärmnings-
kostnaderna, vad finns det för skillnader på andra kostnader så att man nu 
inte delar in de här kommunvis. Så att det då skulle vara en kommungräns 
som avgör hur mycket bostadsbidrag man ska få utan det måste vara vad hus-
hållen kostar och hur stor del av det som man kan få bostadsbidrag för att 
göra det rättvist från hushåll till hushåll och inte från kommun till kommun. 
Det blir ju annars inte rättvist.  

Vi från centern ser också fram emot att man implementerar i sitt arbete 
den där skrivningen som både social- och miljöutskottet nämnde och som 
finans- och näringsutskottet sen förde fram för att det kan hända helt eller 
delvis en helt egen lag. Sedan är det ju förstås problem med det och jag har 
alltid sagt att någon ska göra jobbet. Någon nu har ju varit FPA som har gjort 
det i det systemet som man har i riket. Det här är kanske så pass viktigt om-
råde att vi helt enkelt borde sköta det här själva på hemma plan och göra det 
här själva. Det kostar säkert lite mera att göra upp systemet och sen att göra 
själva jobbet, men det finns ju stora förväntningar på vår datorisering här i 
framtiden. Så månne vi inte skulle kunna göra det här själva på Åland till 
samma kostnader som FPA har gjort det. Det här är kanske ett så viktigt om-
råde att vi borde sätta lite mera pengar på det. Vi vet ju rent allmänt att själv-
styrelsen kostar ju alltid mera än riket. Det skulle kanske vara enklare om vi 
hade allt i riket då skulle många kostnader försvinna, men det skulle natur-
ligtvis bli betydligt sämre totalt sätt. Vi tror att vi ska titta på det här och se på 
möjligheten att göra egen lag för Åland och på det sättet också ta över arbetet 
från FPA till hemmaplan eller annars köpa tjänster från FPA.  

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Till den delen vad gäller att jag lyfte fram medelhyres-
nivåer också i utskottet är för att de här kommunstrukturgrupperna som 
man har jobbat med och som man har tagit fram och förenklat det här 
systemet så har ju det också på rikssidan varit och är det som ligger till 
grund för bedömningarna för hur man ska hamna i de här kommun-
grupperna och diskussionen kring det. Man har ju valt helt enkelt att 
förenkla och ta bort för att avbyråkratisera och göra det här enklare. Ta 
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bort de här andra parametrarna som finns med det som ledamot Runar 
Karlsson nu lyfte fram, att vi borde kanske ha en egen lag. Jag är lite 
tveksam till att gå den vägen, men för mig är inte det här som ledamoten 
Runar Karlsson lite ville insinuera att det skulle vara en regionalpolitisk 
fråga. Det är det inte för mig, utan det är en rättvisefråga för invånarna 
beaktande vilka kostnader de har.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Ja, det blir bara lite regionalpolitik i den här talarstolen och 
så ska det vara. Det är klart att det handlar om det som det alltid hand-
lar om. Byråkrati, omfattningen och rättvisan. Det är klart att man kan 
göra det så här jätte enkelt, men då blir det också mycket orättvist för 
hushållen. Gör man det lite mer komplicerat och har lite mera paramet-
rar så då blir det ju förstås mera komplicerat, men månne inte dagens 
datoriserade värld och framtidens datoriserade Åland, månne man inte 
ska kunna göra det här i alla fall minst lika enkelt som man har i riket, 
men dock lite rättvisare. Trots allt som jag sade så nämner man Norra 
Savolax, Norra Karelen och Norra Österbotten här. Det är vida skillna-
der mot Åland. Så månne vi inte skulle kunna baka in det på ett sätt så 
att det skulle bli lite rättvisare än vad det är idag.  

Ltl Petri Carlsson, replik 

Tack, fru talman! Det förstår jag, men samtidigt så är ju kommungrup-
perna baserade på medelhyresnivåer osv. i riket och det kan man ju titta 
på vilka medelhyresnivåer det är som ligger till grund och analysera 
också dem medelhyresnivåer vi har på Åland. Vilket vi också nu ger 
landskapsregeringen i uppdrag att göra och det kommer man också att 
göra har jag förstått det. Så det är bara positivt att vi får bra de siffrorna 
för det kan ju betyda att medelhyresnivåerna osv. i Saltvik är högre än 
på alla ställen och det kommer att kompenseras och ges en rättvisea-
spekt så att Saltviks ensamboende också har en viss nivå som passar den 
medelhyran som finns i den kommunen. Vi har 16 kommuner idag och 
då får vi ju förstås anpassa också systemen efter det så att det blir rätt-
vist för alla på Åland.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Jag skulle absolut inte vilja prata om att man delar in det 
här kommunvis utan hushållsvis. Jag är medveten om att det kan hända 
att det blir för komplicerat men vad jag var ute efter i mitt anförande är 
att jag stöder det här att man skulle titta igenom det och att göra en egen 
lag av det för att göra det enklare eller att göra det rättvisare och göra 
det skräddarsytt för Åland. För som det är nu så tar vi i praktiken rakt av 
som man har i riket idag. Vi kan säga att innehållsmässigt, euromässigt 
osv. Jag håller lite med, jag tror att ledamoten Anders Eriksson pratade 
här om att månne vi inte kunde göra någon sådan här lag själva trots att 
det är ganska mycket jobb, men det är trots allt viktigt så jag tycker att 
landskapsregeringen åtminstone skulle fundera på det. Sen är jag med-
veten om att det ska finnas resurser och att det inte är så enkelt, men jag 
ville i alla fall stödja det här och man borde titta igenom det.  
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Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Ltl Torsten Sundblom, replik 

Tack, fru talman! Ledamoten Runar Karlsson tar upp § 9 och 10. § 10 
regleras ju i landskapslagen i § 3 och i § 9 har man tydligen inte i land-
skapsregeringen sett något behov av att komma med något förslag. Det 
finns en orsak till varför det är så här och det är därför att det är vår be-
hörighet. Därför är paragraferna 9 och 10 utformade så där.  

Talmannen 
Replikskiftet är avslutat. 

