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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 27 ledamöter närvarande.
Talman Britt Lundberg anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av privata
angelägenheter. Beviljas.
Lagtingsledamoten John Hilander anhåller om ledighet från dagens plenum på grund
av privata angelägenheter. Beviljas.
Bordläggning
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Produktionsstöd för el åren 2013-2015
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 6/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 3/2014-2015)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 04.03.2015. Godkänt.

För kännedom
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Godkännande av förordningen om konventionen om förorening av olja
Landskapsregeringens yttrande (RP 7/2014-2015-s)

1

Republikens presidents framställning (RP 7/2014-2015)
Ärendet upptas till behandling vid plenum 09.03.2015. Godkänt.
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Godkännande av det fakultativa protokollet om ett klagomålsförfarande till konventionen om barnets rättigheter
Landskapsregeringens yttrande (RP 8/2014-2015-s)
Republikens presidents framställning (RP 8/2014-2015)
Ärendet upptas till behandling vid plenum 09.03.2015. Godkänt.
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Godkännande av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Landskapsregeringens yttrande (RP 9/2014-2015-s)
Republikens presidents framställning (RP 9/2014-2015)
Ärendet upptas till behandling vid plenum 09.03.2015. Godkänt.
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Godkännande av överenskommelsen om social trygghet med Folkrepubliken Kinas
regering
Republikens presidents framställning (RP 10/2014-2015)
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Godkännande av associeringsavtalet mellan EU, Euratom och deras medlemsstater
och Ukraina, Moldavien respektive Georgien
Republikens presidents framställning (RP 11/2014-2015)
Enligt lagtingsordningen 31 § 2 mom. ska talmannen utan dröjsmål sända en begäran
om lagtingets bifall till ikraftträdande av en internationell förpliktelse till landskapsregeringen för ett yttrande.
Talmannen har beslutat sända ärendena 5 och 6 till landskapsregeringen för ett yttrande. Ärendena upptas därför för remiss vid senare plenum.
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Ändring av blankettlagar om socialvård
Landskapsregeringens lagförslag (LF 7/2014-2015)
Ärendet upptas till behandling vid plenum 09.03.2015. Godkänt.
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Yttrande enligt 21 § LO
Självstyrelsepolitiska nämndens yttrande (Y 1/2014-2015)
Ärendet upptas till behandling vid plenum 04.03.2015.
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Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 32 § AO
Landskapsregeringens redogörelse (RS 1/2014-2015)
Ärendet upptas till behandling vid plenum 11.03.2015. Godkänt.
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Landskapsregeringens externpolitik
Landskapsregeringens meddelande (M 1/2014-2015)
Ärendet upptas till behandling vid plenum 16.03.2015. Godkänt.
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Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2014
Landskapsrevisionens berättelse (RB 1/2014-2015)
Landskapsrevisionen har 24.02.2015 i enlighet med 7 § landskapslagen om Landskapsrevisionen överlämnat en berättelse med resultaten från effektivitetsrevisionen till lagtinget. Enligt samma lags 8 § ska landskapsregeringen, inom tre månader från det att
Landskapsrevisionens berättelse har delgivits landskapsregeringen, meddela lagtinget
vilka åtgärder den vidtagit eller avser att vidta med anledning av Landskapsrevisionens
iakttagelser. Landskapsrevisionens berättelse delgavs landskapsregeringen 26.02.2015
varför landskapsregeringens meddelande ska ges senast den 26.05.2015. Talmanskonferensen har dock uttryckt sin förhoppning om att meddelandet överlämnas till lagtinget senast inom april månad.
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Plenum slutar
Nästa plenum hålls 04.03.2015 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 28 ledamöter närvarande.
Lagtingsledamoten Gun-Mari Lindholm anhåller om ledighet från dagens plenum på
grund av deltagande i Ålands cancerförenings styrelsemöte i Åbo. Beviljas.
Lagtingsledamoten Göte Winé anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av
sjukdom. Beviljas.
Föredras
1

Yttrande enligt 21 § LO
Självstyrelsepolitiska nämndens yttrande (Y 1/2014-2015)
Enligt lagtingsordningens 21 § 3 mom. kan självstyrelsepolitiska nämnden vid behov
avge ett yttrande till landskapsregeringen i ett ärende som hör till nämndens uppgiftsområde. Nämnden kan även besluta att ett sådant ärende ska tas upp till debatt i plenum, varvid lagtinget dock inte fattar beslut i saken.
Självstyrelsepolitiska nämnden har den 30 januari fattat beslut om det utdelade utkastet till yttrande med anledning av Ålandskommitténs delbetänkande samt beslutat att
lagtinget ska hålla en debatt i ärendet.
Diskussion.
Ltl Danne Sundman

Fru talman! Man känner lite av historiens vingslag här idag när vi ska debattera detta ärende. Först kanske av en liten sparv, inte så stort steg men dock
är det första gången som ett lagtingsplenum sänds live på Internet.
Lite större magnitud har de vingslag som känns av själva ärendet, nämligen att vi nu på bordet har delbetänkandet från Ålandskommittén 2013 för
diskussion.
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Ett delbetänkande beslöt kommittén att avge den 13 januari. Här vill jag,
fru talman, anföra en liten rättelse. Det var då själva beslutet togs, sedan offentliggjordes beslutet den 28 januari.
Delbetänkandet består av cirka 190 sidor på två språk, ungefär 100 sidor i
bokform med åttiotalet förslag. Delbetänkandet kommer att presenteras av
kommitténs viceordförande, ltl Gunnar Jansson, alldeles strax efter mig som
har prioriterad taltur före övriga gruppledare och lagtingsledamöter.
Tanken med detta delbetänkande nu i halvtid är att det ska förankras i lagtinget, i hela det åländska samhället och också bland ålänningarna. Det är jätteviktigt med den förankringen eftersom det här är så att säga ett nytt operativsystem för självstyrelsen. Vems är självstyrelsens förutom ålänningarnas?
Det är den viktigaste gruppen. Det är ganska många omvälvande förändringar som nu föreslås bli verklighet. Det ger en rad nya möjligheter och verktyg
för ålänningarna och då är det viktigt att befolkningen är med på noterna.
Efter den här debatten kommer självstyrelsepolitiska nämnden att forma
sitt yttrande. Den produkten kan också, om nämnden så besluter, återigen föras till plenum för diskussion innan den avlämnas till landskapsregeringen.
Det har inte nämnden beslutat om men det finns tankar på att återkomma
också då återigen för att få en bra förankring samt att kommittémedlemmarna som ska fortsätta med det här arbetet får en vägkost med sig in i det fortsatta arbetet. Arbetet ska vara klart år 2017 och ska kunna träda ikraft till
självstyrelsens hundraårsjubileum, senast år 2022.
Med de orden öppnar jag den här diskussionen. Jag kanske ytterligare
återkommer i diskussionen med repliker eller med anförande. Tack.
Ltl Gunnar Jansson

Tack, fru talman! Jag tackar också självstyrelsepolitiska nämndens viceordförande Danne Sundman för introduktionen i detta ämne.
Fru talman! Bästa kolleger, som vi hörde har Ålandskommittén ett fyrdelat
uppdrag och en tudelad tidtabell. Kommittén ska lämna förslag till att förnya
självstyrelsesystemet och självstyrelselagen för Åland.
Jag kommer att presentera delbetänkandet från synpunkten av målen och
medlen för förnyelsen, riktlinjerna för det fortsatta lagberedningsarbetet,
kommitténs arbetsmetoder framöver och till slut några personliga reflektioner om förnyelsens mervärde inför framtiden.
Uppdragets fyra delar består i att modernisera Ålands autonomi, att utöka
den ekonomiska självstyrelsen, att förenkla överföringen av lagstiftningsbehörighet från riket till landskapet och att bedöma om kravet på medborgarskap i Finland för att erhålla hembygdsrätt och för vissa tjänster, kan slopas.
Målen för förnyelsen är dels demokratiska, dels politiska.
Det övergripande demokratiska målet är att den åländska befolkningen i
större utsträckning än idag, i självstyrelsesystemet, ska kunna forma sin tillvaro efter egen önskan.
De politiska målen är i huvudsak två: 1) att förstärka den politiska dialogen
och minska på den juridiska kontrollen, och 2) att lägga större ansvar för välgången för befolkningen och samhällsutvecklingen på Åland på självstyrelseorganen.
Medlen för att nå målen kan man indela i politiska, ekonomiska och juridiska medel.
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Kommittén har hittills ägnat en betydande tid åt det mest centrala politiska medlet, nämligen att skapa ett enklare och smidigare system för att
överföra lagstiftningsbehörighet från riksdagen till lagtinget. Systemet går
under benämningen residualprincipen. Jag återkommer till den.
Det ekonomiska medlet är att utöka den ekonomiska självstyrelsen inom
det residuala autonomisystemet och samtidigt säkerställa att det ekonomiska
systemet tryggar självstyrelsens behov.
De juridiska medlen omfattar främst lagstiftningsprocessen och lagtilllämpningen samt en internationell klagomålsmekanism för att trygga
svenska språkets ställning på Åland.
Den tudelade tidtabellen innebär att Ålandskommittén inom 2014 avger
delbetänkande med riktlinjer för det fortsatta lagstiftningsarbetet. Delbetänkandet överlämnades till justitieministern Anna-Maja Henriksson den 28 januari 2015 och är nu föremål för denna lagtingsdebatt.
Den andra fristen är 30 april 2017 när kommittén ska avge ett slutbetänkande i form av en regeringsproposition. Här är ramen, fru talman.
Riktlinjerna i delbetänkandet innehåller principer, konkreta riktlinjer och
utredningsuppdrag.
Av principerna nämner jag de två mest centrala: Förstärkning av svenska
språkets ställning på Åland och nämnda residualprincipen.
Riktlinjerna i delbetänkandet inleds med ”språkskydd och språkliga rättigheter” i kap. 3. Det är naturligt i ljuset av självstyrelsens syfte och jag citerar:
”Huvudsyftet med självstyrelsen är att skydda det svenska språket. Landskapets enspråkiga status är grundpelaren i självstyrelsesystemet”.
Det är enligt min mening av stor principiell betydelse att kommittén öppnar för införande av internationella mekanismer för att trygga Ålands svenskspråkiga status – en klagomålsmekanism. Ålands ställning och status vilar ju
på folkrättslig grund. Kommittén avser därför utreda vilken internationell institution som kunde anförtros uppgiften att handlägga sådana klagomål.
Den andra centrala principen är residualprincipen.
Residualprincipen innebär att det nuvarande systemet med två behörighetslistor i självstyrelselagen överges. I självstyrelselagen ska rikets kärnområden förtecknas. Övriga rättsområden hör till Åland, därav namnet ”residual” som betyder det som återstår eller resten. Denna s.k. residual samlas i
en införandelag som stiftas av riksdagen i vanlig lagstiftningsordning tillsammans med självstyrelselagen och med bifall av lagtinget.
Riktlinjerna i delbetänkandet konkretiserar förfarandet vid behörighetsöverföring.
Lagtinget har initiativmonopol för att överta behörighet. Det ankommer
därför på lagtinget och dess politiska strukturer att bedöma eller mäta folkviljan huruvida och på vilka rättsområden det finns behov av att ta över behörighet till landskapet. Lagtinget fattar beslut i ärendet enligt ett förfarande
som regleras i landskapslag och ger landskapsregeringen därefter i uppdrag
att ta upp förhandlingar med rikets regering. När regeringarna är överens om
övertagandets administrativa och ekonomiska konsekvenser, och efter att
riksdagen medverkat i processen, sker övertagande genom landskapslag. Det
här är den renodlade residualen.
Samtidigt upphävs tillämpningen på Åland av en eventuell rikslag på detta
område. Min utgångspunkt har varit och är att ett sådant upphävande sker
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genom landskapslag. Min hållning är här öppen för kritik eftersom jag brukar
säga att parlament inte får gå in i varandras autonomi. Det här utgör ett undantag. Jag har ändå hyfsat gott samvete därför att den här mekanismen
finns i nuvarande självstyrelselag.
I införandelagen förtecknas även de rättsområden vilkas övertagande efter
motsvarande förhandlingar kräver samstämmiga beslut av lagtinget och riksdagen i vanlig lagstiftningsordning. Förfarandet kommer att beskrivas närmare i införandelagen.
Fru talman! Övertagande av lagstiftningsbehörighet medför rätt och plikt
att sköta förvaltningen och ekonomin som följer av övertagandet. Kommittén
föreslår därför att förvaltningsbehörigheten, lika som nu, enligt huvudregeln
ska följa lagstiftningsbehörigheten, att systemet med överenskommelseförordningar ska kvarstå och att i ärenden som inte innebär myndighetsutövning ska myndigheterna kunna avtala om köp- och säljtjänster med varandra.
Behörighetsöverföringar har regelmässigt följder för ekonomin. Därför föreslår kommittén att ”det nya ekonomiska systemet bör ta hänsyn till hur en
behörighetsöverföring påverkar de finansiella relationerna mellan landskapet och riket och innefatta samarbetsformer för objektiv beredning av
sådana förändringar”.
Enligt min mening innebär en residual autonomi nya möjligheter, flera
utmaningar och större ansvar – möjligheternas självstyrelse om man så vill
uttrycka det. Två grundläggande principer bör uppfyllas för att systemet ska
fungera: Acceptans hos befolkningen, näringslivet och civilsamhället i stort
samt strukturer som ger systemet legitimitet. Det som inte vinner väljarnas
godkännande ska kunna rättas till med demokratiska medel.
De konkreta riktlinjerna tar främst sikte på att stärka svenska språkets
ställning på Åland också utöver klagomålsmekanismen. Utöver den internationella mekanism så innehåller också förslaget åtgärder enligt vilka svenska
språkets ställning ska stärkas på Åland. Den främsta av dem är en följd av
den tekniska utvecklingen, nämligen att all kommunikation mellan landskapets och rikets myndigheter ska ske på svenska. Inte som hittills enbart skriftväxling utan all kommunikation.
Vidare bland de konkreta riktlinjerna anförs:
– Det finns behov av att bredda och fördjupa självstyrelsepolitiken genom
den residuala autonomin i växelverkan med befolkningen och med civilsamhället samt med rikets regering och riksdag.
– Att förbättra landskapsregeringens möjligheter att delta i förhandlingar
om internationella fördrag och i EU:s lagstiftningsverksamhet.
– Att reformera lagberedningsprocessen i landskapsregeringen genom att
bl.a. inrätta ett lagråd och därmed minska på behovet av lagstiftningskontroll
i efterhand.
– Att stärka den enskildes rättsskydd i myndighetsutövningen på samma
sätt som sker inom förvaltningsprocessen i allmänhet vilket i praktiken innebär att Ålands förvaltningsdomstol ska fungera som rättsmedelsinstans i
större utsträckning än för närvarande.
Utredningsuppdragen gäller främst ekonomin, Ålands representation i
EU:s lagstiftande verksamhet och hembygdsrättens koppling till medborgarskap i Finland.
Gällande en utökad ekonomisk självstyrelse i den residuala autonomin ska
Ålandskommittén närmare utreda inom vilka beskattningsformer beskatt8

ningsbehörighet kan överföras till lagtinget. Kommittén ska också ta ställning
till förfarandet för övertagande av beskattningsbehörighet. Vidare ska kommittén utreda på vilket sätt man kunde förbättra det nuvarande avräkningssystemet lika som alternativet att statsskatterna som genereras på Åland inte
förs in i statsbudgeten utan stannar kvar på Åland. Detta har kommittén
enats om.
Enligt min mening är det angeläget att en utökad ekonomisk självstyrelse
följer de allmänna målen för förnyelsen av självstyrelsesystemet, dvs. att det
ekonomiska systemet ska vara modernt, enkelt och smidigt och samtidigt
trygga självstyrelsens finansiella behov och vara rättssäkert för enskilda
skattskyldiga.
Ekonomisk självstyrelse är en del av den lagstiftningsbehörighet som är
grundbulten i vårt samhällsskick ”ruled by law”, rättstatsprincipen, den offentliga makten utövas under lagarna. Därför är det bra om denna del av
autonomin kan avdramatiseras och Åland fortsätter att vara ett nordiskt välfärdssamhälle även med en utökad ekonomisk självstyrelse.
Frågan om plats för Åland i Europaparlamentet väntar på en lösning och
har gjort det sedan inträdet i EU 1995. Kommittén enades om att utreda den,
dock så att utredningen ska gälla representation i EU:s lagstiftande verksamhet vilket inte är detsamma som plats för Åland i Europaparlamentet men
kan utgöra en öppning eller åtminstone försäkran om att frågan inte lämnas
därhän.
Denna skrivning i delbetänkandet ska dock inte tas som en förevändning
för att minska på andra ansträngningar för att nå målet som är en sådan valordning i Finland som tryggar en plats i Europaparlamentet för Åland på
samma sätt och grunder som Åland har en plats i Finlands riksdag.
Vad gäller kopplingen av hembygdsrätten till medborgarskap i Finland,
konstaterar kommittén att det är en stor och principiell fråga att upplösa den
kopplingen vars konsekvenser först måste utredas närmare.
För min del sammanhänger denna fråga med frågan om vem som utövar
statsmakt i Ålands lagting. Hembygdsrättens politiska dimension är betydande i självstyrelsesystemet. Jag nöjer mig i det här skedet med det konstaterandet.
Fru talman! Även i en residual autonomi med regional kompetenskompetens utgår den offentliga makten från folket. Behovet av växelverkan, breddning och fördjupning kommer att accentueras.
Till denna dels föreslår kommittén dels att bestämmelser tas in i landskapslag om det sätt på vilket lagtinget fattar beslut om övertagande av behörighet, dels hur den politiska dialogen med riket ska organiseras när det gäller behörighetsöverföringar.
Kommittén kommer att utreda möjligheterna att inom riksdagen tillsätta
ett utskott eller annat motsvarande organ för detta ändamål. Inom statsrådet
kan ett ministerutskott anförtros samordningen av Ålandsfrågor. Justitieministeriet ska fortsättningsvis fungera som ansvarigt ministerium, dock så att
sektorministerierna ansvarar för substansfrågorna inom respektive ansvarsområde.
Jag utgår ifrån att de formella kontaktytorna kompletteras med mera informell och spontan växelverkan mellan personer, partier, intresseorganisationer, arbetsmarknadens parter och andra nätverk som kännetecknar en levande demokrati.
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Fru talman! Delbetänkandet innehåller 81 riktlinjer. De strävar till att
svara mot uppdragets fyra delar. Riktlinjerna tar också ställning till vissa
andra angelägenheter som bidrar till att modernisera självstyrelsesystemet.
En sådan angelägenhet är befrielse från att fullgöra värnplikt.
Kommittén antog tre riktlinjer, nämligen:
– För det första; att Ålands demilitariserade och neutraliserade status i dagens läge är ett argument vid sidan av kommandospråket för att militärtjänstgöring ska vara frivillig för ålänningar.
– För det andra; att det inte längre är befogat och ändamålsenligt att i
självstyrelselagen ha bestämmelser om tjänstgöring som ersätter militärtjänstgöringen.
– För det tredje; att andra uppgifter som gäller säkerhetsfrågor i vid bemärkelse utreds separat av riket och landskapet så som det framgår av bl.a.
landskapsregeringens meddelande nr 1/2013-2014 till Ålands lagting om en
policy för Ålands demilitarisering och neutralisering.
En annan angelägenhet gäller terminologin och språket i den nya självstyrelselagen. Kommitténs utgångspunkt är att språket ska vara modernt och
begripligt men ändå stilmässigt anpassat till lagstiftningstraditionen när det
gäller grundlagar. En del termer bör ses över. Detta gäller inte minst lagens
rubrik, enligt min mening. Det är därför jag i denna presentation använt
självstyrelse och autonomi som synonymer och föredrar för egen del termen
”autonomi”. Den finskspråkiga översättningen av självstyrelse ”itsehallinto”
är enligt min mening direkt missvisande därför att det mest centrala inslaget
i Ålands självstyrelse är lagstiftningsmakten. Lagstiftning kan ju aldrig vara
”hallinto”, dvs. förvaltning. Det är en anomali här som borde undanröjas. Jag
var med under förra försöket och det försöket misslyckades, men man ska
inte ge upp. Försöket gällde den tid när den nuvarande självstyrelselagen behandlades i riksdagen.
Utöver ovan nämnda principer, riktlinjer och utredningsuppdrag, vilkas
huvudsakliga innehåll jag har försökt beskriva, har kommittén tagit ställning
till några detaljfrågor. Flera kommer sannolikt att dyka upp här under lagtingsdebatten och under behandlingen av självstyrelsepolitiska nämndens
yttrande i övrigt, under remissrundan, i den vetenskapliga och medborgerliga
debatten och i pressen samt i civilsamhället på det hela taget. Fråga är ytterst
om utformningen av en del av Finlands statsskick och om ramarna för Ålands
ställning i Finlands konstitution samt om de konstitutionella och folkrättsliga
garantierna för autonomin. Det är därför som jag hoppas på en bred debatt i
alla sammanhang.
Avslutningsvis, fru talman, till den delen konstaterar jag att i delbetänkandet ingår en avvikande mening av medlemmen Axel Jonsson.
Jag övergår nu till att i korta ordalag redogöra för den fortsatta processen
och avslutar med att ge min syn på förutsättningarna för att skapa mervärde i
självstyrelsesystemet genom att förnya det enligt dessa riktlinjer.
Delbetänkandet är ute på remiss fram till den 10 april eller strax därefter.
Nästa möte med kommittén hålls på Åland den 18 maj. Då bör remissyttrandena vara tillgängliga och ha processats av presidiet. Det är också min förhoppning att lagtinget då har formulerat sin ståndpunkt om delbetänkandet
och att ovan nämnda debatter i samhället gett mera bidrag och nya infallsvinklar.