Minister Carina Aaltonen, replik 

Fru talman! Jag måste säga att den här blotta tanken på att Åland skulle 
ta över administrationen för utbetalningen av bostadsbidraget från FPA, 
den är nog inte önskvärd. Vi har idag det här som köptjänst från FPA 
och jag tror att vi betalar mellan 40 000 och 50 000 euro per år för det 
här arbetet. Det är det nog värt. Alltså det är så många uppgifter som ska 
in i ett system och man sade från FPA att den här månaden i januari nu 
när FPA ska räkna det här för hand att man kan inte riktigt garantera att 
det blir rätt.  

Sedan så har vi bostadsbidraget för pensionärer, som både betalas 
och sköts av FPA. Så ska vi då ha ett system för Ålands del och sen när 
man blir pensionär så ska det betalas från FPA. Det är inte riktigt lo-
giskt.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Ja, det är möjligt att i praktiken kommer det att vara svårt. 
Sedan så tror jag att åter igen att vi är så pass kapabla på Åland att vi 
skulle klara av att ha ett sådant här system och göra det minst lika smi-
digt som FPA gör det, men sen kommer det förstås andra parametrar 
som gör att det blir för svårt. Det är möjligt. Det vi nu säger i skrifter 
från utskotten och många andra har sagt det här i salen att man borde 
förändra, göra ändringar och förbättringar. Det kan vi inte göra om vi 
inte gör en egen lag. Man pratar om att man ska uppvakta riket och att 
dem ska göra. Vi vet ju att inte blir det någonting utav det. Vill vi ha en 
förbättring och en ändring så måste vi helt enkelt göra en egen lag. Det 
finns inga andra möjligheter som jag kan se det, men det kan hända att 
det är svårt i praktiken. Det återstår att se vad landskapsregeringen 
kommer fram till.  

Minister Carina Aaltonen, replik 

Fru talman! Det är faktiskt möjligt att också i en blankettlag göra änd-
ringar för Ålands del om vi t.ex. vill att både pappor och mammor ska få 
kunna lyfta bostadsbidrag vid en skilsmässa. Det är möjligt att föra in 
det, men ändå ha den här blankettlagen som grund. Alltså att man gör 
de förändringar som man önskar från Ålands sida. Det är fullt möjligt, 
men jag tror att vi ska försöka ändå ha den ambitionen att ha så låga ad-
ministrationskostnader som möjligt så att vi faktiskt har pengar till att 
kunna ge dem sociala transfereringar så att de inte äts upp av en ökad 
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administration. Det är riktigt mot både landskapsregeringens och jag 
tror partiernas önskemål.  

Ltl Runar Karlsson, replik 

Fru talman! Det är det. Det är klart att vi ska ha det så enkelt och så lågt 
som möjligt, men att redan idag så sades det att vi betalar 50 000 euro 
för det här. Då borde man ta bort behörigheten och spara 50 000 euro 
och betala ut den. Återigen självstyrelsen kostar. Det är alltid mer admi-
nistration än om allting skulle skötas i Helsingfors och då skulle vi inte 
ens behöva det här huset heller.  

Vi måste i alla fall kunna diskutera att till vilken nytta är det att överta 
det. Är det så pass stort och viktigt för hushållen att vi själva sköter det 
för att få det så rättvist som möjligt, men som sagt uppmaningen har 
gått till landskapsregeringen och det återstår att se vad det kommer ut 
utav det.  

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

Föreläggs landskapslagen paragraf för paragraf för första behandling. Förslaget till 
första tilläggsbudget för år 2015 avbryts och upptas för enda behandling i samband med 
budgetlagens andra behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.   

Föreläggs landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om allmänt bostadsbidrag 
paragraf för paragraf.  

Föreläggs 1 §. Godkänd. 

Föreläggs 2 §. Godkänd. 

Föreläggs 3 §.  

Ltl Tony Asumaa 

Talman! Jag föreslår att 3 § får den ordalydelse den har i finans- och närings-
utskottets betänkande och reservation.  

Ltl Torsten Sundblom 

Tack, fru talman! Jag understöder. 

Talmannen 
Ltl Tony Asumaa, understödd av ltl Torsten Sundblom, har föreslagit att 3 § godkänns i 
den lydelse den har i lagtingsledamoten Tony Asumaas reservation till betänkandet. Är 
redogörelsen riktig? Den är riktig. 

Omröstning kommer därför att verkställas.  

Den som omfattar utskottets betänkande, röstar ja; den som omfattar ltl Tony Asumaas 
ändringsförslag, röstar nej.  

Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.  

Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talmannen röstar nej.  

Majoritet för ja. Lagtinget har alltså godkänt lagtexten enligt utskottets betänkande. 

Föreläggs 4 §. Godkänd. 

Föreläggs 5 §. Godkänd. 

Föreläggs 6 §. Godkänd. 

Föreläggs lagens rubrik. Godkänd.  
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Lagens ingress. Godkänd.  

Lagförslagets första behandling är avslutad. 

Behandlingen av förslaget till första tilläggsbudget för år 2015, där diskussionen har av-
slutats, fortsätter vid plenum den 23 januari 2015 då detaljbehandlingen vidtar.  

Enda behandling 

3 Behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2014 
Finans- och näringsutskottets redogörelse (FUR 1/2014-2015) 
Enligt 15 § i arbetsordningen ska finans- och näringsutskottet för varje år avge en skrift-
lig redogörelse beträffande handläggningen av ärenden rörande tjänstekollektivavtal till 
lagtinget.  

Först tillåts diskussion, efter det antecknar sig lagtinget redogörelsen för kännedom. 
Diskussion. 

Ltl Jörgen Pettersson 

Talman! Landskapet Åland och dess olika verksamhetsgrenar är Ålands 
största arbetsgivare med över 1 700 anställda. Mätt i pengar handlar det om 
cirka 105 miljoner euro av skattebetalarnas medel. Det finns alltså många och 
goda skäl att hålla ordning på alla avtal och det hör till finans- och näringsut-
skottets uppdrag att hantera dem på lagtingets vägnar. Enligt den 15 § i ar-
betsordningen ska utskottet varje år godkänna och ge en skriftlig redogörelse 
beträffande handläggningen av ärenden som rör tjänstekollektivavtal till lag-
tinget. Det dokumentet har överlämnats till alla lagtingsledamöter för läs-
ning. Vill man ytterligare fördjupa sig i avtalen finns allt att hitta på land-
skapsregeringens hemsida som är väldigt informativ i det avseendet. 

Under fjolåret informerades finans- och näringsutskottet regelbundet om 
pågående och överenskomna tjänstekollektivavtal och särskilt då Tehystrej-
ken pågick. Så sent som den 15 december så godkände utskottet det förlik-
ningsbud som gjorde att även Tehys fackavdelning anslöt sig till tjänstekol-
lektivavtalets ramavtal där landskapets övriga tjänstemän också finns. 

Sammantaget har det varit många avtal som utskottet har godkänt och an-
tecknat sig till kännedom. Utskottet har inte funnit anledning att vidare kom-
mentera dessa. De har haft täckning i de budgetanslag som har funnits.  

Med hänvisning till det anförda så föreslår vi ett enhälligt utskott att lag-
tinget antecknar sig redogörelsen angående behandlingen av ärenden rö-
rande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2014 till kännedom. Tack.  

Talmannen 
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.  

Lagtinget antecknar sig redogörelsen för kännedom. Ärendets enda behandling är av-
slutad. Ärendet är slutbehandlat. 

Plenum slutar 
På fredag 23.01.2015 klockan 09.30 hålls en frågestund vid ett särskilt plenum.  

Nästa plenum därefter hålls samma dag klockan 10.30. Plenum är avslutat  
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Frågestunden börjar 

1 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen  
(F 1/2014-2015) 
Till dagens frågestund har följande lagtingsledamöter anmält att de önskar ställa en 
fråga enligt 35 § i arbetsordningen: Lagtingsledamöterna Torsten Sundblom, Anders 
Eriksson, Katrin Sjögren, Brage Eklund, Tony Asumaa, Danne Sundman, vtm Viveka 
Eriksson och vtm Gunnar Jansson. 

Talmannen avgör vem som ges ordet för att ställa en fråga och har rätt att förklara frå-
gestunden avslutad även om alla anmälda frågeställare inte fått tillfälle att framföra 
sina frågor. Vid frågestunden riktar frågeställaren sin fråga till en av de närvarande mi-
nistrarna. Frågan tillsammans med en eventuell motivering får räcka högst en minut. 
För svaret på frågan får användas högst två minuter. Sedan frågan besvarats får fråge-
ställaren 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.  

Andra lagtingsledamöter och ministrar har inte rätt att uttala sig med anledning av den 
ställda frågan. Talmannen har rätt att avbryta diskussionen när hon anser den ställda 
frågan tillräckligt belyst.  

Ltl Torsten Sundblom 

Tack, fru talman! Jag vänder mig till minister Valve. Jag läste i tidningen att 
den här gången skulle poliskansliet på Föglö stängas. Vi har länge varit oro-
liga för skärgårdens poliskanslier. Jag skulle gärna vilja veta vilket upplägg 
ministern har för att kunna serva skärgårdskommunerna som har det svårast 
att ta sig in till Mariehamn när det gäller att få ut intyg, papper och ansök-
ningar och annat som kan behövas ibland.  

Minister Wille Valve 

Polisverksamheten har förändrats radikalt under de senaste åren, vilket vi 
också har märkt av på Åland i och med den nya polislagen som lagtinget an-
tog. Det här har för Föglökontorets del inneburit att en mycket stor del av den 
sammanlagda ärendehanteringen i praktiken pågår i Mariehamnskontoret. 
En majoritet av ärendena har inte kunnat utföras på Föglökontoret på länge. 
Man har ändå behövt vända sig till Mariehamnskontoret. Det här innebär 
möjligheter att en större del av ärendehanteringen kommer att kunna flyttas 
ut till nätet och göras mer tillgängliga på det sättet. Specifikt för Föglökon-
torets del har det också spelat in att det inte har varit någon bemanning vid 
sjukskrivningar och liknande. Verksamheten har varit minimal av flera olika 
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skäl. Det är av ändamålsenligt skäl som polisstyrelsen har fattat beslut att pri-
oritera sina begränsade resurser på det här sättet för att tillgodose en god ser-
vice på hela Åland.  

Ltl Torsten Sundblom 

Tack, fru talman! Den där svaret var väl nästan det väntade. Jag väntade mig 
ett lite mera utvecklat svar. Vad gör man för framtiden? Ska det ges några 
möjligheter att hantera papper i skärgården? Det gäller hela skärgården, inte 
bara i Föglö men nu råkade det vara Föglö som var i tidningen igår. Hur blir 
det med polisnärvaron? Kommer polisnärvaron att bli som tidigare eller 
kommer den att förbättras när man sparar in pengar i skärgården på att ta 
bort kontoren? 

Minister Wille Valve 

Den frågan kräver flera olika svar. Om vi benar ut lite, först och främst i den 
mån vi har kunnat hitta meningsfull sysselsättning på exempelvis Kumlinge- 
och Föglökontoret så har det gjorts. På Kumlingekontoret arbetar en tjänste-
man som renskriver förhörsprotokoll och liknande uppgifter. Motsvarande 
har inte hittats för Föglökontoret. 

Vad gäller den framtida polisnärvaron så strävar polisen till att ha en fysisk 
närvaro över hela Åland. Men som polisens verksamhet ser ut idag så förut-
sätter inte polisnärvaro eller polistjänster att ett fysiskt kontor ska finnas ute i 
exempelvis Godby eller Föglö. Verksamhetens riktning går allt mer mot det 
hållet att tjänsterna upprätthålls från Mariehamn, delvis på grund av datasy-
stemens beskaffenhet. 

Talmannen 
Tiden är ute!  

Ltl Torsten Sundblom 

Tack, fru talman! Det har varit mer eller mindre väntat och befarat länge att 
poliskontoren skulle stängas. Det är väl ett led i den här lite skärgårdsfient-
liga regionalpolitiken som nu förs. 

Jag läste också i tidningen att man hade funderingar på att man eventuellt 
via kommunkanslierna skulle kunna få ut papper åtminstone, man ska inte 
behöva resa in till Mariehamn efter dem. När det gäller digitalisering och att 
man ska göra saker på nätet så är det väl bra. Måste man åka in till stan för 
att t.ex. få ut sitt pass och körkort?  

Minister Wille Valve 

För landskapsregeringens del har det inte handlat skärgårdsfientlighet. Här 
handlar det om att använda polisens resurser på bästa möjliga sätt så att vi 
kan ge service också i skärgården. Här har vi funnit att skärgårdskontoren, i 
det här fallet Föglö, egentligen inte har uppfyllt sig sitt syfte till den här delen. 