10

Processen går vidare. Vid kommittémötet den 28 januari fick presidiet i
uppdrag att utse en lagberedningsgrupp bestående av fyra eller fem tjänstemän eller sakkunniga, som kan förutsättas ha en gedigen erfarenhet av lagberedning, att fungera som referensgrupp för lagberedningsgruppen, att se till
att utredningarna för utvecklandet av landskapets ekonomiska självstyrelse
sätts igång och att vid majmötet med kommittén lämna rapport om åtgärderna och utsikterna för att upplägget fungerar enligt kommitténs uppdrag fram
till mandattidens utgång den 30 april 2017.
Presidiet fattade den 23 februari 2015 beslut i ärendet genom att utse medlemmar i en lagberedningsgrupp och en utredningsgrupp för finansiella frågor samt formulerade mandat för dessa två grupper.
Presidiet fungerar som referensgrupp för bägge grupperna. De kan anlita
utomstående expertis och ska samarbeta sinsemellan.
Självstyrelsepolitiska nämndens medverkan i denna förnyelseprocess har
varit naturlig och nyttig. Jag hoppas nämnden fortsätter medverka och hålls
underrättad om hur processen fortskrider.
Jag ska avslutningsvis försöka besvara frågan om förutsättningar för att
skapa detta mervärde.
Reformens mervärde bestäms enligt min mening av tre faktorer:
– För det första; hur väl kommittén lyckas formulera riktlinjerna och utredningsresultaten i normer och att de vinner lagstiftarnas gillande i lagtinget
och riksdagen.
– För det andra; sättet varpå dessa normer tillämpas. Får tillämpningen en
självstyrelsepolitisk vänlig inriktning eller inte? Det är upp till oss att driva de
frågorna.
– För det tredje; hur väl den politiska dialogen mellan parterna i självstyrelsesystemet fungerar och hur parterna lyckas övervinna svårigheter och
komma förbi låsningar. Med parter i självstyrelsesystemet avser jag här uttryckligen Ålands folk. Det är utifrån Ålands folk makten till utövningen
kommer.
På det övergripande planet ser jag behov av två förutsättningar för att mervärdet ska infinna sig. Den ena förutsättningen är en sammanhållen systematisk politik i lagtinget och landskapsregeringen gentemot Finland – en
åländsk utrikespolitik med ett utrikesutskott i lagtinget och en ansvarig minister i regeringen. Den andra förutsättningen är en fungerande formulerad
Ålandspolitik i riksdag och regering.
Fru talman! Erfarenheterna av Ålandskommitténs sätt att fungera så här
långt talar för att detta ska vara möjligt – oss till gagn och ingen till skada!
Tack.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Tack för en bra redogörelse för arbetet. Gunnar Jansson nämnde i slutet av sitt anförande en oberoende expertgrupp som
ska tillsättas för att utreda skatteövertagande och allt detta. Vilka sitter i
den expertgruppen?
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Kommitténs sekretariat begärde namnförslag från landskapsregeringen, finansministeriet samt från skatteförvaltningen. De
förslag som levererades har också presidiet utsett till medlemmar i å ena
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sidan lagberedningsgruppen och å andra sidan i utredningsgruppen för
finansiella frågor. Ska jag nämna båda?
I lagberedningsgruppen ingår lagstiftningsrådet Janina GroopBondestam från justitieministeriet, autonomiutvecklare lagberedaren
Marine Holm-Johansson från landskapsregeringen, lagberedningschefen Lars Karlsson från landskapsregeringen och sekreterare i kommittén
juris licentiat Sten Palmgren. Palmgren är ordförande och Lars Karlsson
är viceordförande.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Jag är tacksam om Ltl Jansson får fortsätta berätta om
den andra gruppen. De personer som ltl Jansson just räknade upp så är
väl de flesta opolitiska, utan det är tjänstemännen som räknas in i det
här oberoende av gruppen.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Jag ska nämna namnen i utredningsgruppen för finansiella frågor och därefter besvara det sistnämnda.
Landskapsregeringen nominerade utvecklingschefen Dan E. Eriksson
och avdelningsjuristen Ida Hellgren. Finansministeriet nominerade lagstiftningsrådet Marianne Malmgren och budgetrådet Petri Syrjänen.
Skatteförvaltningen nominerade överinspektör Ilkka Karjalainen. Presidiet ville inte gå emot de här förslagen. Den expertis som härmed bör
finnas är densamma i stort sett som beredde ärenden inför kommittén.
Dess oberoende kommer därav att det följer de förslag som kom in till
presidiet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Tack viceordförande Gunnar Jansson i kommittén och
alla kommittémedlemmar för ett synnerligen gott arbete.
Jag tänker beröra frågan om att närmare utreda alternativet att statsskatterna på Åland inte förs in i statsbudgeten utan stannar kvar i landskapet. Den här frågeställningen har flera gånger i media framställs som
att man på rikshåll har en rädsla för att vi ska bli ett skatteparadis. Man
har bland annat skrivit om captive-fallet och om momsreglerna och att
vi därigenom skulle vara kreativa och skapa de möjligheterna. Samtidigt
har jag förvånats över den inställningen eftersom vi redan har kommunalskatterna och de stora bitarna och möjligheten att redan idag skapa
det där skatteparadiset, men vi gör inte det för att vi har nordisk välfärd.
Hur ser rikspolitikerna på detta? Finns rädslan kvar? Hur uppfattar ordförande den här situationen?
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Först själva frågan om att statsskatterna som genereras på
Åland skulle stanna kvar här och inte ingå i statsbudgeten, detta är något som följer direkt av mandatet för kommittén. Enligt kommitténs
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uppdrag så ska kommittén ta ställning till den här frågan. Det är den
formella delen.
Den politiska delen bedömer jag på två sätt. Det ena är att i kommittén råder det enighet om att med autonomi måste också följa inflytande
över ekonomin. Nu handlar det om den nivån som Åland kan lägga sig
på.
Min bedömning är också den att med det här sättet att tänka så är det
en blandning av öppenhet och rädsla för en utvidgad åländsk ekonomisk
självstyrelse. Öppenheten just därför att det tillhör fenomenet med rädslan för det som nämndes här i repliken om Åland utvecklas till en ekonomisk självstyrelse. Jag anser det direkt kränkande att diskutera i sådana termer.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Tack för svaret. Jag fick inte riktigt klarhet i hur bilden
är hos rikspolitikerna. Handlar det om rädsla eller kan det finnas en
kunskapsbrist? Har kunskapsbristen ökat och har rädslan minskat? På
det viset uppfattar jag det nu med tanke på kommitténs betänkande.
Kunskapen har ökat lite och rädslan har minskat. Delar kommitténs
viceordförande den uppfattningen?
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Jag menar att riksdagsgruppens medlemmar i kommittén
är mycket kunniga och insatta i den här typen av frågor. Om jag ska försöka bedöma och recensera hur jag har uppfattat förhållandet där så
finns det varken rädsla eller kunnande. Det finns kanske en viss misstänksamhet på vad lagtinget ska göra med en utvidgad ekonomisk självstyrelse och med en större skattelagstiftningsbehörighet. Jag uppfattade
det nästan på det sättet att det möjligen är det pedagogiska behovet som
är det allra största, inte kanske för att fylla ut kunskapsluckor eller stilla
rädsla, utan att faktiskt öppna upp för vad man till syvende och sist önskar.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Tack, fru talman! Jag vill för den liberala lagtingsgruppens del tacka
hela Ålandskommittén för väl utfört arbete där ltl Gunnar Jansson har
ingått i presidiet som viceordförande. Vi tackar så mycket för det.
Jag kommer att beröra samma tema som föregående replikställare. Vi
diskuterar ett systemskifte där själva processen är huvudsaken men där
det säkert ändå finns en underliggande diskussion om substansfrågorna.
Vi vet att den ekonomiska självstyrelseutvecklingen säkerligen är den
stora svåra frågan.
Lite utgående från den förra repliken så ställer jag en motsvarande
fråga. Finns det förståelse hos Finlands folk, via dess representanter
riksdagsledamöterna, för att vi på riktigt ska få en utveckling på det här
området?
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Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Lagtingsledamöterna i kommittén har gjort ett jättejobb
här. Ingenting i kommittén har kommit till av sig själv. Presidiet har haft
en koordinerande och kanske den modererande uppgiften. Medverkan,
intresse och positivism har ökat och nu kan jag jämföra 30 år tillbaka i
tiden under den förra processen där vi delvis hade samma diskussion.
Numera går också diskussionen ut på hur man ska undvika eller undanröja oönskade effekter av en utökad skattelagstiftningsbehörighet för
Ålands lagting, vilket kommer att redas ut i den finansiella utredningsgruppen. Därmed vill jag åtminstone försöka illustrera tänkandet bland
riksdagsledamöterna på så vis att man är öppen för nya möjligheter, nya
lösningar och man är villiga att medverka till en sådan lösning, allt under mandatets formulering.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Till detta som vi diskuterar; fördelar och förändringar för
Ålands folk. Med tanke på att processen om den faller väl ut, kan leda till
en förändring i systemet en bit in på 2020-talet allra tidigast, så då har
vi många år fram till dess. Hur ser ledamoten på Ålands folk, har vi
Ålands folk med oss redan nu i den här processen, med tanke på det som
ska bli substansen efter att processen har lett i hamn där vi har ett annat
system? Vad bör vi göra här på Åland för att övertyga ålänningarna, speciellt på det ekonomiska området för att kunna utnyttja verktyget när vi
så småningom möjligen har det på plats?
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Ja, det är kanske den största frågan. Det här systemskiftet
innebär ett sådant massivt behov av information men också av denna
växelverkan i politiken som jag försökte beskriva. Här, om någonstans,
passar uttrycket väl in i bilden; ”den som behärskar pedagogiken behärskar också politiken”. Får lagtinget ut budskapet, kommer medborgarcivilsamhället med i debatten och får vi politiker den vetenskapliga folkliga delen med oss, så då har mycket blivit vunnet. Här finns just
själva utmaningen. Lagtinget, dess strukturer, partierna och dess medlemmar och uppbyggnad är ju här i en nyckelposition. Inte heller här är
medierna av ointresse. Det här kräver en massiv insats på mycket bred
front.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Vtm Roger Jansson

Värderade fru talman! Bästa kollegor, åhörare och tittare. Jag vill börja med
att tacka kollegan Gunnar Jansson för en utmärkt och klar presentation av
Ålandskommitténs delbetänkande.
Jag ska för moderat samling för Ålands del framföra synpunkter på tre nivåer.
För det första; bakgrunden för vårt parti i självstyrelseutvecklingsarbetet,
för det andra; hur de åländska målen kan uppnås i det fortsatta arbetet i
Ålandskommittén på basen av det här delbetänkandet och för det tredje; vad
som är basen och underlaget för att nå framgång. Den andra punkten kanske
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mera var hur vi har lyckats skapa förutsättningar för att nå framgång i det är
arbete hittills.
Fru talman! Moderat samling för Åland visar sig i den här självstyrelselagsprocessen ha funnits redan år 2008.
Nio lagtingsledamöter för Frisinnad Samverkan och Obunden Samling tillsammans med Ålands Framtid, varav alla utom en men inklusive ltl Harry
Jansson, återfinns i dagens plenisal, lämnade nämligen den 13 mars 2008 in
till lagtinget en hemställningsmotion med begäran om beredning av en ny
självstyrelselag i form av en ramlag enligt danskt mönster. Motionen räknade
upp mycket konkreta mål i 18 punkter för det kommande revisionsarbetet.
Motionärerna tillhörde då alla oppositionen i lagtinget så behandlingen i
lagutskottet blev så där avmätt positiv. Lagutskottet gjorde ett digert beredningsarbete i ärendet och i ett relativt omfattande betänkande från den 19 januari 2010 är tonen positiv och betänkandet föreslogs bringas landskapsregeringen Viveka Eriksson till kännedom.
I betänkandet hänvisas till att landskapsregeringen i sitt handlingsprogram från hösten 2007 har angett att ett förslag till ny konstitution för Åland
ska beredas och att landskapsregeringen i budgeten för 2010 har aviserat tillsättande av en parlamentarisk grupp för att skapa underlag för ett modernt
självstyrelsesystem.
Lagutskottets betänkande kom till behandling på en historisk dag, den 1
mars 2010, den dag då våra medlemmar i landskapsregeringen, också det förresten på basen av oppositionslagmotion, fick rätten och skyldigheten att
kalla sig ministrar. Huvudmotionären kunde i debatten från talarstolen utbrista: ”Lagutskottets betänkande innehåller det mest positiva förkastande
som en motionär kan önska sig.” Behandlingen avslutades i lagtinget två år
efter att motionen skrevs.
Med ett sålunda enhälligt regeringsblock och en enig opposition bakom
projektet var nu bollen i rullning. Utan att vila på lagrarna tillsatte så landskapsregeringen Eriksson den 5 maj 2010 den utlovade parlamentariska
kommittén under ledning av kollegan och vår mycket erfarna och kunniga
parlamentariker Gunnar Jansson.
För det som idag är Moderat Samling för Åland kom arbetet i begynnelsen
att basera sig på vår motion och dess behandling i lagutskottet. För åtminstone kommittémedlemmarna Gun-Mari Lindholm och Roger Jansson
och därmed troligen också för medmotionärerna Harry Jansson och Anders
Eriksson fanns i Gunnar Janssonkommittén ett stort tanke- och visionärsarbete redan utfört för vår del. Men mycket snabbt kunde ordförande Gunnar
Jansson samla oss alla i lagtingets partier till en gemensam målsättning som
finns sammanfattad i Gunnar Janssonkommitténs avslutande kommentar i
fyra punkter:
”1. Tiden är mogen för en övergång till följande generations självstyrelse
som en följd av samhällsutvecklingen, internationaliseringen och integrationen.
2. Landskapets behörigheter bör växa i takt med behoven, våra resurser
och befolkningens vilja.
3. Behörighetsöverföringar och reformer genomförs med landskapslagstiftning.
4. Politiken överordnas juridiken, misstro byts mot förhandling och kontroll byts mot politisk dialog.”
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Arbetet i Ålandskommittén har resulterat i att vi kan uppnå alla dess målsättningar, men ett hårt arbete finns kvar att utföra.
Gunnar Janssonkommittén slutförde sitt arbete den 29 oktober 2010. På
mycket kort tid och mycket effektivt. Tack Gunnar Jansson och ni övriga för
det enhälliga resultatet. Ett resultat som utmynnade i 14 betydelsefulla förslag. Gunnar Jansson har här visat hur vi i samarbetet med riket i Ålandskommittén har uppnått förutsättningar för att nå ett tillfredsställande resultat på åtminstone 12 av dessa punkter. Flera uppnådda mål kan vi faktiskt redan bocka av. Dörrarna är inte stängda för möjlighet att i det närmaste uppnå
de mål som ställdes höga i Gunnar Janssonkommittén.
Efter detta gjordes i riket en utredning om ålänningarnas önskemål. Arbetet utfördes i en arbetsgrupp med alla riksdagspartier företrädda och ledd av
ambassadör Alec Aalto. En slutsats av det arbetet kan sammanfattas så att
inte mycket utrymme för utveckling lämnades.
Under nuvarande regering Camilla Gunell arbetade här hemma samtidigt
med Aaltokommittén en ny parlamentarisk kommitté. Denna upprepade och
förstärkte målsättningarna från Gunnar Janssonkommittén. Roger Janssonkommittén överlämnade sitt betänkande till landskapsregeringen den 29 augusti 2013. Nu fanns ett brett underlag för att försöka föra processen vidare.
Regeringen Gunell hade redan våren 2013 överenskommit med regeringen
Katainen om tillsättande av en parlamentariskt sammansatt gemensam
kommitté. Därför kunde statsrådet den 19 september 2013 fatta beslut så att
alla riksdags- och lagtingsgrupper var företrädda, en modell som inte hade
använts tidigare. Ordförande blev president Tarja Halonen, självstyrelsen i
sin helhet representerades i presidiet av ltl Gunnar Jansson och riket av direktör Teija Tiilikainen.
Idag 1½ år senare debatterar vi här i Ålands lagting halvtidsresultatet. Vad
är då ställningen i matchen? Svaret är enkelt. Det pågår ingen match! Vad
som pågår är en förhandling på högsta nivå mellan två parlament och två regeringar i Finland. Det är inte och ska inte vara Vi och Dom. Det är inte och
ska inte vara Riket mot Åland, Åland mot riket. Detta projekt är ett stort nydanande projekt där Åland och Finland tillsammans ska uppfinna hjulet på
nytt. Vi ska tillsammans skapa någonting som inte finns förut: En ny
microstatskonstruktion inom landet – ett nytt självstyrelsesystem som blir
det enda i sitt slag i världen.
Möjligheten att klara en sådan politisk och juridisk svår uppgift har vi nu
öppnat och skapat förutsättningarna för i vårt arbete i Ålandskommittén under dessa gångna 16 månader och de 15 mötena samt presidiemötena. Jag vill
här särskilt berömma kommitténs ordförande Tarja Halonen, utan henne
hade resultatet säkert blivit klart sämre. Ett särskilt tack vill vi i moderat
samling rikta till kommitténs hela presidium där Gunnar Jansson utfört ett
hästjobb. Också kommitténs sekretariat med Sten Palmgren får återigen en
åländsk specialros. Janina Groop och Marine Holm-Johansson ska ha ett
stort tack lika som också mina kolleger i kommittén, både lagtingets och riksdagens representanter.
Kollegan Axel Jonsson har deltagit mycket konstruktivt i arbetet under
kommitténs 12 första möten. Då gjorde vi jobbet tillsammans på ett mycket
konstruktivt, uppbyggande och framgångsrikt sätt. Varför kovändningen kom
på de tre sista mötena är för mig personligen lite sorgligt och svårt att förstå.
Den kovändningen förde ju inte arbetet framåt och ger knappast bättre förut16

sättningar att uppnå bästa möjliga slutresultat. Men denna inställning har ju
varit Ålands Framtids eget val och den rätten har de sannerligen. Jag undrar
om den kovändningen bara är ett partitaktisk övervägande inför hösten lagtingsval?
En stor malört i bärgaren är att Åland Framtid samtidigt, som man driver
sin egen linje nu, svartmålar det resultat som vi åländska representanter inkluderande Åland Framtids egen representant har uppnått och det tunga arbete som vi utfört i ofta hård motvind tillsammans med rikspartiernas representanter. Det känns väldigt orättvist och illojalt.
Fru talman! Vilka är då förutsättningarna för att nå så nära de mål som vi
skissade upp i Gunnar Janssonkommittén som möjligt? Vi har nått målet om
självstyrelselagen som en ramlag vilket innebär att detaljerna om självstyrelsens funktioner ska stiftas i landskapslag. Vi har nått målet att självstyrelselagen ska ha bara en behörighetslista. Resten, residualen, ska lagtinget ha ansvar för att driva framåt.
Där kommer det att finnas flera nivåer på mekanismer för behörighetsöverföringar. I vissa fall utan riksdagens inblandning, i vissa, förhoppningsvis
få fall, med någon form av inblandning från riksdagen. Gunnar Janssonkommittén föreslog att Åland ska ha ett huvudsakligt ansvar i dessa processer. Dit har vi alltså redan nått.
Målet att skatter och avgifter ska ingå bland de behörigheter som kan överföras genom landskapslag är det politikområde där vi är längst ifrån våra
målsättningar. Men öppningarna i kommittébetänkandet är sådana att det
inte alls är lönt att kasta yxan i sjön. Vi är vana att få kämpa för våra mål och
det ska vi fortsätta med. Jag tror att vi har stora möjligheter till betydande
framgångar om vi klokt tar oss fram på en snårig och kurvig stig med vår
stora sakkunskap, som i de här sammanhangen är de bästa som finns att
uppbåda i Finland, och sannerligen vår diplomatiska förmåga som främsta
verktyg.
Målet att komma ifrån den rigorösa efterhandskontrollen av vår lagstiftning vilket gör att våra lagar förutom budgetlagarna blir kraftigt fördröjda,
har vi nu också klarat av redan.
Moderat Samling för Åland ser fram emot det fortsatta arbetet i Ålandskommittén med tillförsikt och positivism. Endast med den inställningen
skapar vi en grund för goda förhandlingsresultat mellan regeringarna i landet
och mellan parlamenten i landet. Att sitta här hemma och sura och ropa ”vargen kommer”, ger ingen framgång.
Talman! Den stora utmaningen i det fortsatta arbetet är nu att skapa bästa
möjliga ekonomiska system för självstyrelsen. För det arbetet kommer det att
krävas att vi inom landskapsregeringen och lagtinget verkligen gör vår hemläxa. Den argumentation som vi behöver för att kringgå misstankarna som
riktas mot oss om att vi ska idka skattekonkurrens mot riket måste bemötas
med detaljerade och kloka argument och sakliga fakta. I fatet för oss ligger
våra tidigare försök till nolltaxering av captive försäkringsbolag, till alltför
uppenbara utnyttjanden av kryphål i skattegränslagstiftningen inom det
postala området och tyvärr också hela PAF-ärendet med alla dess infallsvinklar från Dalern och framåt till idag. Rätt eller fel, så är det dessa exempel
som man minns i riket och som man exemplifierar med. Det är sådana exempel som vi måste ha en plan för hur vi kan korrigera och få dem att inse att
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vår målsättning är inte att skapa en osund skattekonkurrens mellan Åland
och riket eller mellan Åland och resten av Europa.
Moderat Samling för Åland ser fram emot behandlingen i självstyrelsepolitiska nämnden och i landskapsregeringen inför fortsättningen i Ålandskommittén.
Moderat Samling för Åland ska göra sitt bästa för att föra ut den här viktiga framtidsfrågan till allmänheten på Åland. Misstro i förhållande inom
landet ska ännu bytas mot tilltro. Von oben-perspektivet ska ännu bytas mot
samarbete på likvärdiga spelplaner. Tack.
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack, fru talman! Moderat Samlings vicegruppledare anklagar oss i
Ålands Framtid, eller mer och mindre personligen mig, för att ha svängt
och bytt uppfattning under de tre sista mötena i kommittéarbetet. Orsaken till att det blev mera skarpt läge under de tre sista mötena var givetvis för att kommittén under sina tre sista möten fattade de slutliga besluten kring hur delbetänkandet skulle skrivas.
Från Ålands Framtids sida har vi konsekvent försökt bidra konstruktivt och lagt förslag, vilket vtm Roger Jansson lyfte fram här.
När vi märkte att kommitténs arbete och slutsatser gick alltför lång i
en sådan riktning från det vi en gång enades om i Gunnar Janssonkommittén att var den självstyrelse vi behövde, så då kunde vi inte längre gå
med på det tåg som majoriteten valde att gå vidare på. Vi skulle gärna se
lite större respekt för den hållningen och att vi står fast vid den här uppfattningen.
Talmannen
Tiden är ute!
Vtm Roger Jansson, replik

Tack, fru talman! Mitt anförande när det gäller Ålands Framtid ska delas
in i två delar. Jag anklagar inte Ålands Framtid för sitt politiska ställningstagande i slutet av arbetet. Det ansvaret får de bära själva. Det som
jag däremot anklagar Ålands Framtid för är att man i samband med att
man har angivit sin avvikande åsikt har anklagat alla oss andra i kommittén för att ha gett upp de åländska självstyrelsepolitiska målsättningarna. Det är en mycket allvarlig anklagelse som jag hoppas att kan nyanseras på ett helt annat sätt än vad som hittills har skett ifrån Ålands
Framtids sida. Jag och de övriga kollegorna i Ålandskommittén är sannerligen inte sämre självstyrelsearbetare än vad kollegan Axel Jonsson
är.
Ltl Axel Jonsson, replik

Några sådana personliga anklagelser mot vtm Roger Jansson har åtminstone aldrig kommit från min mun.
Ser man däremot vad som faktiskt ligger på bordet i dagsläget så har
vi ett delbetänkande som faktiskt öppnar för att en stor del av de områden som vi har menat att här i salen ska vi kunna överta genom ett beslut i Ålands lagting, ett beslut med stöd av den åländska folkviljan, och
samtidigt säger det här förslaget på bordet att en del av de här områdena
ska kräva rikslagstiftning. Och samtidigt skrev vtm Roger Jansson i en
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insändare från några veckor sedan att en del av områdena som är mest
politiskt svåra, t.ex. beskattningen, överförs som dagens B-lista med likalydande lagstiftningsbeslut från riksdag och lagting medan resten
överförs genom lagtingets beslut. Att detta ska vara vår målsättning i det
kommande arbetet? Från Ålands Framtids sida menar vi att det måste
vara centralt att vi från Åland betonar att beskattningen ska överföras
genom landskapslag. Eller har vtm Roger Jansson gett upp också den
kampen?
Vtm Roger Jansson, replik

Här kom den orimliga anklagelsen igen; ”har vtm Roger Jansson gett
upp också den kampen?” Det är under vår värdighet här i lagtinget att
föra diskussioner på det här sättet. Ltl Jonsson säger att det inte har
kommit några anklagelser från hans mun mot oss övriga i kommittén,
men däremot från hans penna eller dator. När man läser reservationen
så är det allvarliga anklagelser som framförs där mot oss. Att det är anklagelser även mot rikets representanter känner vi ju alla till.
För mig är slutresultatet i den här processen det viktiga. Hur jag och
vi övriga i kommittén har kunnat lotsa det här ärendet inför delbetänkande på ett sådant sätt att dörrarna står öppna för ett slutligt gott resultat, och till den delen är jag ganska nöjd med arbetet.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Harry Jansson

Tack, talman! Bästa kollegor, låt mig genast bekänna en sak; även jag upplevde stunder av starka tvivel inför självstyrelseprojektets framtid när vi i slutet
av 2012 fick ta del av den s.k. Aalto-gruppens betänkande. Den av ambassadör Alec Aalto ledda arbetsgruppen kom nämligen på flera områden fram till
slutsatser som inte bara var politiskt ofördelaktiga för Åland utan även i vissa
fall uppenbart felaktiga.
Lätt upprördhet kände jag och säkert många med mig bl.a. över Aaltogruppens skrivningar om att kompetens inte skulle överföras till Åland enbart
på den grunden att den språkliga servicen inte fungerar på svenska – en slutsats i total konflikt med den åländska autonomins uppkomst och syften.
Att Aalto-gruppen ställde sig negativ till att återskapa en internationell
åländsk klagorätt var i sig inte direkt förvånande men själva motiveringen till
denna hållning var och är direkt oacceptabel. Inte minst passusen om att
Ålands självstyrelse enbart bör grunda sig på förtroende och Finlands konstitution. Det vittnade än en gång om en föråldrad längtan att transformera
Ålands autonomi till en intern finländsk angelägenhet.
Fru talman! Desto större anledning här idag att med tillfredsställelse
kunna konstatera på centergruppens vägnar att Ålandskommitténs delbetänkande på alla väsentliga områden innehåller riktlinjer som avviker från Aaltogruppens slutsatser och det på ett för Åland positivt sätt.
Hur har det varit möjligt att åstadkomma denna förändring? Faktum är ju
att Aalto-gruppens medlemmar till största delen återfinns inom Ålandskommittén. Vi som sitter i Ålandskommittén kanske inte helt opartiskt kan analysera det som hänt, men jag vill i alla fall påstå att vi från åländsk sida kunnat
dra nytta av det faktum att det är en parlamentarisk sammansatt kommitté, i
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huvudsak i en politiskt styrd process. Vi ska förstås inte heller glömma bort
de insatser president Tarja Halonens insatser. Vi får heller inte gömma de insatser som viceordförande Gunnar Jansson gjort i egenskap av viceordförande i presidiet och i kommittén och det faktum att vi haft autonomiutvecklaren Marine Holm-Johanssons ständiga närvaro i den skrivande delen av
processen. Det är många komponenter, det är ett lagarbete som har fått ett
bra delresultat.
Talman! Innan jag övergår till att beröra några av Ålandskommitténs s.k.
riktlinjer inför det fortsatta arbetet, några ord om Ålands särställning som
autonomt territorium som bakgrund till den pågående diskussionen om utformningen av Ålands nästa självstyrelsesystem.
När jag genom åren tagit del av rätt många definitioner av begreppet autonomi är det faktiskt en ålänning som bäst av alla lyckats formulera en autonomidefinition som gör åtskillnad på reell självstyrelse kontra decentralisering, dvs. en maktfördelning som i sistnämnda fall när som helst kan återtas av centralmakten.
Det är statsvetaren Maria Ackréns definition jag här åsyftar och som lyder:
”En autonomi är ett geografiskt avgränsat område med specialstatus som
innehar en regelgivande makt, och som utgör en del av en suverän stat, men
saknar delstatsstatus.”
För Ålands del vet vi alla verksamma inom autonomisystemet att vi kan
lägga till flera avgörande beståndsdelar för att skapa en helt egen åländsk
autonomidefinition.
Låt mig bara nämna den folkrättsliga bakgrunden inklusive Ålandsöverenskommelsen och därmed Sveriges garantiroll, Ålands ställning som helt
egen självständig jurisdiktion och det speciella EU-medlemskapet. Tillsammans understryker nämnda komponenter Ålands unika position bland världens autonomier. Åland räknas ha världens äldsta autonoma system som
fortfarande är i funktion.
Europeiska statsvetare lyfter redan idag fram Åland som ett exempel på en
av världens bäst fungerande autonomimodeller. Ett faktum som det kan vara
bra för oss alla att påminnas om när vi studerar andra modeller för självbestämmande.
Talman! Även om det idag i världen existerar totalt 46 s.k. territoriella
autonomier, inklusive Åland, finns det ingen annan autonomi som är helt lik
en annan. Det finns heller ingen autonomimodell som rakt av kan överföras
till att gälla för ett annat lands territorium.
I den nu pågående processen har vi ålänningar inspirerats av i första hand
den danska modellen, dvs. Köpenhamns enligt vårt synsätt avslappnade och
flexibla hållning inför de färöiska och grönländska ambitionerna till utökat
självbestämmande.
Vi måste ändå komma ihåg att det här är fråga om två ö-samhällen - belägna geografiskt mycket långt från centralstaten och med en synnerligen
stark egen särart både språkligt och kulturellt – och där danska statsmakten
på olika sätt redan gett klartecken för två helt självständiga stater den dag respektive öfolk så önskar.
Vi kan absolut fortsätta att inspireras av den danska modellen men vi
måste ändå bryta helt ny mark för att uppnå en egen autonomimodell.
För åländsk center har det centrala i det pågående autonomiprojektet varit
dels en fortsatt åländsk enighet och dels betoningen av reformen som ett
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systemskifte. Det sistnämnda är alltså själva huvudpunkten; att ålänningarna
i framtiden kan överföra lagstiftningsmakt från riksdagen till lagtinget utan
alltför stor inblandning från de finska statsorganens sida.
Den tidigare totala enigheten är det som känt lite naggad i kanten men det
centrala här, anser jag personligen, är att Ålandskommitténs arbete aldrig
hann påverkas negativt, av den åländska oenigheten, till följd av en redan
långt framskriden process.
När det gäller förhoppningarna om en smidigare överföring av behörighet
står det säkert klart för alla att den avgörande tidpunkten till denna del ännu
återstår, dvs. att få kollegerna i Helsingfors att inse att en utvecklingsbar
autonomi förutsätter att maximalt många rättsområden kan övertas till
Ålands lagting enbart på basen av en landskapslag.
Det primära i detta skede är att få ett smidigare system för överföring av
lagstiftningsmakt, det sekundära är hur vi i framtiden vill använda dessa nya
möjligheter. Till sistnämnda del kan vi förvänta oss omfattande diskussioner
både före och efter vi har övertagit ett nytt rättsområde och har lyckats formulerat en ny åländsk lagstiftning.
Hur ser då Ålandskommitténs bidrag till den fortsatta processen ut så här
långt? Min slutsats är att Ålands ställning föreslås stärkt på en rad centrala
områden. Jag vill nämna några områden fru talman: I språkligt hänseende,
den kraftiga markeringen att för att vara gällande Åland som ska normativa
föreskrifter finnas i svensk språkdräkt. Det är en viktig markering som måste
fullgöras och formuleras mycket tydligt i Ålandskommitténs nästa fas.
Vi har en stärkt Ålands ställning i folkrättsligt hänseende. Det finns markeringar i Ålandskommitténs betänkande, inklusive bilagor, som är bra för
Åland och den fortsatta processen.
Ålands ställning stärks i konstitutionellt hänseende. De markeringar som
görs bl.a. av självstyrelselagens ställning i förhållande till grundlagen etc. är
alla till fördel för oss.
Vi får en stärkt ställning genom att vi får en flexiblare autonomi. Hur lång
vi lyckas kommer att avgöras i nästa skede av kommitténs arbete.
Vi får en stärkt ställning genom att vi utgår ifrån att kommitténs förslag
om en breddad politisk bas i riksdagen. Förhoppningsvis kommer ett
Ålandsutskott att etableras inom Finlands riksdagsväggar.
Naturligtvis stärks vår ställning genom rätten att agera via en helt ny klagomekanism, visserligen kopplad till den språkliga sedan enbart. Jag vill
markera, fru talman, att den här klagomekanismen ska på inget sätt sammanblandas med den ursprungliga klagorätten kopplad till Ålandsfrågans
lösning 1921. Det här är en helt ny mekanism som ska utformas enligt nutida
internationell rätt och nutida strukturer inom de internationella organen som
finns idag.
Vi har inte förhandlat bort något när det gäller Ålands klagorätt, den finns
kvar den dagen vi anser att vi behöver aktualisera den ursprungliga. Det är en
diplomatisk, parlamentarisk process som vi har och då måste vi alltid göra
det bästa för Åland. Det tycker jag att kommitténs majoritet har gjort i en
mycket komplicerad situation.
Vi har även lyckats lägga den första grunden inför den fortsatta processen
ifråga om hembygdsrättens frikoppling från kravet på finskt medborgarskap
och en fortsatt översyn av det ekonomiska området samt kravet på en egen
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åländsk plats i Europaparlamentet inklusive vår ambition om att förstärka
den åländska traktatskompetensen.
Talman! Oavsett delbetänkandet och dagens debatt är det först nu den avgörande politiska processen startar. Nu kommer den avgörande prövningen
inom Ålandskommittén; att få alla våra förhoppningar och ambitioner formulerade i lagparagrafer. I mångt och mycket är det upp till oss själva att klara
av att motivera och förklara, tyvärr i några fall inför helt nya kommittémedlemmar som aldrig tidigare haft med Ålands autonomi att göra. Riksdagsvalet
den 19 april kommer att medföra förändringar. Vi kanske tappar kommittémedlemmar på grund av ministerskap. Det blir en särskild utmaning för oss
inför den fortsatta processen att få nya kolleger att förstå uppdragets innebörd och innehåll.
Vi inom det åländska partiväsendet har vid sidan av det fortsatta kommittéarbetet även en annan parallell uppgift; att både informera om och förklara
för den åländska allmänheten om reformens syfte och mål. Självstyrelsen får
aldrig bli ett elitprojekt som saknar folklig förankring.
Informationsansvaret åvilar oss alla verksamma i detta parlament. Min
förhoppning är även att när vi når en mer konkret nivå i den fortsatta processen kommer vi att få initiativ till diskussioner och debatter från många håll i
det åländska samhället. Alla kommer att bidra till att vi får en politisk demokratisk process på alla nivåer.
När det gäller det fortsatta arbetet så har jag fått en hel del reaktioner från
verksamma aktiva centermänniskor. Det finns ett antal aspekter som vi
ofrånkomligen bör diskutera inom Ålandskommittén, även om vi inte har
gjort det fullt ut i det här skedet av processen. Vi som har varit med i kommittén vet alla att vi har aktualiserat helt nya frågeställningar under resans gång
och lyckats få kommittén att ta till sig, bland annat frågan om EUparlamentsplatsen var en sådan.
Vi vet att riksdagens förvaltningsutskott redan har sagt att Ålandskommittén bör ta hand om landshövdingsfrågan, dvs. utnämning av landshövding. Vi
får en direkt hälsning av riksdagsutskottet att det är Ålandskommittén som
ska lösa den knuten. För oss ålänningar gäller det att få en utnämning som
svarar mot det folkrättsliga arrangemang som gäller för Åland, dvs. att det är
vår talman som är nyckelperson i den processen och det är inte några lägre
finska normer som styr en sådan process.
Eftersom vi ändå ska diskutera nya saker så kommer jag personligen att
tala för att vi på nytt ska ha en diskussion om grundlagens förhållande till
självstyrelselagen. Jag tror att vi måste vara ännu noggrannare med att se om
vi, via skrivningar i självstyrelselagen i version fyra, kan hitta något som gör
att inte grundlagen i framtiden kan vara ett hot mot självstyrelselagen.
Professor emeritus Antero Jyrinki har formulerat åt oss färdiga frågeställningar och svar. Man kan inte i ett modernt rättsamhälle ha en oklarhet mellan två parallella lagar på grundlagsnivå.
Viceordförande Gunnar Jansson pratade här om ”itsehallinto”- självförvaltning som den uppfattning som den finskspråkiga allmänheten har om
Ålands särställning. Det är ju inte gångbart att det är ”självförvaltning” som
Ålands status ska förklaras som. Här måste vi nog ta nya tag inom kommittén
och se hur vi kan formulera ett begrepp, en ny definition, där vi kommer bortifrån begreppet självförvaltning. Tack, fru talman.
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Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Kollegan Harry Jansson betonar med rätta vikten av att i
detta lagstiftningsarbete, de riktlinjer och utredningsresultat som vi nu
har enats om, också implementeras, materialiseras i lagstiftningen. Jag
kan enbart betona vikten av det. Jag gick kanske lite för hastigt förbi den
frågan i min presentation. Här har presidiet med stor skärpa sagt att det
är kommittén som håller i processen och ansvarar för dess kommande
arbete. Paragrafskrivande ska biträdas av dessa två grupper; lagberedningsgruppen och utredningsgruppen för finansiella frågor. Men kommitténs och därmed också presidiets ansvar för produkten finns i kommittén. Presidiet kommer att sörja för att den makten inte förflyttas något annat ställe än till kommittén, det vill jag bara klarlägga.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, fru talman! Ja, jag ser med tillförsikt fram mot kommitténs nästa
möte den 18 maj där vi får en avrapportering av det inledande skedet. Vi
har fått information om att den ekonomiska gruppen redan haft sitt
första möte idag på förmiddagen och nästa vecka är det dags för lagberedningsgruppens möte. Det är viktigt att de två parallella utredningsgrupperna kommer igång.
Sedan har vi sidouppdraget som har anförtrotts en skild folkrättsexpert Heidi Öst. Min uppmaning till viceordförande Jansson är att bevaka att även den processen sköts på ett bra sätt.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Så är det. Det är också bestämt på så vis, och det nämnde
jag, att presidiet är referensgrupp för de här två grupperna plus den separatutredning som kollegan här nämnde, dvs. hembygdsrätten. Det
som är lite öppet ännu, och vi har frågan i presidiet, är hur vi ska skapa
utredningen om den internationella institutionen som ska jobba med
klagomålsmekanismen. Presidiets ansvar här är tungt. Presidiet är ju ett
medel för kommittén. Bara kommittén basar på så ska vi nog se till att vi
gör vad vi kan och vad som ankommer på oss i presidiet.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, talman! När det gäller klagomekanismen så har jag tagit mig friheten att diskutera frågan med några folkrättsexperter hemmahörande i
Sydtyrolen som Roger Janssonkommittén besökte i samband med sitt
uppdrag. Deras respons tyder på att man anser att det är så pass stort
uppdrag att man nog förespråkar en internationell grupp som tar sig an
den här problematiken. Faktum är att vi i Sydtyrolen hittade inspiration.
Sydtyrolen är den enda, vad jag känner till, nuvarande existerande
autonomi som anses ha en motsvarande klagorätt, utgående ifrån den
schism som har funnits mellan Italien och Österrike och som har skapat
Österrike som Kind-states släktstat och det faktum att Sydtyrolenfrågan
också har gått via Förenta Nationerna år 1991 med åtföljande beslut från
sessionen.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Viveka Eriksson