Vad gäller själva byggnaden så är det mycket riktigt det som har stått i me-
dia, vi tittar på nya möjligheter att tillhandahålla samhällsservice, exakt vad 
kan jag inte ge besked på idag. Fastighetsverkets kommer att titta närmare på 
det. 

Talmannen 
Följande frågeställare är ltl Brage Eklund, varsågod. 
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Ltl Brage Eklund 

Min fråga går till lantrådet. Det gäller vindkraftsstödet, enligt uppgifter i me-
dia kan det bli dyrt för Åland att ingå i ett finskt tariffsystem. Enligt vad som 
framgår i den finska regeringens proposition till riksdagen om villkoren för 
Åland deltagande i stödsystemet så uppbär energimyndigheten i Finland en 
avgift på 13 procent av hela stödbeloppet för att sköta administrationen. 
Dessutom framkommer det att det tycks råda någon form av språkförbistring 
i lagförslaget eftersom det framgår att Åland förpliktigas att stöda varje en-
skilt vindkraftverk med 1/2 miljon euro, trots att det i förarbetena talas om 
1/2 miljon euro per vindkraftverk.  

Är denna språkförbistring tillrättalagd så att när lagförslaget går till riksda-
gen gäller stödet per vindkraftspark? 

Lantrådet Camilla Gunell  

Tack för den frågan. Jag hoppas att det här ska vara de sista finslipningarna i 
den här stora frågan om att få in Åland i stödet för vindkraften så att det 2016 
faktiskt blir verklighet. 

Det är mycket riktigt att landskapsregeringen har reagerat i relation till 
den proposition som sedan blev framlagd i riksdagen kring förvaltningsupp-
gifternas kostnad, som vi anser att är en fråga om en överenskommelse mel-
lan Åland och energiverket som kommer att betala ut de här stöden. Det är en 
förvaltningskostnad som vi ska komma överens om. Den ska inte framgå av 
någon proposition och den åsikten har vi fört fram. 

Den andra frågan kring vad som är ett verk är nog klarlagd. Man talar ju 
också om kärnkraftverk och då innebär det helheten, inte hur många reakto-
rer som finns i detta verk. Samma terminologi använder man också om ett 
vindkraftverk. Det är inte frågan om antalet enskilda möllor, utan det handlar 
om helheten, dvs. en vindkraftspark.  

Ltl Brage Eklund 

Tack för det. I lagförslaget som ligger i finansutskottet just nu så där pratar vi 
om vindkraftpark. Man hoppas att de pratar samma språk i fortsättningen så 
att det inte blir något missförstånd. 

När det gäller upphandlingen av energimyndighetens administration av 
bidragen så skulle det vara intressant att veta hur den går till och varför dessa 
200 000 har kommit in i bilden. Är detta ett pris som har diskuterats? Hur 
finns det möjlighet för Åland att själva administrera ett dylikt stöd? 

Lantrådet Camilla Gunell  

Det ingår i uppgörelsen att det är energimarknadsverket som har hand om 
handläggningen för alla ansökningar beträffande stöden till vindkraftsbola-
gen. 

Det kommer att beviljas stöd efter att vindkraftsbolagen har ansökt om 
stöd. De åländska ansökningarna ansöker om stöden till energimarknadsver-
ket och därifrån sker utbetalningarna. Om ett vindkraftverk från Åland söker 
så följs den åländska landskapslagen i frågan om utbetalning. Själva admi-
nistrationen sköts via energimarknadsverket, så ser hela uppgörelsen ut. 
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Ltl Brage Eklund 

Ja, det är en viktig fråga för Åland. Jag tror att inställningen är enig bland 
alla lagtingsledamöter och partier i den här frågan.  

Lagförslaget ligger idag i finansutskottet. Vi ska väl behandla det så små-
ningom. Jag har delvis förstått av dem, som drivit vindkraftsparkerna på 
Åland idag, att man borde påskynda framställningen. Vad anser lantrådet? 
Borde man ha mera bråttom i utskottet och inte vänta och skjuta de framför 
oss? 

Lantrådet Camilla Gunell  

Frågan är om det lönar sig att skynda. Det är klart att vi vill att saker och ting 
ska bli klarlagda så snart som möjligt, men vi har också en notifieringspro-
cess och det är sådant som tar tid. Landskapsregeringen och riksregeringen 
har gjort sitt och lämnat dessa framställningar till riksdagen respektive lag-
tinget och behandlingarna sker i den takt som lagtinget och riksdagen själva 
sätter sin agenda. I och med att riksdagen så småningom kommer att avslutas 
för den här mandatperioden så antar jag att man där kommer att fullfölja 
uppdraget så snart som möjligt. 

Talmannen  
Följande frågeställare är ltl Katrin Sjögren, varsågod 

Ltl Katrin Sjögren  

Ordinarie och ersättande minister finns inte på plats men lantrådet har det 
övergripande ansvaret. 

Det här lagtingsåret inleddes med en fråga som ledde till genomklappning 
av sällan skådat slag. Det förekom debatt, diskussion, oro och hårda ord. Det 
här är en verkställighetsfråga men den har ett stort allmänt intresse. Hur går 
det med Vårdöbron? Hur ser verkställigheten ut av lagtingets beslut? Vi har 
inte hört ett knyst och vi har inte heller sett någon verksamhet som skulle 
tyda på att ärendet avancerar. Hittills har vi haft en mild vinter vilket torde 
underlätta de undersökningarna som vi är helt eniga om att ska göras. Hur 
ser det ut lantrådet? 

Lantrådet Camilla Gunell  

Ja vad gäller Vårdöbron och dagsläget så kan jag inte svara på det. Men om vi 
ajournerar frågan och jag får återkomma om tio minuter så lovar jag att ta 
reda på den dagsaktuella statusen. 

Ltl Katrin Sjögren  

Det kan jag respektera. Jag tycker samtidigt att det är allvarligt att man inte 
har kläm på den här frågan som ledde till så mycket oro. Jag accepterar det. 

Talmannen 
Följande frågeställare är ltl Anders Eriksson, varsågod. 

Ltl Anders Eriksson 

Fru talman! Jag tänkte även ställa samma fråga till lantrådet, men jag ställer 
frågan på ett sådant sätt så att jag tror att lantrådet kan svara.  

Ansvarig minister är sjuk. Jag önskar henne all lycka och välgång och vi 
ska låta henne vara ifred. Jag vill ställa frågan på ett sådant sätt att lantrådet 
kan svara. 
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Den 17 november i fjol hade vi ett gruppledamöte där lantrådet var närva-
rande. Då sade hon att man så fort som möjligt skulle få igång de här under-
sökningarna. Nu står vi här två månader senare och det har överhuvudtaget 
inte startats upp några undersökningar. Jag har två frågor. 

För det första, jag var ut på nätet två veckor i sträck, inte varje dag utan två 
olika gånger, och skulle titta på protokollen under trafikavdelningen. Det 
fanns inte några protokoll. Det är ju lite märkligt, det är ju ändå offentliga 
handlingar. Men i morse fanns det protokoll men jag kunde inte hitta något 
beslut överhuvudtaget. Har man tagit ett beslut när det gäller det här? Hur är 
det med lantrådets löfte om att de här undersökningarna ska sättas igång så 
fort som möjligt? Väntar man på isen eller varför händer det ingenting? 

Lantrådet Camilla Gunell  

Jag fick nu information från regeringsbänken att den 1 februari går dykning-
arna igång. Det stämmer inte att det inte skulle ha hänt någonting. Frågan 
har gått framåt och trafikavdelningen har jobbat med det här. Jag beklagar 
att inte infrastrukturministern är här och direkt kan redogöra och klarlägga 
mycket mera i saken. Men dykningarna inleds alltså den 1 februari. 

Ltl Anders Eriksson 

Det var intressant. Jag har full förståelse för den situation som lantrådet be-
finner sig i. Jag vill inte på något sätt vara oschysst. Jag tycker ändå att det är 
oansvarigt att det har gått två månader just med tanke på de löften som 
lantrådet gav att det här ska genomföras så fort som möjligt.  

Verkligheten är den att den 20 december 2013 tog landskapsregeringen 
precis exakt ett sådant beslut som man borde ha fullföljt, dvs. att man skulle 
undersöka mellanbalkarna, stöden och stålbalkarna. Av någon anledning har 
man betalat för uppdraget men man har inte fått vad man har begärt och det 
är väldigt märkligt. Här står vi nu och får ett löfte om att det ska starta på 
måndag.  

Jag har ryktesvägen förstått att det är ett svenskt företag som ska göra det 
här trots att det finns tre åländska företag som kan genomföra det. Jag avslu-
tar med att fråga, varför styr man alltmer alla upphandlingar så att åländska 
företag blir offside?  

Lantrådet Camilla Gunell  

Den sista frågan tycker jag mer eller mindre är en förolämpning för det är 
faktisk inte så. Det finns en stor önskan från landskapsregeringens sida att 
gynna det åländska näringslivet så mycket som möjligt. Däremot är vi ju 
tvungna att följa de regelverk som anges, särskilt vid EU-upphandlingar är 
regelverket sådant som det är. Vi vet att nästan regelmässigt blir upphand-
lingarna en fråga för marknadsdomstolen och då gäller det att ha torrt på föt-
terna, så är det bara. 

Vad gäller Vårdöbron så kvarstår landskapsregeringens löfte om att frågan 
ska skötas precis som har sagts och att man gör dessa ytterligare erforderliga 
utredningar kring de här pelarnas och fundamentets skick för att sedan 
kunna avgöra om det ska byggas en ny bro eller om det går att använda be-
fintliga fundament.  

Talmannen 
Nästa frågeställare är ltl Tony Asumaa, varsågod. 
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Ltl Tony Asumaa 

Jag vill ställa min fråga till vicelantrådet. Frågan gäller ÅDA och rekryterings-
processen av både personal och VD till det samhällsägda aktiebolaget där 
landskapet och Mariehamns stad är de största aktieägarna med cirka 75 pro-
cent av aktierna.  

Rekryteringsprocessen av den första VD:n för ÅDA var ganska omfattande 
och grundlig, men det slutade med att personen fick gå före bolaget ens var 
igång eller registrerat. Nu är bolaget både igång och registrerat i handelsre-
gistret. När är det tänkt att en VD ska rekryteras genom en öppen och trans-
parent rekryteringsprocess för att driva det samhällsägda aktiebolaget ÅDA 
där landskapet och Mariehamns stad är de största ägarna?  

Vicelantrådet Roger Nordlund 

Fru talman! Som ltl Asumaa sade så är nu ÅDA ett aktiebolag. Det finns en 
styrelse och en bolagsstämma som fattar de avgörande besluten. Ägarna, i det 
här fallet landskapsregeringen, Mariehamns stad, kommunförbundet och 
ÅHS, ger sina ägardirektiv på bolagsstämman.  

Statusen i bolaget när det gäller VD-frågan är att IT-chefen från ÅHS tog 
över uppgiften som VD under uppbyggnadsskedet av ÅDA. Den personen har 
också överförts efter att ÅDA blev ett aktiebolag från den 1 januari 2015. Mig 
veterligen finns det ingen aktuell auktoriserad rekryteringsprocess för någon 
ny VD. Det är i sådana fall en fråga för styrelsen och bolagsstämman. 

Talmannen 
Tiden är ute!  

Ltl Tony Asumaa 

Tack, fru talman! Vicelantrådet sade att man har överfört en person från ÅHS 
och helt enkelt rekryterat denna person som VD. Det stämmer, för det finns 
faktiskt registrerat i handelsregistret den 10 november. Då bestod styrelsen 
av två tjänstemän på vicelantrådets avdelning och de verkar ha valt den här 
personen som VD utan en öppen och transparent rekryteringsprocess. Är det 
så som det har gått till vicelantrådet? 

Vicelantrådet Roger Nordlund 

Fru talman! Jag tror att det är allmänt känt att det var en ganska lång rekry-
teringsprocess före anställningen av den första ledaren för projektet ÅDA. Se-
dan avslutades detta av olika anledningar, ledningen befann sig i en ganska 
svår situation och processen måste gå vidare. Man gjorde den bedömningen 
att det fanns en person i ledningsgruppen, bestående av representanterna 
ÅHS, landskapet och Mariehamns stad, som kunde ta över den här rollen och 
föra processen vidare, dvs. den person som nu är VD. Det är bakgrunden till 
att hon gavs det uppdraget.  