Talman! Självstyrelsesystemet finns till för människorna och inte tvärtom!
Självstyrelsen handlar om vård, skola omsorg och alla andra områden där vi
har behörighet att stifta lagar och själva sköta olika för ålänningarna viktiga
frågor.
Alla steg vi tar, tar vi för att skapa ännu bättre möjligheter att fortsätta
bygga vårt åländska samhälle och för att garantera ålänningarna en god service, trygghet och samhällsutveckling.
Jag kan förstå att människor ibland har svårt att följa och förstå den politiska debatten kring självstyrelsens utveckling eftersom vi nästan alltid talar
om systemet, vi talar om lagen och vi talar om hur förändringar i lagen ska
ske. Debatten förs på en nivå som inte handlar om människors vardag, om de
frågor som till största delen sysselsätter den åländska befolkningen.
Redan idag har vi makt och redskap att sköta det åländska samhället och
trygga människors servicebehov. Vi har också utrymme att göra bra saker och
det finns utrymme till ännu mer utveckling inom nuvarande behörighetsfördelning.
Men vi måste också se till att vår självstyrelse står sig i förhållande till förändringar i omvärlden, i förhållande till de nya krav nya tider ställer på vårt
självstyrelsesystem. Självstyrelselagen och systemet ska hålla och vara funktionellt långt fram i tiden. Nya tider kräver modern lagstiftning.
Erfarenheter från tidigare självstyrelserevisioner visar att det tar tid att
förnya. Redan nu har vårt arbete med modernisering av självstyrelsesystemet
på gått i snart sex år. Sex år återstår innan det nya systemet är antaget och
börjar tillämpas. Då har vi ett nytt system för hur behörighetsöverföringar
ska ske. Det är viktigt att understryka att först i det skedet inleds arbetet med
övertagande av de behörighetsområden vi gemensamt bedömer är till nytta
för Åland och Ålands folk.
Arbetet med att modernisera och utveckla självstyrelsesystemet inleddes
under förra mandatperioden i Gunnar Janssonkommittén som utarbetade
åländska principer för fortsatt arbete. Tillsammans med tillträdande justitieministern Anna-Maija Henriksson fick vi från Ålands sida in skrivningar i regeringsprogrammet när ny finsk regering bildades efter valet 2011.
En positiv justitieminister, en stark enighet från åländsk sida, mycket kontakter och påverkningsarbete ledde fram till att Ålandskommittén tillsattes.
Innan dess hade också rikspartierna formulerat sina åsikter i Alec Aaltos arbetsgrupp.
När kommittén inledde sitt arbete utgick vi alltså från två olika betänkanden och rikspartierna och vi ålänningar stod rätt långt ifrån varandra.
Trots det har vi lyckats, så här långt, att enas kring viktiga riktlinjer för
fortsatt arbete. Jag påstår att en stark enighet från åländsk sida gemensamma
ställningstaganden och en portion envishet har gett resultat.
Den viktiga huvudprincipen om ett residualt system, som föreslogs i Gunnar Janssonkommittén, har nu slagits fast. De två tunga kapitlen 7 och 8 i betänkandet anger hur konstruktionen av självstyrelselagen ska se ut i framtiden. Till den här delen har vi från åländsk sida haft stora framgångar. I framtiden går vi in i ett system där självstyrelselagen innehåller rikets kärnområ-
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den och där resten av behörighetsområden kan övertas på ett enklare sätt
utan att självstyrelselagen öppnas med alla de komplikationer som varit förbundet med ett sådant arbete.
Samtidigt återstår nu ett digert arbete när vi nu går in i konkretiseringsskedet och lagstiftningsarbetet så att endast ett fåtal komplicerade behörighetsområden överförs genom rikslagstiftning som antas likalydande i lagting
och riksdag.
Liberalerna ser det som en stor vinst att vi får ett förenklat smidigare system och vi inte måste lägga enormt mycket energi på att övertyga politiker
och tjänstemän i Helsingfors om våra behov av förändringar. Vi går in i ett
system som innebär att Ålands folk och lagting har initiativ och är pådrivande
i förändringsprocessen.
Det är samtidigt ett stort ansvar som förpliktar, ett ansvar som överförs på
åländska politiker och tjänstemän och som kommer att kräva hög kompetens
och framförallt lyhördhet gentemot människorna i det åländska samhället.
Förändringsprocesser måste förankras, större behörighetsförändringar bör
föreläggas befolkningen efter att det utretts och konsekvenser har klargjorts.
Förslag om övertagande av behörighet bör lyftas fram i valrörelser och presenteras så att befolkningen ser fördelarna och omfattar förslagen.
Beskattningsfrågan, som har behandlats lite på sidan om, är en bland
andra behörighetsområden som också ska kunna övertas om Ålands folk så
vill. Märkväl i samband med att det nya självstyrelsesystemet träder ikraft
överförs inte beskattningsbehörighet av något slag.
Liberalerna har tillsammans med de andra åländska partierna hävdat att
behörigheter inom skatteområdet ska kunna överföras enligt ett enkelt förfarande men vi understryker att befolkningen ska vara med på tåget när så sker
och att konsekvensanalyser klarlägger att ett skatteövertagande gagnar Åland
och åländsk ekonomi. Vi ställer alltså i fortsättningen krav på att en överföring ska vara väl underbyggd och visa att vi får ett redskap som gynnar
åländskt näringsliv och befolkningen.
Beskattningsfrågan är för övrigt en svår nöt att knäcka i kommittén. Det
finns ett stort motstånd på rikshåll mot egen åländsk beskattningsbehörighet,
men i kommittén har vi enats kring att den frågan ska utredas ytterligare i en
särskild arbetsgrupp som tillsatts för den frågan.
En stor tveksamhet vill jag från liberalernas sida lyfta fram när det gäller
en punkt inom avsnittet ”Den ekonomiska politiken”. Det sägs i den sista riktlinjen att kommittén vidare ska utreda alternativet att statsskatterna på
Åland inte förs in i statsbudgeten utan stannar kvar på Åland. Vi är tveksamma till en sådan åtgärd eftersom vi inte ser på vilket sätt vi ålänningar
därmed skulle få nya redskap att sköta vårt samhälle. Ska systemet med
klumpsumma rubbas måste det finnas goda skäl som t.ex. att vi själva kan
använda beskattningen som ett redskap i vår ekonomiska politik. Den här åtgärden riskerar att undergräva systemet med klumpsumma men ger alltså
inga nya fördelar förutom att pengarna inte behöver diskuteras varje år i
riksdagen. Däremot ser vi risker med att en ändring i den riktningen kan försämra det ekonomiska utfallet via klumpsumman. Det här är en riktlinje som
vi har enats om att ska utredas och det arbete får vi fortsätta att följa, men vi
varna för den här åtgärden.
Det är 81 riktlinjer och väldigt många viktiga frågor i ett betänkande och
det finns förstås många saker som jag skulle vilja lyfta upp. Jag tänkte bara
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ytterligare beröra två frågor. För det första värnpliktsfrågan och för det andra
samrådsförfarandet.
I avsnitt 11.5 tas värnpliktsfrågan upp. Vi vet att det här är en fråga som
väcker känslor. Jag har många gånger i mina kontakter med andra finländare
och framförallt finlandssvenskar mötts av ifrågasättandet att Finland minsann har att försvara Åland och varför då ålänningar inte själva behöver göra
militärtjänst. Därför är det av stor betydelse att riktlinjerna nu slår fast att
demilitariseringen och neutraliseringen också ska utgöra grunden för ålänningars befrielse från värnplikt. Tidigare har ju kommandospråket varit argument för varför ålänningar är befriade.
Stadgandet i nuvarande självstyrelselag att ålänningar istället ska göra
samhällstjänst vid lots- och fyrinrättningar eller annan civilförvaltning föreslås att ska strykas.
En annan fråga som jag också vill lyfta handlar om samråd och mervärde
genom växelverkan i kapitel 10.
I självstyrelselagen stadgas på flera ställen om samråd eller samverkan
mellan Finland och Åland. När det inte är fastslaget i självstyrelselagen att
Åland ska höras eller fatta beslut inom vissa områden händer det lätt att ministerier i bredningsprocessen glömmer att kontakt Åland, trots att ärendet i
fråga har betydelse för landskapet. Här behövs tydliggörande hur Åland involveras och är delaktiga.
Det behövs också fler mötesplatser mellan Åland och Finland på politisk
nivå. När vi har olika åsikter bör det finnas mekanismer för hur vi löser svåra
frågor. När det handlar om juridiska tvister finns Ålandsdelegationen men i
framtiden i ett nytt system ska vi allt mer lösa tvister också på politisk nivå.
Ett embryo till sådan lösningsmekanism finns inom hanteringen av EU
frågorna där det finns ett system där ytterst statsminister och lantråd ska
komma överens.
Sammanfattningsvis har vi kommit en bra bit på vägen i vårt moderniseringsarbete. Men fram till 2017 när en lagproposition ska vara klar finns
många frågor att vända och vrida på och det krävs samling från åländsk sida
för att vi ska lyckas nå ända fram.
Partierna har ett ansvar att informera och diskutera med åländska befolkningen. Det är viktigt att så många som möjligt är delaktiga i processen. Partierna borde också hålla kontakter med systerpartier i riksdagen. Efter riksdagsvalet kommer många nya riksdagsledamöter att behöva information och
utbildning om självstyrelsen och förändringsarbetet.
Landskapsregeringen har ett stort ansvar att hålla täta kontakter med avgående regering men fram för allt bygga upp relationer med kommande regering i Helsingfors. Jag förutsätter att landskapsregeringen redan inlett arbetet med att ta fram underlag som ska föras fram inför nästa regeringsprogram
och också redan nu har kontakter till ministerierna i Helsingfors för där pågår arbetet med att ta fram underlag för regeringsprogrammet för Finlands
kommande regering.
För oss alla handlar det om att kavla upp ärmarna på nytt, hålla ett hårt
grepp om den fortsatta utvecklingsprocessen, jämka ihop oss och så långt
som möjligt upprätthålla var eniga åländska linje när vi nu tillsammans med
rikspartierna går in i en konkretisering av självstyrelselagen.
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Ltl Harry Jansson, replik

Tack, fru talman! Tack vtm Eriksson för väl insatt anförande.
När det gäller de ekonomiska frågeställningarna så vet vi alla som
jobbar inom kommittén att det är ett oerhört komplext område. Det
finns många komponenter som behöver utredas vidare innan vi överhuvudtaget kan diskutera Ålands beskattningsrätt.
Min replik gäller vicetalmannens synpunkter på att vi har kvar frågan
om man skulle låta statsskatterna stanna kvar på Åland. Särskilt inom
den åländska delen av kommittéarbetet har vi hela tiden försökt respektera varandras åsikter, även om det gick lite fel i slutet av processen. När
det gäller detta specifikt så har den åländska delen av kommittén ansett
att vi bör ha kvar den aspekten och vi har också från åländsk sida ansett
att vi bör respektera det och därför finns den som en av riktlinjerna.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Visst är det så. Vi har också gått med på att den riktningen faktiskt finns kvar idag i det här betänkande. Det är en av de riktlinjer som
nu ska utredas närmare. Till den delen håller jag fullständigt med.
Nu när vi går vidare i arbetet så behöver vi också börja lyfta frågor där
vi kan se vissa problem. Liberalerna ser att det här kan vara ett sådant
problem. Vi kommer förstås att avvakta utredningarna som görs. Jag
misstänker att vi också inom den åländska delen av kommittén så småningom kommer att diskutera detta och sedan ta en slutlig ställning. Jag
tycker att det är viktigt att också lyfta upp vissa farhågor.
Ltl Harry Jansson, replik

Bästa vicetalman, jag delar vicetalmannens synpunkter i själva sakfrågan. Var ligger nyttan i att ha beskattningsrätten, dvs. det konkreta innehållet, kvar i Helsingfors medan vi bara får ha pengarna? Jag håller
med den komplikation som ett sådant system skulle innebära. Det är
ändå bra, i och med att det också ingick i kommitténs inledande uppdrag, att vi då utreder även den frågan ordentligt.
När det gäller de mer specifika frågeställningarna som vicetalmannen
lyfte vad gäller samrådsförfarande etc. så är det ett exempel på den konkreta nivå som vi inom vår egen del av kommittén måste se till. Vi måste
börja formulera hur vi tycker att det borde se ut för att kunna ha en fungerande vardag både för våra egna politiker och för tjänstemännen.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Det är definitivt så. Eftersom det finns 81 riktlinjer så kommer många
sakfrågor att ventileras, vändas och vridas på och debatteras. Vi har haft
ganska lätt att hålla sams och ha en enig linje så här långt. När det blir
mera konkret så kommer det att bli mera debatt mellan våra partier
misstänker jag.
När det gäller det ekonomiska systemet så ser jag nyttan i om vi har
ett redskap som vi kan använda för att stärka näringslivet och den
åländska befolkningens möjligheter och då ser vi det som möjligt med
skattebehörigheten. Men med ett system där bara pengarna blir kvar då
ser vi egentligen inte några redskap som vi kan använda.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback

Tack, fru talman! Ju längre ner man är på talarlistan så desto större risk är
det att samma saker sägs igen eftersom vi är i stort sett eniga om att delbetänkandet är bra och att vi har gjort goda framsteg i det här arbetet tillsammans.
Jag ska försöka vara lite mer politisk och problematisera vissa saker för att
kanske ge mera liv åt debatten.
I stort är vi socialdemokrater nöjda med det här resultatet och delbetänkandet. Vi tycker faktiskt att det är ett resultat och en bra bit på väg mot ett
nytt självstyrelsesystem. Jag tror att det är viktigt att understryka att vi är ute
efter ett nytt system för en tid som vi ännu inte vet riktigt vad som bär i sitt
sköte och vilka behov Åland och Ålands befolkning har på 2020-talet. Det är
ganska visionärt och abstrakt politiskt arbete som vi sysslar med. För många
är det frustrerande, man vill veta vilka skatter vi vill överföra och det är ju
inte de frågorna som vi diskuterar. Skulle vi inleda en sådan diskussion så
skulle säkert det arbetet köra fast ganska fort.
För oss socialdemokrater har det varit viktigt att diskutera ett nytt självstyrelsesystem.
Det har nog varit en väldigt lyckosam process att man valde att det skulle
bli en kommitté bestående av aktiva parlamentariker med ett dagligt ansvar
för både Ålands och Finlands framtid.
Det nämndes att justitieministern Anna-Maja Henriksson har varit väldigt
positiv till det här arbetet och det har hon. Jag kommer ihåg när hon kom på
besök 2011. Jag var med och träffade henne i den här salen. Hon presenterade sina tankar om framtiden även för Ålands del. Hon föreslog en kommitté, som skulle bestå av tjänstemän, för förnyande av Ålands självstyrelse.
Jag opponerade mig meddetsamma och sade att jag inte alls tyckte att vi
skulle ha det. Många var väldigt respektfulla när ministern var på besök och
sade inte så mycket. Jag kommer ihåg att jag fick stöd av åtminstone Roger
Nordlund och sedan vände diskussionen så småningom. Anna-Maja Henriksson är en mycket bra politiker. Jag tycker om henne både som person och
som minister. Hon är inte prestigefylld utan hon är ute efter pragmatiska lösningar. Hon var med, samarbetet flöt på bra mellan den nya regeringen Camilla Gunell och ministern och det blev en blandad kommitté.
Det var också mycket lyckosamt att president Tarja Halonen antog utmaningen att bli ordförande. Om detta kanske jag inte ska säga så mycket. Det är
ju välkänt att hon och vtm Gunnar Jansson under sin gemensamma tid i Finlands riksdag hade ett gott samarbete under många, många år. Jag tror att
det möjligen var under Tarja Halonens tid som justitieminister eller som president som ltl Gunnar Jansson bland annat arbetade för Romernas minoritetsintressen i Europa. Som folkrättsjurist, stor demokrat och fredsaktivist så
är Tarja Halonen genuint intresserad av Ålands självstyrelse. Framförallt står
hon i stor tacksamhetsskuld till ålänningarna som i två val gav henne ett stort
stöd för att vara Finlands president. På ett sätt kan man väl säga att det här är
lite ”pay back” också från hennes sida.
Framförallt har Tarja Halonen lett det här arbetet på att ganska intressant
sätt som kanske ska komma i mina memoarer och inte härifrån talarstolen.
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En hel del intressanta uttalanden och metaforer har hon gjort i arbetet när
det kanske har kört fast lite. Det har varit en mycket öppen och familjär
stämning. Det har varit lätt att prata på mötena.
Hos mina kollegor tycker jag dock att det finns en viss ovana att argumentera. När man far till Helsingfors vill man helst ha ett enigt beslut och så ska
man slå fast det, och får vi inte det så blir det det ena och det andra. Min erfarenhet av det här arbetet är att det inte har varit det mest framgångsrika sättet. Givetvis är det bra att vi är eniga och att vi utgår ifrån vad vi vill uppnå,
men de intressantaste besluten har kanske kommit just på plats när de har
varit där och diskuterat. Flera representanter, både från Finland och från
Åland, har involverats i att hitta kompromisslösningar.
Om man ska tala om pedagogik, som ltl Gunnar Jansson gjorde, så är min
slutsats av det här arbetet att det inte är lyckosamt att komma till Helsingfors
2015 och tala om för riksdagsledamöterna vad Finland lovade 1921. Det är
kanske nödvändigt i vissa sammanhang, men det är inte det som är lösningen. Lösningen är att hitta kompromisser där båda parter jämlikt bidrar till en
lösning. På det här sättet var det med lösningen vad gällde klagorätten och
alla de som inte direkt är jämförbara med klagorätten men som är väldigt
centrala i den här lösningen. Man ska söka en internationell organisation som
kan nyttjas av ålänningarna i framtiden, ifall man anser att Finland blivit så
finskt att inte ens myndigheterna längre förmår kommunicera med Åland på
svenska. Den tillkom på plats.
I det sammanhanget vill jag lyfta fram min finländska partibroder Johannes Koskinen, utan att underskatta någon annan, som i många situationer
har bidragit till de konkreta lösningarna som finns i betänkandet. De finska
representanterna har olika typer av erfarenheter och kunskaper om Åland
och också olika engagemang och intressen. Med åren har Johannes Koskinen
blivit någon som man förr kallade för en riktig Ålandsvän, han kommer
mycket gärna hit och han diskuterar gärna åländska frågor.
Jag tycker att det har varit en fröjd att få vara med i det här arbetet. Jag
tackar mina åländska kolleger för gott samarbete. Jag vill vara med i det fortsatta arbetet, jag vill också att vi utvecklas i vår argumentation och det löser
ingenting att komma till Helsingfors och vara trumpen över någonting. Det
gäller att prata på och också hitta lösningar på plats.
För socialdemokraternas del har två saker varit viktiga när vi började det
här arbetet. För det första att Ålands lagting ska ha initiativet till behörighetsöverföringar och för det andra modellen med residualsystemet. Under
arbetets gång tycker jag nog verkligen att några av mina åländska kollegor
nästan har varit villiga att ge upp allt för lätt när det har gällt residualsystemet. Men de flesta orkade ända ut till det bittra slutet. Jag tycker att vi ska
vara stolta över det som vi gemensamt har åstadkommit.
Vad gäller den ekonomiska självstyrelsen måste det dock erkännas att vi
inte just har kommit någon vart rent politiskt. När ltl Gunnar Jansson fick
frågan om skatteparadiset så skulle jag nog kanske vara mera uppriktig men
nog är det ju detta som har spökat från första mötet till sista. Många tror att
Åland, ifall vi får skatterätt, kommer att utnyttja det för att skattekonkurrera
med Finland. Det är lite svårt att säga; ”nej, nej det ska vi inte göra”.
När våra kollegor från Finland säger att Åland inte får utvecklas till ett
skatteparadis så har min argumentation varit; vad menar ni med skatteparadis? Vad är detta skatteparadis? Jag tycker att det är de som har bevisbördan.
29

I den här Roslinska boken finns en definition. Men vad menar de? Om man
ser ett sådant spöke framför sig så kan man inte bemöta det, värja det eller bli
fri från det om man inte vet hur det ser ut och kan beskriva det. I den fortsatta diskussionen så skulle jag vilja att man från finländsk sida förklarade
vad skatteparadis verkligen innebär. Då kanske vi kan hitta sätt att kompromissa där motparten känner sig trygg.
En av de mest oväntade och faktiskt positiva skrivningarna var detta om
värnpliktsbefrielsen. Ni vet ju alla att den har hängt med i alla självstyrelselagar. Här tror jag faktiskt att det är oerhört väsentligt att ordförande är en
kvinna. Värnplikten är på något vis maskulinitetens riktiga kärnvärdering,
den här soldaten. Båda parter är osäkra i den här frågan.
Det var intressant att se hur den finländska pressen reagerade efter presskonferensen. Det var den här frågan som slogs upp, att ålänningarna skulle
bli befriade värnplikt vilket är en icke nyhet för det har ålänningarna varit
hela tiden. Det var bara det att motiveringen förändrades. Det bästa var att
president Tarja Halonen själv motiverade det med att det berodde på att
Åland är demilitariserat och neutraliserat samt på kommandospråket. Inte
nog med detta, i dessa riktlinjer hänvisas direkt till den policy som lagtinget
tog här för inte så länge sedan om Ålands demilitarisering och neutralisering,
den första policyn i självstyrelsens historia. Det betyder också ett indirekt erkännande att Ålands lagting har optionen att ta ställning i demilitariseringsoch neutraliseringsfrågor.
Vi har talat om den här treenigheten, dvs. att Åland är en del av Finland,
att vi har självstyrelse eller autonomi som vi skulle vilja kalla det och att
Åland är demilitariserat och neutraliserat plus det som ltl Harry Jansson var
inne på att det delvis är en förstärkning av Ålands folkrättsliga ställning. Det
gör att de centrala elementen i det som rör Ålands särställning förstärks med
det här delbetänkandet och det ska vi ta vara på.
Sedan har det varit lite som ett mantra att vi ska ha mera politisk dialog
och mindre rättskamp. Det är från drömmen som många har att det är så bra
mellan Danmark och Färöarna. Det är ju en helt annan kultur. I Danmark
kan alla vara oeniga och tycka att det är jättebra. Det kan man inte vara här.
Här ska vi alltid ha helt konsensus, vi har liksom en helt annan kultur. Men
jag håller med om att det är bra med mera politik, men då måste man nog lite
fundera på hur detta ska fungera i praktiken.
Nu har ministerierna i Finland ganska stort inflytande över reformer och
frågor som rör självstyrelsen, t.ex. när det gäller vindkraften. Jag kan inte
vindkraften i detalj men hela administrationen som statsrådet har är ju jättestor i relation till Ålands litenhet.
Under den här perioden har jag läst ganska mycket historia, speciellt
Europa och Nordens historia från Napoleonkrigen och framåt till dags dato.
Häromsistens läste jag om Alexander den första. Det är intressant att dra paralleller mellan storfurstendömet Finland, Ryssland kontra Finland och
Ålands autonomi. Under den här tiden fanns en intressant person som säkert
flera av er känner till; Gustaf Mauritz Armfelt. Han var en mycket, mycket
begåvad politiker och charmfull person som tog sig fram i de mest prestigefyllda salongerna. Han konstruerade mycket den maktfördelning som gällde
storfurstendömet och Ryssland. Han hade en princip; håll bort allt som rör
storfurstendömet från den ryska förvaltningen och ministerierna. Det skulle
vara direktkontakt med finska kommittén, Armfelt skulle förstås själv vara
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ordförande, och tsaren. Man ska komma så nära som möjligt där de verkliga
besluten och makten finns.
Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! Ltl Sundback hade ett intressant anförande. Jag håller helt
och hållet med om hennes resonemang när det gäller skatteparadis och
att det är de finska politikerna som har bevisbördan där.
Jag blev inspirerad till den här repliken när hon kom in på storfurstendömet Finland. Min fjortonåriga son, som läser finsk historia i skolan
frågade så sent som igår att det var märkligt att Alexander den första gav
en regeringsförsäkran där Finland helt och hållet fick uppta skatterna,
man fick behålla skatterna själv, man fick också göra egna lagar och
ryska undersåtar hade inte ens medborgerliga rättigheter. Hur kunde
detta gå i Finland när Åland tydligen inte får någon beskattningsrätt?
Jag tycker att det var en intressant reflektion av en fjortonåring.
Jag håller också med ltl Sundback att det är farligt att blanda in ministerierna. Jag tror att det är ännu farligare att blanda in riksdagen om vi
överhuvudtaget ska lyckas med några överföringar på det ekonomiska
området.
Ltl Barbro Sundback, replik