Nu finns det möjligheter på bolagsstämman i februari om delägarna i ak-
tiebolaget ÅDA vill framföra sina åsikter. Det finns alla möjligheter att fram-
föra sina åsikter som man gör på en normal bolagsstämma. Jag har inte fram-
fört några sådana åsikter för landskapets del. 

Talmannen 
Tiden är ute!  
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Ltl Tony Asumaa 

Tack, fru talman! För en tid sedan valde ett av Ålands största bolag också VD. 
De gjorde det internt utan en öppen och transparent rekryteringsprocess. Om 
jag tolkar vicelantrådet rätt nu så är ägardirektiven från landskapsregering-
ens sida också att inte genomföra en öppen och transparent rekryteringspro-
cess. Man nöjer sig med den interna in-house processen vid valet av VD för 
ÅDA, vilket har gjorts av två tjänstemän. Vicelantrådet säger att man kan på-
verka på bolagsstämman. Landskapsregeringen och Mariehamns stad sitter 
faktiskt på 75 procent av aktierna och kan ge styra hur man vill att rekryte-
ringsprocessen i ÅDA ska gå till, men man nöjer sig med att söka internt, 
utan öppen ansökan och utan möjlighet för andra inom branschen att söka 
sig jobbet som VD för det samhällsägda aktiebolaget ÅDA. 

Vicelantrådet Roger Nordlund 

Fru talman! Jag tror att det är viktigt att i det här sammanhanget komma 
ihåg att ÅDA är ingenting nytt som har kommit från himlen. Det är en sam-
ordning av verksamheterna när det gäller IT-avdelningarna inom Marie-
hamns stad, landskapet, ÅHS och en del kommuner som blir delägare. Det är 
en samordningsvinst. Man kan använda sig av den befintliga personalen så 
långt som möjligt, så att vi inte ska lägga på ytterligare kostnader som i för-
längningen kommer att belasta skattebetalarna och de deltagande parterna i 
detta samarbete. I det här fallet har man hittat en sådan lösning och tillsvi-
dare stöder jag den, ja. 

Talmannen 
Följande frågeställare är ltl Danne Sundman, varsågod. 

Ltl Danne Sundman 

Fru talman! Det har hänt mycket de senaste åren när det gäller hushållens 
avlopp. Det är nya krav för enskilda avlopp och vi har utbyggnaden av Lots-
broverket osv. Däremot kommer det nu nya rön och de har funnits några år. 
Det är larmrapporter om att det är problem med medicinrester i avloppsut-
släppen. Reningsverken tar inte bort det automatiskt. Det handlar om olika 
preparat, hormonella och andra medicinrester som anhopas i vattenorgan-
ismer och sedan i fiskar i Östersjön.  

Följer landskapsregeringen utvecklingen? Har landskapsregeringen några 
upplysningar om det kommer att ställas nya krav på avloppsreningen på 
Åland, främst kanske när det gäller Lotsbroverket?  

Nu pågår det stora projekt runt om oss. Bland annat i Stockholms skärgård 
avser man att komplettera reningsverken med ett steg som kan ta bort medi-
cinresterna. Det skulle vara intressant att höra hur arbetet på Åland pågår. 

Minister Carina Aaltonen   

Fru talman! De åländska aktörerna följer naturligtvis med det som händer 
inom det här området. Det är en fråga som har aktualiserats både inom Nor-
diska ministerrådet, inom EU och förstås lokalt också här på Åland. Man har 
aktualiserat behovet om att ytterligare lägga till avloppsrening för att få bort 
hormoner, läkemedelsrester och andra kemikalier. 

År 2013 kom ett nytt EU-direktiv där man hoppades kunna sätta in gräns-
värden för vissa av de farligaste ämnena, men EU-kommissionen och EU-
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parlamentet nöjde sig med att bara säga att man skulle följa med utveckl-
ingen och göra mätningar. Det här var naturligtvis en stor besvikelse för 
många miljöministrar, men det var en ekonomisk fråga. De krav som man 
skulle ställa på reningsverken skulle medföra att nästan alla reningsverk 
skulle behöva byggas om. Nu kommer man att följa med vad som händer. Det 
här direktivet ska senast i september också implementeras på Åland. Jag är 
övertygad om att vi också kommer att få se krav på rening att få bort läkeme-
delsrester inom de närmsta tio åren. Nu har vi inte bara världens mest över-
gödda innanhav i Östersjön. Vi har också troligen ett mycket nersmutsat hav 
beträffande kemikalier, läkemedelsrester och hormonstörande ämnen osv. Vi 
vet inte vilka konsekvenser det får på i synnerhet barnen, människor och 
djurliv. 

Ltl Danne Sundman 

Fru talman! Jag tackar för det svaret. Det känns tryggt att landskapsrege-
ringen följer den här utvecklingen. Det är viktigt att i god tid veta vad det här 
innebär för Åland.  

Åland har, trots Lotsbroverkets utbyggnad, många enskilda avlopp som 
ålänningar som bor perifert har investerat i utgående från de nya reglerna. 
Kommer det ytterligare krav på detta så kan det bli ett problem. Det kan 
också vara problem att vi har tvingats sluta stöda kommunernas avloppsut-
byggnad med hänvisning till den ekonomiska situationen. Man kanske måste 
tänka om där för att ytterligare påskynda förtätning och utbyggnad av kom-
munalt avlopp så att vi har ett reningsverk som vi kan komplettera. Det skulle 
vara intressant att höra ministerns åsikt om det kan leda till att man återigen 
måste försöka få kommunerna att gå vidare med den här utvecklingen i 
snabbare takt? 

Minister Carina Aaltonen   

Fru talman! Ja, vi måste fortsätta att följa med det här arbetet. Det skulle 
vara intressant att också följa med den tekniska utvecklingen och se om det 
finns ny teknik som kanske kan göra det billigare att göra sådana här re-
ningar. I väntan på att det kommer regelverk uppifrån så har vi möjlighet att 
jobba lokalt här. Framförallt så ska man inte sprida ut läkemedelsrester. Man 
ska minimera t.ex. användningen av antibiotika, det önskemålet finns över 
hela världen. Vi håller på att skapa oss ett väldigt stort problem genom att det 
överkonsumeras antibiotika i hela världen. Man måste försöka minska an-
vändningen av antibiotika och speciellt fertila kvinnor bör inte använda p-
piller utan det finns andra metoder, bl.a. spiral, som är bättre för miljön.  

Talmannen 
Följande frågeställare är vicetalman Viveka Eriksson, varsågod. 

Vtm Viveka Eriksson 

Fru talman! Många på norra Åland tycker att det är svårt att förstå varför 
landskapsregeringen valde att inte medverka i en utredning om samgående 
mellan kommunerna. Det finns väldigt många fördelar med samarbete, men 
det finns också en väldigt många frågor om man ska ta steget vidare och satsa 
på en gemensam kommunal service och en gemensam organisation. För att 
kunna ta det steget så behövs det mera fakta och mera kunskap. Det finns 
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också en stor politisk vilja, två partier i regeringen pratar om kommunsam-
manslagningar och ett parti regeringen pratar om att det ska komma initiativ 
underifrån. Här har man ett initiativ underifrån. Om man skulle ha mera 
fakta så skulle det verkligen hjälpa både kommunerna och landskapet, sam-
hället i sin helhet. Varför nej, ministern Valve?  

Minister Wille Valve 

Tack, vtm Eriksson lyfte en väldigt viktig fråga, nämligen frågan om samord-
ning om den kommunala servicen.  

I det här specifika fallet inkom en ansökan till landskapsregeringen om att 
tillsätta utredning om att tillsätta en utredningsman, vilket vi landskapsrege-
ringen tyckte att var ett steg för mycket i och med att det finns en gedigen an-
samling utredningar, alla tillgängliga på www.reform.ax, om fördelarna om 
samordning av den åländska kommunalservicen och olika alternativ. 

Landskapsregeringen ställer sig positiv till samordning av den kommunala 
servicen. Frågan var senast upp i samband med den förrförra budgetbehand-
lingen. Då meddelade jag från landskapsregeringen att de som är intresse-
rade är välkomna att lämna in en ny ansökan som vi kan titta på med fräscha 
ögon. Det är en viktig fråga. Om det finns stöd för det i kommunerna så kom-
mer i alla fall landskapsregeringen inte att sätta stopp för det. 

Vtm Viveka Eriksson 

Talman! Nu pratar vi inte bara om samarbete kommunerna emellan, vilket 
minister Valve svarade mig. Vi pratar uttryckligen att man skulle klargöra vad 
ett samgående mellan kommuner skulle innebära. Vi har en lag som är gäl-
lande och landskapsregeringen skulle kunna tillsätta en utredning eftersom 
flera kommuner vill detta. Det kommer underifrån, man skulle ta fram fakta 
och man skulle ha fakta på bordet. Om norra Åland kunde vara ett exempel 
när man möjligen i framtiden går in för en sådan här åtgärd.  

Det är så svårt att förstå varför landskapsregeringen bara lakoniskt säger 
att det är nära förestående med samarbetsprojekt. Det är en helt annan fråga. 

Minister Wille Valve 

Först och främst finns det inga hinder för kommunalt samgående. Det är det 
som är själva essensen i den kommunala självstyrelsen. Om det finns kom-
muner på norra Åland som önskar gå samman så kan de göra det inom ra-
men för den lagstiftning som är gällande idag. Då avses bl.a. kommunindel-
ningslagen som vtm Eriksson nämnde. 

För det andra, om det finns stöd för det i de olika kommunerna så finns det 
möjlighet att utse en utredningsman och det har vi i landskapsregeringen sagt 
att vi är beredda att göra också.  

Jag har fortsättningsvis ett öppet sinne i den här frågan. Trots att det är 
valår så tycker jag att vi ska undvika att göra det här till någon slags politiskt 
slagträ mellan olika partier och olika intresseinriktningar. Låt oss försöka 
hålla huvudet kallt och hitta den bästa möjliga lösningen både för norra 
Åland och för hela Åland. 

Vtm Viveka Eriksson 

Tyvärr är det faktiskt en väldigt stor politisk fråga där partier tycker ganska 
olika. Bara inom regeringen finns det olika linjer och därför förekommer det 
också en politisk debatt. 
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Det finns många envisa människor på norra Åland så jag är övertygad om 
att den här frågan kommer tillbaka till landskapsregeringen. Hur ska vi for-
mulera oss nästa gång för att landskapsregeringen ska medverka till att ta 
fram mera fakta, mera underlag och mera kunskap så att kommunerna i 
framtiden kanske vågar språnget att gå samman? De gemensamma kunskap-
erna om konsekvenserna saknas idag, vilket man har efterlyst från tre kom-
muner på norra Åland. Jag tycker att det är starkt att man har samlats kring 
detta. Då borde landskapsregeringen komma till mötes. Hur ska det formule-
ras, ministern Valve?  

Minister Wille Valve 

Jag har fått informella indikationer på att den ansökan är på gång. I enlighet 
med vad jag sade under budgetdebatten så har författaren till ansökan kon-
taktat rättserviceenheten för att vi faktiskt ska få en bra ansökan och ett bra 
resultat. Det här är någonting som jag välkomnar. 

Talmannen 
Den sista frågeställaren i dagens frågestund är ltl Gunnar Jansson, varsågod. 

Ltl Gunnar Jansson 

Min fråga gäller det förvaltningsöverskridande samordnings- och utveckl-
ingsarbetet i regeringskansliet. Jag förmodar att det är lantrådet som kan be-
svara sådana frågor eller den som lantrådet förordnar. 

Nyligen utfärdades en landskapsförordning enligt vilken det vid regerings-
kansliets allmänna byrå inrättades från årets början en utvecklingsenhet. En-
ligt denna kortfattade bestämmelse i förordningen ska enheten i fråga syssla 
med det jag nämnde; förvaltningsöverskridande utvecklings- och samord-
ningsfrågor. 

Tyvärr är förarbetena till landskapsförordningar rätt så knapphändiga. Jag 
vet inte ens om det finns några sådana. I allmänhet brukar sådana här lag-
stiftningsåtgärder, normeringsåtgärder åtminstone åtföljas av en föredrag-
ningspromemoria som kan utgöra någon slags tolkningsunderlag för tillämp-
ningen. Jag har helt enkelt inte hittat någon sådan. Jag hoppas att det finns 
en sådan som kan berätta mera. 

Därför, fru talman, vill jag att lantrådet nu upplyser lagtinget och allmän-
heten om vad denna enhet är för någonting och vad den ska göra. 