Alexander den första var Katarina den storas sonson och hon avskydde
sin egen son. Hon var kanske inte idealmodern men hon hade andra
kvalifikationer och hon satsade allting på Alexander den första. Hon var
en upplysningsmänniska, hon brevväxlade med Voltaire och många
andra. Hon överförde en stor del av sina idéer på Alexander den första
som också hade en lärare och hans första språk var franska. Det är klart
att det påverkades mycket av bl.a. Sprengtporten och Armfelt. Han lyckades ju dessutom förstora Finlands rike.
Jag håller inte med om att riksdagen skulle vara farlig för Åland, tvärtom, det är det som vi måste lära oss att utveckla.
Ltl Anders Eriksson, replik

Den historiska delen är ltl Sundback och jag ganska lätt överens om. Det
var ju inte bara det att Gustaf Mauritz Armfelt var duktig och framåt på
alla sätt och vis, Alexandra den första insåg också att han hade problem
med Napoleon och han hade inte råd att också få finnarna på halsen och
det medförde väl förstås att han var benägen att gå till mötes.
Vi flyttar oss raskt fram till nutid. Att få igenom en förändring i Finlands riksdag om övertagandet av beskattningen tror jag att är väldigt
svårt. Min erfarenhet är, och jag tror att de flesta som har varit kontakt
med den finska regeringen och ministerierna delar den uppfattningen,
att kunskapen hos regeringsledamöterna och hos ministerierna är
ganska svag, men i riksdagen är kunskapen nästintill obefintlig och styrs
mycket av fördomar. Ingen, utom en ledamot, i Finlands riksdag har
egentligen någonting att vinna på att jobba för Ålands väl och ve. Jag ska
utveckla resonemanget i mitt anförande.
Ltl Barbro Sundback, replik

Det är den typen av attityd som jag tycker väldigt illa om hos ltl Anders
Eriksson. Att alla är okunniga i Finland, de vill inte, de har inte ekono-
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miskt eller politiskt intresse av något och de bara säger nej åt allting. Jag
tycker att det mest relevanta var när sannfinländarnas Maria Tolpanen
uttalade sig väldigt positivt om Åland på presskonferensen och hon blev
intervjuad i massor av tidningar. Den enda plumpen under den processen var Ålands Framtids representant som stod och pratade skräp om
sina kollegor i kommittén.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Det brukar höra till god ton att man inte kommenterar personer
som inte har möjligheter att komma in i ett replikskifte.
En av de första politiska debatterna som jag var med i var våren 1987 när
jag utmanade dåvarande riksdagsledamoten Gunnar Jansson, numera riksstatsrådet Gunnar Jansson, där han höll ett långt resonemang som var
ganska obegripligt för mig. Jag frågade då vad det betydde. Ltl Gunnar Jansson svarade ”att politik är de omöjligas konst”. Det lärde jag mig i min första
politiska debatt.
Det är fascinerande hur olika saker och ting kan beskrivas. Hur kan det
vara så olika världar om Ålandskommitténs betänkande är bra eller inte?
Rikspressen har sakligt konstaterat att detta inte är så mycket som man
önskade ifrån åländsk sida. Bengt Östling som man känner som en synnerligen saklig journalist sade i YLEs sändningar: ”Det blir inte stora omställningar för Åland, Åland får inte mycket mera makt”.
Hufvudstadsbladet den 28 januari: ”Åland velar om skattebehörigheten.
Den gamla åländska drömmen om egen skattebehörighet ser inte ut att förverkligas.”
Avsikten är att Ålands självstyrelselag ska förnyas från grunden. Men om
den för Åland viktiga frågan om en egen skattebehörighet skriver man i
mycket vaga ordalag: "Kommittén ska utreda vilken beskattningsbehörighet
som eventuellt kunde överföras delvis till Åland. Den åländska kommittémedlemmen Roger Jansson medgav att formuleringen var en motgång.”
Men här har det framställts helt annorlunda. Till och med Ålandstidningen, som tidigare ofta stått på barrikaderna när det gäller självstyrelsens utveckling, hade som huvudrubrik den här dagen: ”Lovord för förslaget till ny
självstyrelselag”.
Den 29 januari hade de värderade kollegorna och lagtingsledamöterna Roger Jansson och Danne Sundman en insändare med rubriken: ”Delbetänkandet är en stor framgång”.
Varför det som sakligt beskrivs som att Åland velar på rikssidan, framställs
som så otroligt bra på hemmaplan överlåter jag åt var och en att själv lite
fundera på.
En riktlinje i det här arbetet har varit att politik ska ta plats istället för juridik och då hoppas jag att vi kan lämna det här med anklagande och frikännande, det hör till juridiken. Jag bara konstaterar att vi helt enkelt gör olika
politiska bedömningar.
Fru talman! Vi har det fortfarande väldigt bra här på Åland, men det som
bekymrar mig är att så många tar det för givet. Det ska gå av sig självt på något konstigt sätt. Fat Cat syndrom skulle man kalla det i USA.
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Orsaken till att vi har det bra beror på beslut som togs för 50-60 år sedan
främst inom näringslivet. Men vår självstyrelse och dess förkovran, den dagliga användningen av den, har också i hög grad bidragit till vår starka välfärd.
Men vilka beslut tas idag på politisk nivå som skapar tillväxt för kommande
generationer?
Jag ska absolut inte trötta er med att ta debatten om de försämrade villkoren för lantbruket på grund av LBU-programmet och övriga problem. Jag
tänker inte heller ta upp skogsbrukets roll för att skapa tillväxt osv. Den politik som drivs här kan få verkligt allvarliga följder för vårt välstånd framöver.
Överlag ser vi samma trend där landskapsförvaltningen är inblandad. t.ex.
trafikavdelningen har tidigare haft en viktig sysselsättande effekt för hela
jordschaktningssektorn. Nu kalkyleras det mest av hela tjänstemannastaben
och väldigt få konkreta projekt bjuds ut.
Många av vägentreprenörerna har det väldigt besvärligt. Widmans är t.ex.
det företag som är mest specialiserad och de har enligt hörsägen inte haft någon entreprenad sedan sommaren.
Inom bro- och hamnsektorn är det tre år sedan det bjöds ut en enda entreprenad. Trots att det görs utredningar och stora kartläggningar som visar att
våra broar är i verkligt dåligt skick bjuds ingenting ut. Här har vi det mest
specialiserade företaget på väg ner till Kalmar med hela sin personalstyrka.
Detta kan leda till att vi så småningom inte har någon kompetens kvar. Då
kommer förstås stora finska jättar som NCC och YIT gärna och hälsar på.
Prisläget är mycket högre, språket är finska och det blir inga skatteeffekter
osv. Det är lite samma som vi ser inom skärgårdstrafiken. Det här ser vi som
väldigt allvarligt.
Nu ser jag på vissa ögon att de undrar vad detta riktigt har att göra med
självstyrelselagen? Ja, rätt mycket faktiskt. Självstyrelsen och framförallt hur
självstyrelsen används och utvecklas kan forma vardagen för ålänningarna
långt mer än många tror. Nå, hoppet är det sista som överger människan,
men om man börjar jobba för en tillväxtorienterad politik då är det också viktigt att vi har instrumenten i vår hand så att vi kan göra något. Det är viktigt
att inte allt kompromissas bort nu och att det faktiskt finns instrument i
självstyrelsens verktygslåda för att kunna göra något konkret för tillväxt och
sysselsättning.
Skattebehörigheten är ett överlägset instrument för att skapa tillväxt. Bertel Roslins studie visade att de autonomier som inte klassades som kulturautonomier, dvs. riktiga autonomier, hade full skattebehörighet. Det går på
Färöarna, det går på Grönland men här går det inte. Från finsk sida säger
man nej och majoriteten av de åländska förhandlarna ställer sig lite rådvilla
till det.
Jag kommer att uppehålla mig ganska mycket vid beskattningen för jag ser
den som är enormt viktig.
Jag vill först ta fasta på det som alla politiska partier kom överens om i
Gunnar Janssonkommittén.
Kommittén har under kapitel 3.2.2. föreslagit att; ”det införs förfaranden
för överföring av behörighet till landskapet genom landskapslag. Enbart ett
fåtal sakområden skulle vara uteslutna från en sådan mera flexibel överföring till landskapet. Kommittén anser att området för skatter och avgifter
ska ingå bland de områden där behörigheten kan överföras till landskapet
genom landskapslag. Detta innebär att Ålands lagting skulle bedöma när
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och i vilken takt de olika skatteformerna ska överföras till landskapet.
Kommittén konstaterar att den ursprungliga avsikten var att de skatteformer som föll inom landskapets behörighet skulle vara tillräckliga för att
täcka kostnaderna för självstyrelsen. Kommittén anser att landskapets nuvarande skattebehörighet bör utvecklas så att denna ursprungliga avsikt
återupprättas.”
För den oinvigde kan det vara skäl att notera att Åland hade skattebehörigheten när självstyrelsen infördes, men att den sakta men säkert kringskars
från finsk sida.
Roslin år 2006 gjordes en utredning åt statsrådets kansli. Till uppdraget
hörde att utreda de ekonomiska systemen i centrala europeiska autonomier. I
utredningens slutsatser konstateras att den ursprungliga tanken var att självstyrelsen skulle finansiera sig själv.
Då är vi framme vid det sista kommittéarbetet från åländsk sida den s.k.
Roger Janssonkommittén. På sidan 8 sägs: ”Enligt kommittén bör övertagandet till landskapet av lagstiftningen om skatter genomföras på samma
sätt som annan lagstiftning. Kommittén anser att de starkaste skälen till en
ändring av nuvarande konstruktion av behörighetsförteckningarna går att
finna i de alltför höga trösklar som måste överträdas vid ändringar i behörighetsfördelningen samt det begränsade utvecklingsutrymme som nuvarande behörighetsförteckningar medför. Ändringar i självstyrelselagen har
visat sig vara relativt segdragna processer.”
Vad sade då Ålandskommittén? Jag tycker att Hufvudstadsbladet beskrev
det rätt bra: ”Kommittén ska utreda vilken beskattningsbehörighet som
eventuellt kunde överföras delvis till Åland”.
Om det mot förmodan överhuvudtaget skulle bli något av alla dessa utredningar så ska hela paketet dras genom riksdagen, precis som ltl Sundman och
ltl Jansson skrev i den insändare som jag nämnde tidigare där man skrev så
här: ”En del av områdena som är politiskt mest svåra, till exempel beskattningen, överförs som dagens B-lista med likalydande lagstiftningsbeslut
från riksdag och lagting, medan resten överförs genom lagtingets beslut.”
För mig och för oss i Ålands Framtid är det här otroligt viktiga framtidsfrågor. Vi måste kunna diskutera det här öppet och ärligt. Inte kan ju någon på
fullt allvar tro att det här kan leda till något skatteövertagande. Där vill jag ge
en eloge åt ltl Barbro Sundback som sade att man faktiskt inte har kommit
någonstans.
De alltför höga trösklar som måste överträdas vid ändringar i behörighetsfördelningen måste bort sades det i Roger Janssonkommittén. De trösklarna
blir inte ett dugg lägre av det här. Det sades också att ändringar i självstyrelselagen har visat sig vara relativt segdragna processer. Det blir ju än mer segdraget med det här upplägget.
Fru talman! Det var mycket tal om det inte skulle bli elitens projekt denna
gång när vi började och det har också vissa talare nämnt idag. Jag minns att
ltl Barbro Sundback talade mycket om hur det var tidigare, att det var i slutna
rum och nu skulle det bli en mer folklig förankring på det här projektet. Jag
anser att man har misslyckats ganska långt när det gäller det och det finns
inget större folkligt intresse nu idag heller och därför kanske bänkarna här i
lagtinget är så pass tomma som de är.
Ltl Mats Perämaa hade tidigare en ganska bra fråga om hur man skulle
förankra det här och föra ut det till ålänningarna. Jag tyckte att det var en bra
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fråga. Ålänningarna är inte dumma. De vill veta vad det här handlar om. Vad
kan vi vinna på det här?
Så sent som för en vecka sedan träffade jag en person som jobbar på skattebyrån som sade; hur ska det här fungera, varför utreder man inte detta?
Alla partier säger att man ska ta över beskattningen, men varför sätter man
sig inte in i vad det innebär? Det är en helt berättigad fråga.
Det kan vara, som ltl Barbro Sundback sade, att det finns en rädsla ifrån
majoriteten att man då kör fast helt och hållet.
Jag vill helt kort citera ett brev som kom till Ålands landskapsregering den
3 februari 2011 från åtta tunga namn inom Ålands näringsliv med Trygve Eriksson och Anders Wiklöf som första undertecknare. I det brevet stod det så
här när det gäller övertagande av beskattning: ”Vi motsätter oss allt ytterligare övertagande av beskattningsrätt tills det tydligt klarlagts vad syftet
med ett övertagande är, och hur systemet i praktiken skulle fungera också i
relation till omvärlden. För åländskt näringsliv är transparens och stabilitet i skattesystemen av yttersta vikt och får inte äventyras av kortsiktiga politiska vinningar utan ändamålsprövning.”
Vad säger de? Är de klart emot? Nej, det är de inte riktigt. De säger: ”Vi
motsätter oss allt ytterligare övertagande av beskattningsrätt tills det tydligt klarlagts vad syftet med ett övertagande är”. Det är väl rätt självklart att
man som stor skattebetalare, även liten för den delen, vill veta vad det handlar om. Inte har det här brevet fått något svar. Ingenting har klarlagts.
Vad säger de vidare? De säger: ”Det får inte äventyras av kortsiktiga politiska vinningar utan ändamålsprövning”. Klarare kan det inte formuleras.
De tunga näringslivsnamnen har inte förtroende för de åländska politikerna
och tyvärr blir vi alla dragna över samma kam. Enda sättet att återupprätta
förtroendet är att ta de här debatterna. Förklara vad det här handlar om och
förklara hur ett åländskt skattesystem skulle byggas upp.
Det kan eventuellt vara så att det inte bara är de tunga näringslivsnamnen
som inte förtroende för de åländska politikerna. Många politiker har det inte
själva och tror inte heller på Ålands förmåga och följaktligen vill man inte så
mycket i slutänden. På något annat sätt är den här tystnaden svår att förstå
hur man agerar. Politik handlar ju faktiskt om att vilja något, man vill förbättra och man vill ju utveckla.
I det sammanhanget är Ålands Framtids förslag om en folkomröstning viktigt. Då skulle alla, om inte alla politiker, så åtminstone alla partier bli
tvungna att sätta sig in i frågan på ett så grundligt sätt att de kan förklara för
ålänningarna vad här handlar om.
Förslaget om åländsk beskattning måste tas fram öppet och transparent
med anlitande av bästa möjliga skatteexpertis och i samförstånd med
branschorganisationer och berörda organisationer.
Jag ska igen citera Gunnar Janssonkommittén: ”Detta innebär att Ålands
lagting skulle bedöma när och i vilken takt de olika skatteformerna ska
överföras till landskapet”.
Det har sagts att man måste kompromissa, visst är det så. Men när man
redan nu kompromissar bort de centrala frågorna såsom beskattningen, hur
ett smidigt övertagande av mer behörighet skulle ske, samt garantier för vårt
svenska språk så då går det lite för långt för vår del.
Jag måste säga att det har varit tråkigt att ta del av hur vår representant
Axel Jonsson har behandlats. På grund av hans unga ålder har det skrivits om
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sandlådor och påhopp och krav på avgång främst från radarparet ltl Harry
Jansson och ltl Barbro Sundback. Lite respekt kunde man kanske få be om
för den enda åländska medlemmen i kommittén som faktiskt har hållit fast
vid grundfundamenten som vi alla partier var överens om. Nu har det pratats
om kovändningar igen. Jag tycker inte att det är värdigt.
Reservationen har också framställts som någonting helt horribelt. Förra
veckan diskuterade jag med landshövding Peter Lindbäck och då sade han
och att reservationen var ytterst saklig formulerad.
Vi tittar avundsjukt på Färöarna lite nu och då. Orsaken till att de har
kommit mycket längre än Åland på betydligt kortare tid är att de tror på sig
själva och att de inte kompromissar bort grundfundamenten i sin argumentation.
I både Gunnar Janssonkommittén och i Roger Janssonkommittén, där jag
var med, förfäktade jag hela tiden att vi ska hålla fast vid Färöarnas modell.
Då blir det en svår argumentation för Finland; varför går det som går i ett
nordiskt välfärdsland inte i ett annat? Men också det kortet förefaller nu vara
bortspelat.
Nu återstår det att se hur mycket det går att avvika från de riktlinjer som
har presenterats i det här betänkandet.
Jag återkommer med behörighetsöverföringarna och uppfyllandet av garantierna för vårt svenska språk. Tack, fru talman.
Vtm Roger Jansson, replik

Tack, fru talman! Först vill jag understryka att rikspressen är långt,
långt mera än Staffan Bruhn på Hufvudstadsbladet som Bengt Östling
citerade.
Det som jag har uttalat mig finns på sidan 68 i betänkande: ”I det
fortsatta arbetet kommer kommittén att närmare utreda om inom
vilka beskattningsformer beskattningsbehörigheten eventuellt kunde
överföras och vilka mekanismer som då skulle behövas.” Jag tycker att
ordet ”eventuellt” är ett misslyckande. Det ordet borde inte ha varit där.
Det här var ju ett kompromissarbete och dörren är öppen för vidare diskussioner. Jag tror att vi har goda möjligheter att till betydande delar få
möjligheter att överta beskattningen den dagen vi i lagtinget beslutar att
vi önskar det.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag kan försäkra vtm Roger Jansson att ingenting skulle glädja mig
mera om vtm Roger Jansson skulle ha rätt och jag skulle ha fel, men jag
tror att det blir en väldigt svår process såsom det är upplagt nu.
Jag ska återkomma i ett till anförande om hur jag ser på behörighetsöverföringarna och på vilket sätt som det blir väldigt komplicerat.
När det gäller meningen på sidan 68, som vicetalmannen hänvisade
till, så står det också att kommittén avser att utföra en utredning av oberoende experter. När jag läser detta så tänker jag mig faktiskt oberoende
internationella skatteexperter, men istället är det majoriteten från finansministeriet. Jag tror väl att vi inte riktigt kan anse dem som så där
hemskt oberoende. Visst, vtm Roger Jansson, inte har finansministeriet
riktigt varit våra starkaste vänner när vi har velat flytta fram positionerna.
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Vtm Roger Jansson, replik

Talman! Vill man ha framgångar i samarbete med Finland i den här typen av frågor så kan man inte runda finansministeriet. Man kan inte
runda riksdagen utan man måste sätta sig ner med dem och gå igenom
hur lösningarna ska se ut. Precis som ltl Gunnar Jansson sade här så är
det kommittén och dess presidium som har hand om de politiska frågorna. Det här blir bara ett sakunderlag som nu tas fram i samarbete
mellan riket och Åland.
Sedan är det viktigt att säga till det åländska näringslivet, som här
hänvisades till, att den 1 januari 2022 blir det inte några övertagningar
av beskattningen. I den nya självstyrelselagen ges det möjligheter till att
lagtinget ska ta initiativ till övertagandet. Då börjar vår utredningsprocess, då börjar diskussionen med våra företag och då börjar diskussionen med Ålands folk om huruvida t.ex. de direkta skatterna ska övertas.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag hör till dem som trott att det öppet och transparent skulle vara
ganska komplicerat att föra en debatt om hur beskattningen ska se ut.
Jag har ändrat åsikt i och med att jag konstaterade att det nu finns en
antiparti mot övertagandet av beskattningen i det åländska samhället.
Det finns en ganska stor okunskap om vad politikerna överhuvudtaget
vill och det har jag full förståelse för. De som makten haver har ju faktiskt inte heller sagt vad man vill och hur man vill ha det. Jag har börjat
fundera i andra banor, vill man verkligen ta över beskattningen? Jag
hoppas att det inte bara är Ålands Framtid som på riktigt vill ta över beskattningen. Vill man ta över beskattningen så måste vi börja jobba på
ett betydligt mera transparent och betydligt mera pedagogiskt sätt än
vad vi har gjort hittills. Det går inte bara att säga att vi ska ta överbeskattningen och inte säga dess mera.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Genast när ltl Anders Eriksson tog till orden så kritiserade han mig för
att nämna personer som inte var här och kunde försvara sig. Men vad
gör han själv? Han nämner landshövdingen, Anders Wiklöf och en
massa andra människor. Det är ingen stil alls”, inga karlatag” kan man
säga. Det är som att prata precis hur det passar.
Vilken uppfattning har Ålands Framtid om Ålandskommitténs uppdrag? Vad tror ltl Anders Eriksson att det grundar sig på? Alla som har
gått in i det här arbetet har gått in för att beakta både Alec Aaltokommitténs betänkande och Gunnar Janssonkommitténs. Har ni förstått det?
Ltl Anders Eriksson, replik