Lantrådet Camilla Gunell 

Tusen tack för den frågan. Vi har under den här mandatperioden jobbat 
mycket med utvecklingen av förvaltningen. Vi har skapat en infrastrukturav-
delning som på ett bättre sätt än tidigare ska kunna ta ett helhetsgrepp på in-
frastrukturen i en bredare mening än endast trafik.  

Vi har också skapat ett regeringskansli. Kansliavdelningen försvinner och 
det blir ett regeringskansli, dels för att höja statusen på detta men också för 
att från regeringskansliet arbeta med förvaltningsövergripande frågor. Dessa 
frågor kommer att samlas i utvecklingsenheten som lyder direkt under för-
valtnings- och utvecklingschefen. Därifrån utgår bl.a. hela arbetet för hållbar 
utveckling för Åland 2051 och där utgår utvecklings- och tillväxtplanen för ett 
hållbart Åland och ledningen för det. Det är inte bara ett förvaltningsövergri-
pande projekt utan vi inleder ett samhällsprojekt som kommer att ledas från 
den här enheten. 

1100 



  

Till den här enheten har också fogats en del utredningsresurser som kan 
sättas på de behov som finns inom det generella utvecklingsarbetet som inbe-
griper alla avdelningar i landskapet.  

Den är en allmän övergripande utvecklingsbyrå som dels har både ett ut-
vecklingsansvar för förvaltningen som helhet, men också i ett bredare hänse-
ende har utvecklingen för hållbarhet och hela samhällsutvecklingen. 

Ltl Gunnar Jansson 

Tack för det. Det var delvis nya saker för mig och säkert för alla lyssnare.  
Min första tilläggsfråga gäller då denna enhets förhållande till Ålands sta-

tistik- och utredningsbyrå. Den byrån har fungerat sedan mycket länge, den 
är ju en efterföljare av det dåvarande ekonomiska sekretariatet och åt-
minstone är mina erfarenheter av ÅSUB:s verksamhet mycket positiva. Jag 
vet att ÅSUB också utgör en serviceenhet för medborgarna. Min fråga lyder; 
är också denna utredningsenhet i regeringskansliet någonting för medbor-
garna eller är det bara någonting för den egna interna förvaltningen? Och be-
roende på detta, hur är denna utvecklingsenhets förhållande till ÅSUB? Hur 
fungerar det?  

Lantrådet Camilla Gunell 

Eftersom jag också är direktionsordförande i ÅSUB så har vi en ganska bra 
diskussion inom ÅSUB om både i nuläget framtiden.  

För två år sedan besökte jag Stockholms statistikinstitut och konjunkturin-
stitut. En regering som vill föra ett utvecklingsarbete har ju alltid ett stort be-
hov av faktaunderlag. Regeringar på annat håll har andra resurser för att få 
fram dessa faktaunderlag för att fatta kloka och framtidsinriktade beslut. Ex-
empel kan regeringen i Stockholm beställa material till underlag för den eko-
nomiska politiken från konjunkturinstitutet. Det sker ganska direkt att det är 
en ganska snabb leverans. 

Under den här mandatperioden har vi i landskapet haft behov av att ha ett 
större utrymme för att få direkt fakta och material bl.a. kopplat till hela sam-
hällsservicereformen. 

Talmannen 
Tiden är ute! 

Ltl Gunnar Jansson 

Tack, talman! Jag hoppas att ÅSUB ska få fortsätta med sin framgångsrika 
verksamhet.  

Jag återgår till utvecklingsenheten. Min avslutande tilläggsfråga gäller för-
farande av rekrytering av personal till ifrågavarande enhet. Lantrådet 
nämnde att rekryteringen är igång eller kanske rentav avslutad. Ska det inte 
varit ett öppet förfarande? Ska inte den här typen av upphandling, livslånga 
engagemang mellan det allmänna och tjänsteinnehavare, vara föremål för 
upphandling och ett öppet förfarande? Finns det några kriterier enligt vilka 
vanliga ålänningar kan söka sig till sådana tjänster? 

Lantrådet Camilla Gunell 

Jag hör på retoriken här att man försöker skapa en bild av att landskapsrege-
ringen skulle frångått öppna och transparenta rekryteringar. Det stämmer 
överhuvudtaget inte. Alla dessa fem personer, som nu finns knutna till ut-
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vecklingsenheten, alla rekryterats i ett öppet förfarande, samtliga, även håll-
barhetsstrategen och samhällsutvecklande som är knutna till det här treåriga 
projektet samt de tre övriga anställda. Detta har skett under årens lopp, det 
är inga nya uppdrag. De här två projekttjänsterna tillkom ju i budgeten 2014 
och har därmed rekryterats i enlighet med budgeten. 

Om jag får slutföra detta med ÅSUB och utvecklingsenheten så är ÅSUB 
idag en mycket anlitad institution. De producerar synnerligen goda rapporter 
till underlag för regeringen. I två år har vi nu skjutit till 50 000 euro för att 
kunna utöka möjligheterna för regeringen att få material från ÅSUB.  

Talmannen 
Tiden är ute!  

Frågestunden slutar 
Frågestunden är därmed avslutad. Plenum hålls idag klockan 10.30.  
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Plenum börjar 
Närvaroregistrering. 25 ledamöter närvarande. 

Lagtingsledamöterna Mats Perämaa och Karl-Johan Fogelström anhåller om ledighet 
från dagens plenum på grund av andra förtroendeuppdrag.  

Lagtingsledamot Axel Jonsson anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av 
privata angelägenheter. Beviljas. 

Andra behandling 

1 Ny blankettlag om bostadsbidrag 
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 4/2014-2015) 
Landskapsregeringens lagförslag (LF 6/2014-2015) 
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. 

Fortsatt enda behandling 

2 Förslag till första tilläggsbudget för år 2015 
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 5/2014-2015) 
Landskapsregeringens budgetförslag (BF 2/2014-2015) 
Diskussionen i ärendet förklarades avslutad vid plenum 21.01.2015. 

Detaljbehandlingen börjar. 

Först föreläggs betänkandets klämmar och efter det motiveringen. Kan förfaringssättet 
godkännas? Godkänt. 
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Föreläggs betänkandets kläm för godkännande. Klämmen är godkänd. 

Föreläggs betänkandets motivering för godkännande. Motiveringen är godkänd. 

Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. 

Plenum slutar 
Nästa plenum hålls 02.03.2015 klockan 13.00. Plenum är avslutat. 
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