Ja, vi behöver inte vara så där otroligt vänliga med varandra. Jag tror att
vi har förstått betydligt mera än vad ltl Sundback någonsin kan tro.
När det gäller detta som jag sade tidigare så tycker jag att det är ofint
att ge tjuvnyp åt andra här i salen som inte har möjlighet att svara. Jag
pratade idag med landshövding Peter Lindbäck och jag frågade om det
var okej att jag säger detta. (Ltl Barbro Sundback från salen; men han är
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inte här!). Jag har pratat med honom, detta kan ltl Sundback själv kontrollera upp.
När det gäller det här brevet så är det en offentlig handling som har
kommit in till Ålands landskapsregering, att man inte ska kunna nämna
det är ju synnerligen märkligt.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, men han är inte här! Det var det som var frågan, det var på de grunderna ltl Anders Eriksson kritiserade mig, men själv tar han sig nog
minsann friheter.
Uppdragen för Ålandskommittén är inte att förverkliga Gunnar Janssonkommitténs betänkande. Det står i inledningen. Det är kanske dags
att läsa på nu. Vilket är Anders Erikssons alternativ? Nej, det är ingenting, det fick vi nog klart för oss.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Lantrådet Camilla Gunell

Tack, fru talman! Tack för en intressant dag med en intressant debatt. Det är
historiskt att vi för den här debatten idag. Det är historiskt att det som sker
nu sker. Det är den fjärde självstyrelselagen för Åland. Det är ett stort och
komplicerat arbete som nu är iscensatt. Det som här nämndes är abstrakt,
framtidsinriktat och visionärt. Alla vi som har jobbat på det sättet vet att det
är mycket krävande. Det är krävande att tänka nytt och det är krävande att
vara reformistisk.
Det här är ett arbete som både har internationella dimensioner samtidigt
som det kommer ur ett lokalt intresse där vi vill att Ålands folk ska vara de
som tar initiativ och som har större möjligheter att besluta om sin framtid
och fortfarande skapa ett landskap som är attraktivt och har de redskap som
krävs för att möta framtidens utmaningar.
Det är också historiskt och krävande av den orsaken att den lag som nu ska
tas fram ska vara hållbar, giltig och relevant under en lång tid framöver. Om
vi tittar tillbaka i tiden så vet vi att en självstyrelselag ska gälla i 30 år framåt,
från där vi är idag så ska den här lagen ha relevans ända fram till 2050. Det är
en lång tid när internationalisering kommer att fortgå, integration kommer
att fortgå och annan modernisering av teknik och annat i vår omvärld.
Det som vi nu diskuterar, och det som idag kräver en åländsk gemensam
front och en gemensam enighet, är att det är ett systemskifte som ska komma
till. Ett systemskifte som ska göra att initiativtagarna i det här parlamentet i
framtiden, och också landskapsregeringarna, ska kunna få ett system som är
förenklat, som går snabbare och som är mer flexibelt. Det ska inte vara som
idag, att från att initiativet kommer till att i verkligheten ha fått en behörighet
överförd så kanske momentet har försvunnit och viljan och intresset har falnat.
Det är mycket viktigt arbete som nu har gjorts. Jag är också mycket tacksam för all det jobb som kommittémedlemmarna i Ålandskommittén har
gjort. Jag tycker att det var ytterst lyckosamt att det blev en sammansättning
av en kommitté med parlamentariker från både riksdagen och Ålands lagting.
Det betyder att man har tvingats att diskutera politiskt. Vad är det som vi vill
åstadkomma gemensamt? Hur ser de politiska ambitionerna ut? Ska det fin38

nas en Ålands politik från finländsk sida? Ska man vilja någonting med landskapet Åland? Ska man känna stolthet över att det innanför republikens
gränser finns en autonomi och för den ska vi sörja och den ska utvecklas så
att den kan vara i paritet med andra autonomier runtom i Europa.
Regeringarnas roll i det här arbetet har varit lite speciellt. Såsom tidigare
har nämnts var det viktigt att det i regeringsprogrammet för regeringen Katainen fanns en tydlig skrivning, ett uppdrag, för Finlands regering att ta tag i
det här arbetet och att utveckla självstyrelselagen för Åland.
Efter den skrivningen kom sedan Alec Aaltokommittén och efter det kom
den här gemensamma kommittén. Det var lyckosamt att uppdraget blev så
välformulerat. Det gjordes i samverkan med landskapsregeringen och justitieministeriet. Det växte fram i en växelverkan däremellan. Det var också lyckosamt att man kunde få en ordförande som har båda parters förtroende och
som är en respekterad person med lång politisk karriär bakom sig. Det gav
kommittén både respekt och hög status, vilket jag tror att har varit mycket
viktigt för hur arbetet har kunnat fortskrida.
Det här arbetet fortgår. När nästa regering så småningom väljs, riksdagen
går till val den 19 april, så kan det därefter bli förändringar i kommitténs
sammansättning eftersom viljan är att riksdagsgrupperna ska vara representerade i kommittén. Vi får alltså vara beredda på det. Från landskapsregeringens sida har vi till Finlands regering, i samband med den aftonskolan
som nyligen hölls, framfört vikten av att kommitténs arbete fortgår och att
dess kontinuitet är så stor som möjligt. Vi betraktar det här arbetet som en läroprocess där medlemmarna i kommittén har nötts mot varandra under arbetets gång, åsikter har mött varandra och däremellan har man kommit med
riktlinjerna och det som ligger till grund.
Det är viktigt att nästa regering och dess partier fortsättningsvis prioriterar
det här arbetet och att kontinuiteten bland medlemmarna är så stor som möjligt.
Om man ska lyckas med ett systemskifte så måste man också samtidigt
konstatera att struktur är en sak och kultur är en annan sak. I dagsläget vet vi
att de gånger vi ifrån åländsk sida har kunnat vara lyckosamma i samarbete
med riket så har vi haft en legal grund att stå på. Det är alltså viktigt att det
fortsättningsvis finns lagar som gör det möjligt och reglerar det här umgänget
mellan Åland och riket.
Som vi vet så är Ålands politik inte särskilt högt på agendan i Helsingfors
av många förståeliga skäl. Det är ingenting som politikernas väljare kanske
sätter så stort värde på. Däremot är det en hederssak att sköta Ålandsfrågorna.
Jag tycker att vi under den här mandatperioden på ett bra sätt har kunnat
utveckla samarbetsformerna mellan regeringen och Ålands landskapsregering. Aftonskolan är återinförd och ett viktigt forum och plattform för den här
dialogen. Det kommer att krävas mera av den typens mötesplatser i ett system som är byggt på mera förtroendefull dialog och på politisk förhandling
än på legala principer som man nu har utgått ifrån.
Det är också viktigt att statsminister och justitieminister, i det här fallet
också Ålandsminister, regelbundet kommer till Åland. Vi för de här diskussionerna. Det är bara på det sättet som vi kan uppnå konkreta politiska resultat.
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När man talar om den här frågan kring Ålands vilja att utveckla sitt självstyrelsesystem så handlar det om att vi fortfarande vill vara ett landskap,
inom republikens gränser, som kan bidra till landets framgångar och som är
ekonomiskt gynnsamt. Jag tycker också att det är därför som man ska kräva
och diskutera möjligheterna för Åland att utveckla självstyrelsen, behörigheterna, den ekonomiska självstyrelsen och dess instrument just i syfte att vi ska
kunna värna vårt folks intressen och kunna ha de instrument som så långt in i
framtiden känns relevanta att ha för att kunna fortsätta att behålla en god
välfärd i landskapet.
Jag ser att det både inom sjöfart, turism, IT- och tjänstesektorn och inom
många andra branscher kan finnas behov av att Åland och riket tillsammans
kan utveckla en gemensam politik.
Av de utredningar som här har nämnts så tycker jag att man ska ta upp
Bertil Roslins utredning från 2006. Den har vi haft nytta av många gånger. Vi
har kunnat gå tillbaka och titta och visat på internationella jämförelser av
Åland i relation till andra självstyrda regioner inom Europa. Av de 40-50
autonomier som finns i Europa är Åland den äldsta. Jag tror att det är någonting som man ytterligare kan framhålla och tala om som något som republiken ska vara stolt över och även att de första hundra åren snart har gått. Nu
går vi in i nästa sekel av självstyrelsen och det kan med fördel innebära
någonting nytt.
När man förnyar självstyrelsesystemet är det också viktigt med avräkningen och den ekonomiska sidan av ett politikområde. Det ska finnas ett klart system för hur den ekonomiska sidan ska skötas. Om det ska bli ett reellt politiskt instrument att överta behörigheter till Åland så måste det dels vara
systemmässigt genomförbart inom en relativt kort tid och det måste också
vara ekonomiskt gynnsamt, annars tror jag att realpolitiken kommer emot
om det inte är tillräckligt attraktivt att kunna överta behörigheter.
Jag ser att kommittén har många stora öppna frågor framför sig. Det är ett
otroligt viktigt arbete som nu fortfarande finns framför oss. Regeringen och
landskapsregeringen bistår kommittén efter bästa förmåga med utredningsinsatser. Vi har kompetenta personer som nu bidrar i arbetet i både lagberedningsgruppen och i utredningsgruppen för finansiella frågor. Det här ställer också stora krav på landskapsförvaltningen som nu måste vara flexibel
och göra omstruktureringar och omprioriteringar för att kunna genomföra
sin andel av det här viktiga arbetet.
Från landskapsregeringens sida vill jag tacka medlemmarna i kommittén,
likaså viceordförande Gunnar Jansson för är ett mycket konstruktivt och ett
gott samarbete. All lycka i den fortsatta processen!
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, talman! När det gäller den rullande processen som vi har haft nu i
drygt 1 1/2 år vill jag också för alla kollegor som inte är med i Ålandskommittén intyga att både lantrådet och vicelantrådet har sannerligen
bidraget till processens gång genom att visa en flitig närvaro vid våra interna möten. Vi har hållit ett tjugotal sådana möten under den här tiden.
Jag uppskattar att lantrådet och vicelantrådet har satt tid till detta mitt i
det verkställande arbetet.
Min frågeställning ansluter till det som lantrådet förklarade här om
behovet av resurser. I och med att det i tidigare anföranden har sagts
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här idag att vi också borde ha resurser för att parallellt hålla på att utreda effekterna för skatteförvaltningen och beskattningens natur och
sådant. Hur är lantrådets bedömning i ljuset av det, att vi skulle orka
driva en parallell process i hopp om att en gång ha instrumentet i vår
hand?
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Tack, ltl Jansson, det är en stor fråga. I dagsläget när det gäller de som
nu går in i det här arbetet, både lagberedningsgruppen och utredningsgruppen för finansiella frågor, så kommer tiden att vara mycket knapp.
Det är stora konsekvenser och konsekvensbedömningar som ska göras
för att kunna se utfallet av alla de riktlinjer som kommittén nu har gett
till uppdrag att ska utredas. Det finns nog en viss rädsla för hur vi ska
klara upp det här och hur vi ska komma i mål på den ändå relativt korta
tiden. Vi ska komma ihåg att kommitténs avslutande rapport ska vara
klar i april 2017. Tiden går fort.
Är det så att man i utredningsgruppen och i presidiet ser verkligt väsentliga delar som inte inom de här grupperna går att utreda så är jag
för min del beredd att titta på om det kan finnas resurser för det. Just nu
ska vi inte hålla tillbaka av ekonomiska skäl tycker jag. Det är av stort
intresse för Åland att få så bra relevant underlagsmaterial som det bara
är möjligt.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, talman! Lantrådets sista besked här gläder mig därför att det var
detta som skulle bli min avrundade replik, en förhoppning om att landskapsregeringen inte ska tveka om det behöver skjutas till extra resurser
för det arbete som nu återstår. Det är oerhört kort tid vi har på oss de
facto med tanke på vad som ska göras. Det borde inte få falla på att vi
inte har personer eller resurser för arbetet. Jag kan mycket väl tänka
mig att redan i anslutning till när man utreder det ekonomiska stödet,
ett utökat politiskt handlingsutrymme för Åland, är att det redan där
kommer att behövas en insats från vår sida.
Vi har ju ett statsmaskineri som plågas av en skuldsättning som får
oss andra att baxna i förhållande till Ålands egen ekonomiska styrka. Vi
måste förstå även den vardagen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Lantrådet uppehöll sig i sitt anförande mycket vid frågan
om landskapsregeringens roll, växelverkan med lagtinget etc. Det är
mycket väsentliga frågor.
För att lagtingets initiativmonopol till behörighetsöverföring ska fungera så krävs det en mycket välfungerande växelverkan och en acceptans
hos befolkningen. Här tror jag att landskapsregeringen har en betydande informativ uppgift framför sig, dvs. att för Ålands folk berätta vad
detta går ut på, hur man hanterar de här frågorna och vad det kan tänkas betyda in i framtiden. Med detta vill jag inte på något sätt frånta lag-
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tinget och dess partier deras uppgifter. Jag tror att den här informativa
delen är viktig för landskapsregeringen.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Ja det är sant. Det är information som kräver en hel del pedagogik och
kunskap för att föras fram på rätt sätt. Vi har ju inväntat kommitténs betänkande som kom för en månad sedan. Jag tror att vi måste fundera
över en bra modell för hur man på ett modernt och bra sätt kan föra ut
den här processens innehåll till ålänningarna så att det hela blir intressant och förståeligt att ta del av.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Man får kanske inte byta ämne mellan repliker men
ibland brukar det tillåtas. Jag hoppas det tillåts nu.
Jag går till frågan om utredningsgruppens och lagberedningsgruppens sammansättning och förväntningar. Jag vill bara berätta att i presidiet har de personer som nominerats ett mycket högt anseende. Finansiella gruppen gjorde ett mycket gediget jobb under kommitténs framtagande av riktlinjerna. Lagberedningsgruppens medlemmar har ju följt
med den här processen i olika egenskaper hela vägen. Det som lantrådet
nämnde om tillgängliga resurser är så här långt väl i hamn. Här vill jag
tillägga att det uttryckligen är sagt i gruppernas mandat att de ska använda utomstående expertis därför är det också bra att höra att landskapsregeringen är villig att i så fall bidra med sådan.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Jag tror att vi kan återkomma till den frågan. Viktigast nu är att de här
två arbetsgrupperna kommer igång med sitt arbete. Vi har också sagt att
förvaltningen, till alla delar som de är experter inom olika områden, ska
bistå båda gruppernas medlemmar. När det gäller den åländska sidan så
har förvaltningen ett tydligt och klart uppdrag att vara med och medverka. Om man sedan utöver det här arbetet som presidiet nu har iscensatt ser behov av extern utredning, av någon expert på något internationellt område som kan vara till hjälp för utredningen, så måste i så fall
en sådan diskussion initieras från kommittén och dess presidium, så kan
vi återkomma.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Axel Jonsson

Tack, fru talman! Ålands framtid ska vara en fråga för Ålands folk. I Ålands
framtid ingår givetvis den åländska självstyrelsen i allra högsta grad.
Vi åkte till Helsingfors med ett enigt mandat om att kommande generationer och generationer därpå ska få ta ansvar för samhällsutvecklingen i betydligt större grad än vad vi gör i dagsläget, åtminstone skulle man ha möjligheten att göra det.
Den självstyrelselag vi lever med i dagsläget är mer eller mindre jämngammal med mig. När det nya systemet börjar användas firar vi ungefär båda
30 år. Det gamla självstyrelsesystemet blir vad det blir, men jag hoppas åtminstone få leva vidare. Ur den aspekten känns det här projektet värt att
kämpa lite extra för.
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Det känns också värt att faktiskt stå upp för det som vi en gång enades om
här i lagtinget eller åtminstone inom de åländska partierna om att vi behöver
ha verktyg för att klara den framtida utvecklingen och de kommande samhällsutmaningarna som vi i dagsläget egentligen inte känner till vilka de är. Vi
vet att det kommer att finnas utmaningar och vi har en känsla av vilken typ av
instrument vi behöver för att klara av det här.
Därför hade vi också ganska höga ambitioner när vi gav oss iväg till
Helsingfors. Gott så! Det fanns en verklighet bakom det här och en utveckling
som vi bekymrade oss över.
För snart 30 år sedan, när den nuvarande självstyrelselagen skrevs, fanns
redan då en ganska klar majoritet för ett övertagande av beskattningen. Den
frågan har ältats många gånger sedan dess och utretts många gånger fram
och tillbaka. Nå, vi misslyckades ju då trots att det fanns en majoritet för det
här. Vi nöjde oss med det system där vi fritt fick fördela våra utgifter men inkomsterna styrs fortsättningsvis från Helsingfors.
Då får vi ställa oss frågan; ska vi verkligen vara beredda att låta ytterligare
en generation vänta, att låta mina eventuella barn växa upp och få vänta på
nästa försök att överta den här stora fråga som beskattningen är, vilket den
här debatten tydligt har visat i dagsläget. Nej, för mig känns inte detta som ett
alternativ. De skrivningar som finns i Ålandskommitténs betänkande kring
den ekonomiska självstyrelsen är inte tillfredsställande för oss i Ålands Framtid. Alla vet vilka hjärtefrågor vi har och beskattningen är en av de absolut
mest prioriterade frågorna för oss i Ålands Framtid. Det här är kanske heller
ingenting som förvånar. Det är skönt att kunna ha den ideologin i botten i det
här arbetet, veta vad vi kämpar för och var vi är beredda att dra vår gräns för
vad vi kan acceptera i det här arbetet.
Det finns några sådana punkter i Ålandskommitténs arbete där vi har försökt vara konstruktiva och driva men vi har inte fått majoriteten i kommittén
med oss. Så kanske det fungerar i en demokrati även om man får vara besviken över att vi inte har lyckats i det fallet.
Det har kommit många anklagelser om att vi i Ålands Framtid har spräckt
den åländska enigheten, vi är illojala och att vårt agerande skulle vara en
malört i bägaren. Det känns ju lite omotiverat med tanke på att vi de facto är
det enda parti som står fast vid de grundläggande principerna i det som vi
alla enades om att är vad Åland behöver i nästa självstyrelsesystem.
Jag är ung och har en vision om att Åland ska ha möjlighet att med egna
beslut kunna utveckla sitt samhälle, utan att det ska kräva riksdagens inblandning när viktiga behörighetsområden ska överföras. Jag måste väl ändå
få stå för det. Det ska inte krävas att jag ska avgå från kommittén och att jag
inte ska ha något att tillföra i arbetet längre, det känns väldigt omotiverat och
närmast sårande.
Vilket samhälle vill vi i Ålands Framtid ha, varför är det viktigt och vilka
punkter är centrala? Var går vår gräns för vad vi kan tolerera i en förhandling
av det här slaget? För det första och den absolut mest centrala punkten är just
sättet för behörighetsöverföringar.
I Ålandskommitténs betänkande skriver man att förutom en självstyrelselag som räknar upp de områden som under överskådlig framtid ska förbli under riksdagens behörighetsområden så ska man anta en införande lag som
räknar upp en A-lista och en B-lista. B-listan kommer fortsättningsvis att
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vara föremål för en riksdagsbehandling och en rikslag för att kunna överföras
till Åland.
Vi i Ålands Framtid motsatte oss detta eftersom det inte fanns någon diskussion, inga principer och inga grunder för vilka områden det ska vara. Vi
menar att det är en ganska svår diskussion för oss på Åland att vinna utan att
vi har någonting som vägleder oss. Är beskattningen ett område som Åland
ska kunna överta eller inte? Vad ska styra den här uppdelningen? Vi frågar efter och föreslår ett system där det skulle finnas principer för vilka de här områdena skulle vara. Vi lade faktiskt fram ett sådant enligt förslag från åländsk
sida på decembermötet när den här frågan diskuterades. När man sedan
valde att avvika från det förslaget då kunde vi från Ålands Framtids sida helt
enkelt inte följa med majoriteten på det området.
Vi behöver skattebehörigheten för att kunna utveckla vår miljöpolitik och
för att kunna stärka vår näringspolitik och hitta mera kreativa lösningar. När
man då skriver att man ska utreda vilka beskattningsformer som eventuellt
kunde överföras till Åland så har vi givetvis svårt att omfatta den skrivningen.
Vi från Ålands Framtid lade fram ett förslag om att skattebehörigheten skulle
överföras i princip enligt de principer som uppräknades för de andra behörighetsområdena, men inte ens det kunde man omfatta i kommittémajoriteten. Det betyder att vi vet ingenting om beskattningen idag och hur den eventuellt kunde överföras till vissa delar.
Tittar vi på EU-parlamentsplatsen så förväntar man sig också en utredning
om Ålands inflytande i EU:s lagstiftande församlingar. Man kan ställa sig frågan vilket resultat man förväntar sig av den här typen av utredningar när man
från finskt håll de facto har erkänt att vi har rätt i sak men man har inte den
politiska viljan att ge oss en EU-parlamentsplats. Då frågar man sig lite
snällt; vad man förväntar sig av en sådan utredning?
För att lyfta perspektivet lite och faktiskt återgå till det som självstyrelsen
ursprungligen handlade om, nämligen det svenska språket, så kan man också
ställa sig frågan med fog; varför är det här projektet viktigt? För mig räcker
det idag att öppna Hufvudstadsbladet och läsa följande svarta rubrik: ”Rysare” står det på det första huvuduppslaget. ”Riksdagen är delad till att gå
vidare med ett försök att ersätta skolsvenska med ryska”. Det förväntas bli
en ganska tight omröstning om man ska gå vidare med den här typen av försök. Vi vet sedan länge att det finns ett folkligt stöd för att göra skolsvenska
frivillig, vilket flera opinionsundersökningar har visat. Däremot har det funnits ett motstånd i riksdagen, men nu ser vi att även i riksdagen finns det
tendenser till att mjuka upp den här inställningen.
Varför är detta allvarligt? Är det inte naturligt att man ska kunna läsa ryska
istället för svenska i skolorna i Finland? Om man avskaffar skolsvenskan så
vet vi att det inte kommer att dröja länge före man ställer sig frågan; varför
ska inte jag kunna söka en offentlig tjänst i Finland? Jag har genomgått
grundskolan och den utbildning som krävs och ändå kan jag inte söka den
här tjänsten. I dagsläget kan man ställa kravet på att man ska kunna svenska
eftersom alla är tvungna att läsa svenska i skolan. Den dagen som det inte
längre är obligatoriskt att läsa svenska i skolorna så kommer det helt klart att
uppstå en sådan rörelse som ifrågasätter varför man ska särbehandla vissa
personer till offentliga tjänster för att de kan svenska. Vi har redan idag stora
utmaningar att rekrytera finskspråkiga till de offentliga myndigheterna.
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Om vi inte lyckas med nästa generations självstyrelsesystem, att vi inte
lyckas överta de behörighetsområden som ålänningarna faktiskt i sin dagliga
vardag är så beroende av, så kommer vi att få leva med myndigheterna som
blir alltmer finskspråkiga i riket. Det här är en av de absolut viktigaste utvecklingarna som nästa generations självstyrelsesystem ska hantera.
Sist och slutligen är det viktiga hur vi driver dessa frågor vidare. Dagens
metoder med tjänstemannagrupper som ska utreda detaljer och konsekvenser liknar ganska långt processen förra gången. Man befann sig då på en
ganska detaljrik nivå när man diskuterade de här frågorna.
Vi måste lyfta blicken och vi måste göra den här processen mer folklig.
Därför har vi från Ålands Framtid lagt ett förslag på att hålla en folkomröstning i samband med höstens lagtingsval för att också skapa en betydligt mera
folklig debatt. Vi ska ta information från dem som vi annars inspireras av
nämligen Grönland, Färöarna och i viss mån Skottland för att göra någonting
konstruktivt av dagens situation. Vi måste få till den folkliga debatt som vi
alla här i debatten mer eller mindre efterfrågar. Tack, fru talman.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Jag tycker att det är på tiden nu att ltl Axel Jonsson
klargör en sak. Han talade om att vi i lagtinget en gång enats om någonting när det gäller självstyrelselagsrevisionen. Vilket beslut är det frågan
om? Var och när har vi i lagtinget kommit överens om det? Det är
någonting som vi är enade om och att vi har ett enigt mandat säger ltl
Axel Jonsson.
I sin reservation talar ltl Axel Jonsson om de åländska partiernas enhälliga begäran. Vad är det för någonting? Vad är det som avses? Vilket
politiskt beslut är det?
Ltl Axel Jonsson, replik

Jag tror att det framgår för den som läser reservationen att det handlar
om Gunnar Janssonkommittén och det som vi enades om där. Jag tror
att ltl Sundback själv var med i den kommittén och deltog i arbetet, så
hon torde mycket väl känna till vad som står där.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ålands Framtid tror tydligen att Ålandskommitténs uppdrag var att
verkställa Gunnar Janssonkommitténs betänkande. Då borde inte
Ålands Framtid ha gått med i Ålandskommittén för det är inte uppdraget. Uppdraget är att beakta både Alec Aaltokommitténs och Gunnar
Janssonkommitténs betänkande. Ålands Framtid har suttit i fel kommitté, fel Ålandskommitté.
Att hävda att man bara delvis tar hänsyn till kommittén, de bitar som
man själv vill, det är ju jätte illojalt och sedan går man ut och säger att
de andra kompromissar för mycket.
Kontentan skulle vara att avgå eftersom den här kommittén fortfarande kommer att beakta Alec Aaltokommitténs åsikter.
Ltl Axel Jonsson, replik

Jag tycker att ltl Sundback ska lyssna på vad hon själv läste upp: ”I
kommitténs mandat ingår att beakta de båda kommittérapporterna.”
Det är vi i Ålands Framtid givetvis medvetna om, men det innebär inte
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att vi måste omfatta vad som står i Alec Aaltokommitténs rapport. Det
är en betydlig skillnad på att beakta och att omfatta. Vi menar att vi har
ett mandat från det åländska folket när samtliga partier i den här salen
har enats om vilket system vi behöver för att klara samhällsutvecklingen. Om vi inte kan stå fast vid de principerna, vad ska vi då stå fast vid?
Det blir en omöjlig förhandling om vi inte vet var vi från åländsk sida
ska sätta gränsen. Det måste vi inse.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Ålands Framtid målar upp en hotbild om det svenska
språket och att det är en orsak till att man ifrån Ålands Framtid inte har
velat vara delaktig i det här betänkandet. Ålands Framtid lyfter fram att
svenskan inte kommer att vara obligatorisk längre och att det är mycket
nära en omröstning om detta.
Jag vill påminna Ålands Framtid om att det här betänkandet visar åt
Ålands folk, men också åt det finska folket, att man enhälligt från Finlands sida går in för att stärka självstyrelsen på det här sättet. De är
medvetna om att svenska språkets ställning är mycket viktig för Åland
och för Ålands utveckling. Finland har ju de facto två nationalspråk.
Varför vill man måla upp den här hotbilden?
Ltl Axel Jonsson, replik

Hotbild och hotbild, i dagens Hufvudstadsblad kan man läsa att det
kommer att bli en ganska jämn omröstning om den här frågan i riksdagen. Det var åtminstone Hufvudstadsbladets bedömning. Sedan kan jag
inte gå i god för att den bedömningen är riktig eller inte. Jag tycker åtminstone att det är en intressant debatt. Det är intressant att se den här
typen av initiativ och att det faktiskt finns den här typen av folkligt stöd
för att göra skolsvenska frivillig. Man kan bara titta på de opinionsmätningarna som har gjorts i Finland angående den här frågan. Sedan kan
man kalla det hotbild om man vill, det är givetvis upp till var och en.
Nog är det ju en utmaning för det svenskspråkiga Åland, det måste väl
ändå ltl Kemetter och jag vara överens om.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Finland har två nationalspråk och det har alla partier
lyft fram, förutom eventuellt sannfinländarna, och man har klart och
tydligt sagt att man vill ha kvar två språk i Finland. Man vill inte göra
svenskan frivillig, utan svenskan ska vara ett obligatoriskt språk. Debatten i Hufvudstadsbladet handlar egentligen om typisk journalistik. Visst
kan man göra språkfrågan till så som vi har när det gäller religionsfrågor, sexuella frågor eller andra frågor, alltså till en samvetsfråga. Ska
språket vara en samvetsfråga? Det är endast om talmannen och talmansdelegationen går med på att det blir en samvetsfråga som det eventuellt skulle kunna bli en omröstning. Hittills känner jag inte till att man
skulle ha gjort detta till en samvetsfråga. Man har hållit fast vid att
svenskan ska behållas som ett obligatoriskt språk, precis som man tidigare har förhandlat.
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Ltl Axel Jonsson, replik

Vi vet redan att det är ett centerförslag som har behandlats och som
förmodligen kommer att föras till omröstning också i riksdagen. Vi kan
förmodligen tänka oss att också sannfinländarna stöder det eftersom de
har stött medborgarinitiativet om att slopa skolsvenskan helt. Förslaget
handlar faktiskt om att ersätta skolsvenskan med ryska på vissa områden och göra försök med det. Det är en oroväckande utveckling, det
måste vi väl hålla med om. Jag tycker att i synnerhet ltl Sara Kemetter
som kandiderar för riksdagen, och har sikte på att sätta sig i den församlingen, borde sätta sig in i den här frågan och faktiskt studera vad det är
man diskuterar och hur stödet för den utvecklingen ser ut i den finska
riksdagen i dagsläget. Nog är det ju en stor utmaning för det svenskspråkiga Åland, annat kan man knappast konstatera.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, talman! Personligen vet jag inte riktigt vad som är värst; ltl Jonssons uppträdande vid presskonferensen den 28 januari eller den politiska synen och förslaget om en folkomröstning. Detta i ett läge där vi
inte vet resultatet av den process som vi är inne i och där vi inte heller
vet om vi skulle ha en legal grund för att ordna en sådan folkomröstning.
Det är ett läge där vi själva inte ens har något juridiskt underlag.
För att få Gunnar Janssonkommittén från 2010 som en bas för en
folkomröstning så skulle det krävas hel del insatser av detta parlament
och där står ju ltl Jonsson ensam.
Ltl Jonssons sätt att se på det är att vi alla här skulle ha reserverat oss
på alla de här punkterna. Vilken fortsättning i den här processen skulle
det ha lett till, om det enda vi hade fått var avslut på punkt efter punkt?
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Axel Jonsson, replik

Det är ganska naivt att tänka sig att vi skulle ha reserverat oss och sedan
åkt därifrån. Nog skulle vi ha fortsatt diskussionerna om vi kunde ha
behållit den åländska enigheten kring de här viktiga frågorna. Knappast
skulle kommittén ha överlämnat ett delbetänkande där man säger vad vi
tycker. På vissa punkter har man förvisso gjort det, det ska erkännas,
men nog måste ltl Harry Jansson vara överens med mig om att om vi
kunde ha behållit den åländska enigheten så hade vi kunnat driva de här
frågorna vidare istället för att som nu kompromissa på ganska centrala
punkter i det här betänkandet.
Ltl Harry Jansson, replik

När jag tittar på ltl Jonssons kritik av majoritetens slutsatser och riktlinjer så ser jag bara sådana frågeställningar där vi har öppningar för fortsättning. Det är därför som ledamotens insatser i kommittén var lite
förödande. Vi vet att nu är det upp till oss själva här hemma på Åland att
göra någonting av det här. På de punkter där vi inte är riktigt framgångsrika så är vi inte heller riktigt eniga här hemma, om vi tar detta
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med hembygdsrätten. Vi hörde ltl Sundback kommentera den saken. Vi
måste ju vara oerhört nöjda med vad vi har åstadkommit.
Jag ser det hela som ett sätt för Ålands Framtid att inte ta ansvar för
en viktig åländsk historisk insats, på samma sätt som man avstår från
att kandidera till riksdagsvalet. Nu om någonsin hade det varit passligt
att testa teserna, som ledamoten har, inför det åländska folket.
Ltl Axel Jonsson, replik

Plötsligt blir man kritiserad för att man inte utmanar i ett val. Det är en
märklig politisk debatt vi har här.
Ltl Jansson lyfte upp folkomröstningen och problematiseringen kring
den. Ltl Jansson lyfter ofta fram det färiska och grönländska exemplet.
Knappast hade Grönland en legal grund att genomföra en folkomröstning, men det danska folketinget lovade att respektera folkomröstningen vilket de också gjorde och de gav Grönland mer eller mindre de 30
punkter som man 2008 begärde för att utveckla sin självstyrelse. Borde
vi inte försöka lära oss av hur andra gör även i de fallen? Vi borde lära
oss hur man kommer vidare i den här typen av processer och inte titta
enkelspårigt på utvecklingen och göra som vi alltid har gjort.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Sara Kemetter

Tack, fru talman! Jag vill rikta ett stort tack till kommittén och alla kommitténs medlemmar och deras ordförande för det här stora framsteget.
Vi har nu verkligen ökat den politiska dialogen, det visar det här arbetet,
och minskat det juridiska. Nu har politikerna på ett helt annat sätt blivit
hörda.
Ni har lyckats få igenom residualprincipen, ett enklare system. Det här är
en otroligt stor framgång och det tackar jag och mitt parti ni som verkligen
har arbetat för det här.
Dock är flera dörrar öppna, bland annat har vi beskattningsbehörigheten
som man inte har kunnat enas kring riktigt. Man vill efter ytterligare utredningar diskutera vidare.
När det gäller en åländsk EU-plats, som vi fortsättningsvis ska kämpa för,
ska man åtminstone börja utreda. Även finskt medborgarskap för hembygdsrätten ska utredas. Det är jättebra att man har kunnat lämna så här viktiga
dörrar öppna just därför att det finns så mycket att diskutera.
I politiken och när skickliga politiker förhandlar så inser man när man ska
vänta och när tiden är rätt för att ta upp förhandlingar på nytt och det har ni
förstått. Istället för att stänga dörrar har ni kunnat lämna dem öppna och
därmed också skapat en öppning för att utveckla de här frågorna.
Jag anser att det är imponerande att ni har lyckats få ett enhälligt godkännande från rikets sida. Det är ett mycket starkt arbete.
Det är tråkigt att vi från Åland inte har kunnat visa samma enighet.
Mycket har sagts under debatten. Jag skulle vilja diskutera en punkt lite
djupare.
Före jag gå in på den punkten så har jag n kort kommentar till ltl Axel
Jonsson. En av mina största valfrågor i riksdagsvalet är just svenska språkets
ställning. Jag är faktiskt mycket väl insatt och känner väl till den problematik
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som finns på rikets sida. Glädjande är att nuvarande regeringspartier enhälligt har sagt att om man ska rösta i den frågan så ska man vara partilojal och
partipiskan viner ganska hårt på rikets sida. Vi hoppas att svenskan inte ska
bli ifrågasatt. Det är bara om man gör den till en samvetsfråga som det finns
en risk att man eventuellt kunde ha en öppning kring prövoområden. Vi ska
hoppas att det inte går så för Ålands och svenska språkets ställning i riket.
Tillbaka till det som jag vill lyfta fram, punkt 11.5, befrielse från värnplikten.
Värnplikten är alltid ett kontroversiellt ärende att diskutera. Som vi fick
höra i tidigare anföranden så är det verkligen någonting som intresserar det
finska folket. Jag som kommer från riket får varje sommar höra hur det har
varit i armén när mina bröder och alla jämför hur många minuter de har kvar
ifall ryssarna attackerar. Det första som diskuteras är; ”jag har tre minuter
före jag dör och han har två minuter”. Det är ett ärende som tydligen finns
här nära inpå.
Som ni alla känner till så är varje finsk medborgare enligt Finlands grundlag skyldig att delta i fosterlandets försvar eller att bistå försvaret på det sätt
som bestäms i lagen.
Vi är befriade enligt självstyrelselagen. Personer som har hembygdsrätt
och som har flyttat till landskapet innan de har fyllt 12 år är befriade från
värnplikt. Det här är ett jätteintressant resonemang. Varför är vi befriade?
Det finns olika argument.
Här i utredningen kommer det fram att kommandospråket är finska även i
svenskspråkiga truppförband och därför har man ansett att ålänningarna ska
vara befriade. Det har inte haft samband med Ålands demilitariserade och
neutraliserade status. Men det är lite osäkert. Mina kollegor och ni som har
arbetat i kommittén har sett detta och lyckats få in otroligt bra skrivningar,
enligt mig.
Under riksdagskampanjen tillbringar jag mycket tid tillsammans med vår
riksdagsledamot Elisabeth Nauclér. På det sättet får jag mycket information
om vad som händer i riksdagen i Finland och hur diskussionerna går där.
Idag förs det förhandlingar mellan Finland och Sverige om ett gemensamt
samarbete inom försvaret. Man kan fråga sig varför vår försvarsminister Carl
Haglund nu så kraftigt driver det här samarbetet? Under diskussioner med
rikskollegorna så har det kommit ett nytt argument som jag inte själv har
tänkt på. Man lyfter fram det ekonomiska och man lyfter fram samarbete.
Men, vår finansminister kan, och det här är min personliga åsikt, också vilja
ha samarbete just för att stärka svenska språkets ställning i Finland i armen.
Om man jobbar inom armén kommer status att bli att man ska kunna
svenska. Man kan göra karriär om man kan svenska i och med att samarbetet
med Sverige kommer att bli starkare. Det är eventuellt ett sätt att garantera
att vi fortsättningsvis har svenskspråkig militärtjänstgöring och en egen bas
för det.
Hur går det då? Vilket ska kommandospråket vara i det här samarbetet?
Jag tänkte först att det är klart att om Finland samarbetar med Sverige så kan
inte kommandospråket vara finska. Ska kommandospråket vara engelska?
Ska kommandospråket vara finska? Vad ska det vara? Det logiska i ett tvåspråkigt land är att man tillsammans med Sverige har ett kommandospråk på
svenska. Då faller argumentet att ålänningarna inte ska behöva fullgöra sin
värnplikt om man plötsligt godkänner att militären också ger kommando på
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svenska. Därför anser jag att ni har varit steget före och ni har sett det här. Ni
har också kunnat hitta nya argument för att ålänningarna inte ska behöva
fullgöra värnplikt med att lyfta fram Ålands demilitariserade och neutraliserade status som ett argument. Ni lyfter också fram att det inte längre är befogat och ändamålsenligt att självstyrelselagen ska ha bestämmelser om
tjänstgöring som ersätter militärtjänstgöring. Ni lyfter även fram att andra
uppgifter som gäller säkerhetsfrågor vid bemärkelse utreds separat av riket
och landskapet, såsom det har framgått ur den nya policy som lagtinget har
antagit, policyn för Ålands demilitarisering och neutralisering. Det här tyckte
jag att var supersmart och jätteimponerande. Ett stort tack till er. Tack för det
arbetet ni gör!
Arbetet är inte slut. Den politiska kommittén ska bestå av samma personer
fram till 2017 och det ska även vara samma presidium, vilket ger kontinuitet.
Jag är tacksam över den här debatten idag. Det har varit mycket intressant.
Tack.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Jag håller mig till avsnitt 11.5. Återgivningen från kollegan
Sara Kemetter var kompetent och bra.
Jag vill ändå sätta det i ett litet historiskt perspektiv, att frågan har
gått framåt. Under förra processen med att förnya självstyrelselagen var
det mer eller mindre förbjudet att överhuvudtaget diskutera värnpliktsfrågor. Det var en allmän hållning att 12 § ska förbli som den förbli, den
ska inte ifrågasättas.
Jag vill bara beskriva att utvecklingen har gått framåt när man nu då i
nästa generations självstyrelse har en sådan här avslappnad och konstruktiv hållning till den. Det här är inte slutet på diskussionen. Diskussionen går vidare. Det är därför som riktlinje nummer tre, under 11.5, syftar just till det som kommer att ske framöver. Försvars- och säkerhetspolitiska frågor i vid bemärkelse ska hanteras av parterna gemensamt
osv. Det här är också ett försök till att bereda sig inför framtida utmaningar.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, herr talman! Tack ltl Gunnar Jansson för den här diskussionen. Vi
vill politiskt gärna lyfta fram Åland som fredens öar. Vi har lyft fram de
här diskussionerna i demilitariserings- och neutraliseringspolicyn. Jag
är glad att man utgår ifrån det dokumentet när man diskuterar vidare.
Värnplikten har alltid varit en känslig fråga. Jag tror inte att det bara har
med kommandospråket att göra. Om man ser på andra autonoma områden så kanske det inte är i moderlandets intresse att träna in de autonoma pojkarna och flickorna i militärtjänstgöring. Det är kanske bättre
om man är ett neutralt område där man inte har den här kunskapen.
Det är en intressant debatt, vi skulle gärna fördjupa oss ytterligare i den.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Jag kan tillägga att den här diskussionen i kommittén
också har påverkats av den omständigheten att ålänningarna gör civiltjänstgöring med stort intresse under en ordning som fungerar hyfsat
väl. Frågan behandlas i en mera avslappnad atmosfär och därför tror jag
att det har varit möjligt för kommittén att komma vidare. Naturligtvis
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ska vi vara helt på det klara med att de geopolitiska förhållandena omkring oss har hela tiden varit med i diskussionen. Det är nu de här riktlinjerna som vi har stannat för. Jag säker på att diskussionen fortsätter.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, herr talman! Vår situation som vi har i världen och också här i
Europa med hoten från Ryssland och diskussionerna kring Nato så tycker jag att de här skrivningarna som ni har lyckats få in i det fortsatta arbetet absolut är briljanta. Trots att Finland skulle besluta att höra till
Nato eller om det skulle ske olika förändringar i det politiska läget så
värnar man ändå om Ålands demilitariserade och neutraliserade status
på ett alldeles optimalt sätt. Ett stort tack!
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Johan Ehn

Det är inte alla dagar som man har möjlighet att stå i den här talarstolen och
diskutera frågor av den här digniteten om man ser det ur ett historiskt perspektiv. Det känns väldigt bra att på ett avgörande sätt få vara med och forma
framtiden för den åländska utvecklingen.
Jag vill från moderat samlings sida rikta mitt stora tack till samtliga inblandade i det här arbetet, såväl de som finns här på hemmaplan och har
dragit sitt strå till stacken, men också de som finns i Helsingfors. Tillsammans har de bildat ett team som visar sig kunna bli väldigt vinnande.
Vi är naturligtvis inte framme vid målsnöret ännu. Nu när vi mäter någon
slags mellantid så ser de ut som att det här kommer att kunna gå riktigt bra.
Jag instämmer i det som har sagts här. De har gjort ett skickligt arbete, framförallt kommitténs presidium, men också hela kommittén har lyckats få fram
ett delbetänkande som dels lägger fram en god grund för att nå konkreta
framgångar och dels redan nu visar på att man är överens om lösningar som
leder fram till konkret stärkande av självstyrelsen.
Det som jag och mitt parti befarade mest var att vi skulle hamna i en situation där den åländska delegationen blev i ett läge där dörrarna skulle vara
låsta och stängda och vi skulle nu tvingas sitta här och diskutera vad alternativen är.
Nu har man i kommittén lyckats med det goda arbetet att man levererar en
del svar men framförallt att man lämnar dörrar som inte är stängda utan som
ger möjligheten att förhandla vidare.
Jag vill för min del också betona vikten att vi inte i ett för tidigt skede delar
upp oss i vi och dem. I det skede när man börjar föra ett resonemang om vi
och dem, då börjar det växa upp murar och det börjar grävas skyttegravar.
Det finns aldrig en förhandling som ger ett lyckat resultat om man har grävt
ner sig för långt i skyttegravarna. Den relativa enighet som finns bådar gott
för det framtida arbetet. Därmed inte sagt att det finns massor kvar att göra.
Som det har sagts i den här debatten och som man kan läsa så finns det
många svåra frågor kvar att lösa. Den ekonomiska självstyrelsen är en av de
viktiga frågorna som kommer att bli svår att föra på ett sådant sätt att vi kan
fortsätta en diskussion där vi känner att det här kan vi vara nöjda med. Eftersom man har lagt grunderna för att kunna föra det här resonemanget vidare så tror jag att det här är någonting som är viktigt.
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För moderat samlings del har vi deltagit aktivt i det här arbetet och vi
kommer att fortsätta att göra det. En av de viktiga sakerna när det gäller det
fortsatta arbetet är naturligtvis det arbete som ska göras i kommittén.
Ltl Gunnar Jansson nämnde arbetet med att diskutera med systerpartierna
som man har på rikssidan. Det kommer vi att ta på största allvar och föra diskussionerna via våra kontakter som vi har. Detta för att kunna fortsätta att
hålla diskussioner på den här positiva sidan.
Hemmaplanen är viktig. Jag tror att det är av synnerlig vikt att vi som partier nu verkligen engagerar oss i de här frågorna. Vi ska se till att vi tar upp
stafettpinnen, diskutera med våra medlemmar och se till att vi skapar tillfällen där vi kan förklara för människorna runt om på Åland hur vi egentligen
resonerar i den här salen. Många gånger när man lyssnar till det som sägs i
den här debatten så tror jag att det kan vara svårt att hänga med ute i det
åländska samhället. Debatten är ganska icke konkret. Vi befinner oss i ett läge
där vi diskuterar system för hur vi ska göra saker och ting. Jag hoppas på att
vi både tillsammans och enskilt från partiernas sida ska kunna göra en hel del
här.
Sammanfattningsvis vill jag säga att styrkan i den här processen som vi har
haft hittills är att det har funnits en vilja till förändring från alla sidor.
Väldigt väsentligt i det här sammanhanget är att kommittén har lyckats
med att få viljan till förändring skriven i skrift. Samtliga parter, vi som finns
här hemma och de som finns Helsingfors, har förbundit sig att ta utvecklingsarbetet vidare.
Tillsammans kan alla vi, som vill fortsätta att styra den här självstyrelseskutan in en ny hamn, fatta ratten och styra efter den av kommittén utlagda
kuren. Tack, herr talman.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Det var ett samarbetsinriktat anförande minister Ehn,
tack för det.
Skutan drivs framåt av en kommitté som har ett gemensamt, där kursen är hyfsat väl utstakad. Det ska inte finnas några vi och dem ombord.
Vid presidiets första möte i september 2013 bestämde vi från allra första
början att det inte ska finnas något sådant, om det uppstår tendenser till
det ska presidiet mana kommittén att hålla sig till kursen med de instrument som finns ombord.
Den andra hållpunkten, där vi var nära att gå på grund, var i oktober i
fjol då ordförande Halonen meddelade att hon vill upplysa kommittén
om att ett nollförslag är inget förslag. Det var inte stor risk för att det
skulle bli ett nollförslag men igen ett sätt att staka ut kursen. Så här går
det till.
Minister Johan Ehn, replik

Herr talman! Det är betryggande att höra det som ltl Jansson beskriver
kring samarbetet i kommittén. Det som är viktigt för oss på hemmaplan
är att vi på alla sätt via våra partier, de positioner vi innehar i landskapsregeringen eller lagtinget, är med och understöder arbetet och ser till att
vi tillsammans tar oss förbi de ganska många grund som finns på vägen.
Trots att vi har en väl utlagd kurs kommer det att finnas saker som dyker upp. Jag har fullt förtroende för det arbete som har inletts och som
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nu kommer att fortsätta. Än en gång ett stort tack till kommittén för det
väl utförda arbetet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Jag har följt Ålandskommitténs arbete med intresse och tycker att
jag är välinformerad. Lagtingsledamot och viceordförande Gunnar Jansson
tillhör min lagtingsgrupp och det gör också vtm Viveka Eriksson.
Jag vill tacka för delbetänkandet. Många har sagt lovord till kommittémedlemmarna och på alla sätt berömt det arbetet. Jag vill tacka för delbetänkandet för det är mycket informativt, pedagogiskt och lättläst. Många kommer att
ha nytta av det om man läser statskunskap eller minoritetslösningar för det är
väldigt pedagogiskt och bra.
Mitt anförande vill jag hänga upp på två teser; ur ett externt och ett intern
perspektiv, ett riksperspektiv och ett åländskt perspektiv.
För det första, har självstyrelsen någon relevans för andra än för oss ålänningar, för riket och dess befolkning?
För det andra, det som har påpekats under debatten är att självstyrelsereformen inte får bli ett elitprojekt som inte är folkligt förankrat.
Har vi något att säga? Visst har vi det. Det har vi genom att själva vara ett
exempel på en god i minoritetslösning genom Ålandsexemplet. Dessutom
finns det frågor som intresserar ålänningarna. Skattebehörigheten och den
ekonomiska politiken kanske inte är det absolut allra mest intressanta.
Det som ytterst får ett samhälle att hänga ihop handlar om värderingar.
Tillhör man en minoritet både genom språk, kultur och geografi har man definitivt något att säga om konfliktlösningar, hållbarhet och att stora strukturer har något att lära av små.
Låt mig ta några viktiga, relevanta och ganska aktuella exempel där vi här
på Åland haft politisk vilja men inte behörighet.
I mars 2011 väckte lagtinget, som en parlamentarisk helhet, ett initiativ i
enlighet med självstyrelselagen i ett ärende som hör till rikets lagstiftningsbehörighet. Lagtinget ville ha en översyn av sexualbrottslagstiftningen så att
den bättre motsvarar den allmänna rättsuppfattningen. Översynen skulle innefatta samråd, införande av nya brott som ofredande och sexuellt ofredande,
en översyn av straffskalorna samt en översyn av åtalsrätten. Där fick vi back.
Stora delar av lagstiftningen som berör barn, ungas samt familjens rättigheter är inte heller vår behörighet. Föräldraledigheten kunde med fördel förlängas och delas enligt isländsk modell. Jämnare uttag av föräldraledigheten
skulle alla vinna på, mammor, pappor och barn. Kostnaderna för föräldraledigheten borde fördelas lika på arbetsgivarna. De stödsystem som finns borde
utformas så att man kunde dela på föräldraskapet vid t.ex. en separation.
Ett färskt exempel är bostadsbidraget som inte tar i beaktande pappor,
med små inkomster, som har delad vårdnad. Trots att många barn bor
varannan vecka hos mamma och varannan vecka hos pappa tillåter inte heller
lagstiftningen att man har två hemadresser, vilket också försvårar. Där har
man kommit väsentligt längre i Sverige.
Det finns många områden som jag tror att ligger ålänningarna nära och
varmt om hjärtat och möjlighet att driva när vi har den stora reformen på
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plats. Vi ska förstås inte lägga oss flata nu heller utan kan driva det genom
riksdagsledamoten och genom parlamentet som sådant och i våra kontakter
till systerpartierna på rikssidan.
Jag håller med lantrådet, visst hör man historiens vingslag idag. Nu ska vi
se hur långt vingarna bär.
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack, herr talman! Det var ett intressant och viktigt perspektiv som ltl
Sjögren lyfte fram i debatten. Mycket kretsar kring ekonomi och skatter
men det finns en hel del andra rättsområden också som inte får glömmas bort. De exempel ltl Sjögren lyfte fram är alldeles lysande.
Vad gäller bostadsstödet kan vi faktisk själva ändra det eftersom den
ligger på vårt behörighetsområde. Det finns typer av värderingsfrågor
som vi har svårt att göra något åt, det som ligger på familjerättens område, t.ex. hade vi en debatt om könsneutrala äktenskap där fick vi den
ändrad i Finland, det får vi vara glada över. Den typen av frågor borde vi
på Åland, utifrån våra värderingar, kunna utforma lagstiftning och regelverk som motsvarar det.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Förstås inser jag realiteter. De exempel jag tog upp handlar om sociallagstiftning, mantalsskrivningsställe och det handlar om stora komplexa
områden. Likväl måste det här analyseras ur samma perspektiv som när
man diskuterar ekonomiskt övertagande. Det finns aspekter att ta hänsyn till, kompetens i vårt självstyrelsesystem, ekonomi osv.
Ulla-Lena Lundberg sade en gång att Åland är ett mellansteg, det kan
vara att förbjuda barnaga, samboskap och där är man först i Sverige sedan tar det ett steg över till Åland och sedan över till Finland. Det är intressanta värderingsfrågor som jag tror att många ålänningar är med på
tåget.
Ltl Axel Jonsson, replik

Den uppfattningen delar jag också, det är en viktig debatt som inte förs
ofta i lagtinget och som vi alla kunde bidra till att diskutera mera.
Den absolut viktigaste målsättningen med nya självstyrelsesystemet,
när det uppstår en sådan diskussion i lagtinget, att det här regelverket är
vi missnöjda med på finsk sida och man gör ett försök att ändra det,
men inte lyckas. Då ska vi med ett enkelt lagtingsbeslut bestämma oss
för att vi vill ha ett avvikande system på Åland för det här motsvarar inte
befolkningens vilja och är på det sättet odemokratiskt. Flexibiliteten och
möjligheten till den här typen av debatter, som vi kanske annars begränsar oss till på grund av att det ligger på fel behörighetslista, är det absolut viktigaste att komma ifrån i det nya självstyrelsesystemet. Det är bra
att ltl Sjögren lyfte fram perspektivet, tack för det.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag håller med. Värderings- och ideologiska frågor är otroligt
intressant. Politikerna går inte alltid först, det visar medborgarinitiativet
om könsneutral äktenskapslagstiftning. Delvis är vissa finska politiker
mer konservativa än sin egen befolkning. Jag vill också ha de här frågorna på banan. Får vi det i mål är vi ett steg närmare, samtidigt måste
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vi nyttja alla kanaler vi har i dagsläget för att få en mer relevant och liberal lagstiftning.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson

Tack, herr talman! Jag ber om ursäkt för att jag är förkyld och trött och inte
så på hugget i debatten, men det är ändå en viktig fråga som man bör ta del i.
Jag sade att jag skulle återkomma när det gäller överföring av behörighet och
garantierna för det svenska språket.
18 § i nuvarande självstyrelselag säger vad som hör till landskapets lagstiftningsbehörighet och 27 § säger vad som hör till rikets behörighet. Det
finns två listor och det har ändå varit rätt komplicerat.
Om vi tittar på hur det är tänkt att det ska bli nu. Ser vi på förfarandet vid
överföring av behörighet, som rubriken är under det här stycket, sägs det
först att självstyrelselagen ska innehålla en förteckning över den lagstiftningsbehörighet som hör till riket de s.k. kärnområdena. Vidare sägs att resten, den s.k. residualen, hör till landskapet och det låter ju väldigt bra. Det är
som Färöarnas lag. Tyvärr bär det lite i väg eftersom det framgår att Ålands
självstyrelselag ska kompletteras med en lag om införande av självstyrelselagen. Den ska stiftas i vanlig lagstiftningsordning, men med lagtingets bifall.
Införandelagen ska innehålla en förteckning över rikets kvarstående behörighet som inte hör till kärnområdet, där har vi redan lista nummer två. Denna
förteckning innehåller en A och en B‐lista. Vi är alltså framme vid tre listor
om jag förstår det rätt.
Vi har alltså tre listor, två olika lagar att jämföra med, tidigare en lag, två
paragrafer. Rikets kärnområden, vilka kommer det sist och slutligen att bli?
Det finns en lista med men det anges att den är preliminär. A-listan som kan
överföras genom landskapslag och B-listans områden kan överföras genom
samstämmiga beslut av lagtinget och riksdagen som fattas i vanlig lagstiftningsordning.
Rikets kärnområden, även om det är oklart, ser man av den preliminära
listan att det är de verkligt tunga frågorna. B-listan, med ärenden som ska
dras genom riksdagen, där tyder mycket på att vi återfinner övriga tunga frågor som t.ex. beskattningen.
Nog blev det ju enkelt och bra alltid. Ltl Gunnar Jansson sade att man
skulle ha ett modernt, enkelt och smidigt system. Risken är väldigt stor att
det som man skissar på här kan bli ännu mer komplicerat än det som vi haft
hittills.
När det gäller punk 3, språkskydd och språkliga rättigheter, är det en rätt
bra text, en korrekt beskrivning. Jag har inte varit med i kommittéarbetet,
men jag kan tänka mig att formuleringarna säkert har varit en ögonöppnare
för många av de finska ledamöterna, t.ex. andelen elever som läser finska på
årskurs 9 har minskat från 77,1 procent år 2000 till 53,0 procent år 2014.
Även formuleringen, ”något större missnöje med språkförhållandena på
Åland föreligger inte bland den inflyttade befolkningen, de som flyttar till
landskapet vill i regel lära sig svenska”. Den texten tycker jag att är bra.
Däremot när det gäller riktlinjerna för det fortsatta arbetet så sägs det
först; ”huvudsyftet med självstyrelsen är att skydda det svenska språket,
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landskapets enspråkiga status är grundpelaren i självstyrelsesystemet”. Det
är riktigt. Men riktlinjerna är lite vaga och i stort sätt en beskrivning av nuläget. Med beaktande av att Finland blir allt mer enspråkigt finskt kommer det
inte att räcka på sikt. Min kollega Axel Jonsson nämnde ”rysare” som stod i
Hufvudstadsbladet idag.
Jag ställde en fråga till den värderade ordförande Gunnar Jansson, när lagtinget fick information dagen efter betänkandet blev offentligt; vad gör vi den
dag när det inte alls fungerar mera, dvs. den dagen man inte från finsk sida
klarar av att upprätthålla kommunikationen på svenska? Den dagen är inte så
långt borta, enligt mig. Det en sluten tillställning så jag får inte citera svaret
utan ställer frågan igen; vad gör vi då?
På sidan 15 i Roger Janssonkommittén fanns en väldigt progressiv text
med rubriken ”Uppfyllandet av garantierna för det svenska språket”. Där
sades: ”Självstyrelsen inom Finland kan endast fungera om riket ger den
fullständiga service på svenska som självstyrelselagen förutsätter. Alec
Aalto gruppen noterar att behörighetsöverföringar inte kan ske enbart för
att den språkliga servicen i riket inte fungerar. Kommittén framhåller att
ett fortsatt bristfälligt uppfyllande av krav på språklig service enligt självstyrelselagens och Ålandsöverenskommelsens bokstav och anda är ett helt
tillräckligt motiv för överföring av behörighet till landskapet.
Den språkliga servicen är kärnan i den internationella överenskommelsen om landskapets statstillhörighet och förutsätts fungera fullständigt. Om
så inte är fallet förfaller hela grunden för autonomin och dess bindning till
beslutet om statstillhörighet från juni 1921. Behörighetsöverföringar kan
därför tillgripas om inte Finland uppfyller sina förpliktelser till denna del.
Ett sådant undantagsförfarande motiveras av grunderna för autonomin. I
annat fall bör frågan om uppfyllandet av garantierna för det svenska språket lyftas upp på ett internationellt plan”.
Jag vet hur mycket jag drev på när det gäller här texten och vi var alla i Roger Janssonkommittén eniga om det, ”om så inte är fallet förfaller hela
grunden för autonomin och dess bindning till beslutet om statstillhörighet
från juni 1921”. Det var en otroligt tuff formulering.
Ltl Gunnar Jansson sade att man skulle utreda vilket internationellt organ
som kan utgöra klagoorgan framöver så den sista delen är kvar. Jag ställer
frågan till ltl Harry Jansson, eftersom han begärde replik; förde man ett resonemang om det här? Klarar man inte servicen på svenska så finns inte
grunden kvar för självstyrelsen och då finns inte heller den bindning till beslutet om statstillhörighet från juni 1921. Diskuterades de frågorna överhuvudtaget och i så fall hur uppfattades det? Tack.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, herr talman! Ltl Anders Eriksson och hans partibroder har flera
gånger talat om att riksdagen ska rösta om språkfrågan och har antytt
att det skulle vara aktuellt med att byta ut svenskan till ryska i vissa delar av landet. Det är inte så läget ligger till utan det är frågan om en kläm
att utreda en sådan situation. Man blir mer och mer förundrad över hur
Ålands Framtid för fram saker och ting. Det är inte trovärdigt att
komma med sådana hot som inte är grundade på politiska realiteter. Det
framgår också att det kan vara mycket knepigt med tanke på grundlagen. Syftet är tydligen inte att föra diskussion på fakta utan att komma
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med känslomässiga utspel och hotbilder om svenskans ställning i Finland.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Anders Eriksson, replik

Tack, herr talman! Jag tar inte alls illa upp om det uppfattas som
känslomässigt, för det svenska språket är otroligt känslomässigt viktigt
för mig. Jag känner till frågan ganska bra och har tidningen ligger på
bordet. Jag vet mycket väl att det handlar om det medborgarinitiativ
som väcktes och som inte fick en majoritet i utskottet, om det blir omröstning eller inte är oklart. Mycket pekar på att centern kommer att
ställa sig bakom klämmen om att man ska kunna byta ut svenskan mot
finskan i vissa områden. Om man klarar av det i förhållande till grundlagen är också synnerligen oklart, därför är klämmen formulerad så pass
vitt som den är. Jag noterar jag att den ledande Finlandssvenska tidningen kallar detta för en rysare, medan ltl Barbro Sundback som vanligt rycker på axlarna när det gäller svenska språkets ställning i Finland.
Ltl Barbro Sundback, replik

När man diskuterar viktiga frågor är det bäst att man bygga debatten på
fakta, inte på tidningsrubriker. Det står alldeles klart här att, ”regeringen ska utreda de lagliga grunderna för regionala försök med andra
språkalternativ, där det andra inhemska inte skulle vara obligatoriskt”. Det är inte alls som Ålands Framtid framställer frågan. Dessutom
har det funnits sådan lagstiftning redan, dvs. att man i de östliga kommunerna i Finland under en viss tid kunde välja ryska som alternativ till
svenska, men ingen kommun valde det. Lokalt fanns inte opinionen
utan det drevs populistiskt ungefär som Ålands Framtid gör nu.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag håller med ltl Sundback på en punkt; att vi ska diskutera viktiga frågor. Svenska språkets ställning för oss i Ålands Framtid är otroligt viktig. Ltl Sundback har en annan uppfattning om den frågan, jag kan respektera det (från salen hörs, fakta, fakta) jag kommer inte med några
tillmälen utan konstaterar att även här ser vi olika på saker och ting.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, talman! Det är bra och angelägna frågeställningar som ltl Eriksson
väcker. I synnerhet frågeställningen om huruvida Janssonkommitténs
skrivningar skulle han påverkat Ålandskommitténs slutsatser säger jag
sannerligen ja, de har haft stor betydelse. Läser man Alec Aaltogruppens
påståenden i december 2012 i ljuset av Ålandskommitténs slutsatser har
de tagit intryck av det mycket tydliga skrivningar som återfinns i Roger
Janssonkommittén. Svar på ledamotens fråga är ja. Vi har under resans
gång, i samband med Ålandskommitténs möten, mycket tydligt kritiserat Alec Aaltogruppens slutsatser och i synnerhet den språkliga barriä-
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ren som man ville sätta, dvs. att brister i svenska inte skulle föranleda
kompetensöverföring.
Ltl Anders Eriksson, replik

Min fråga bottnar i den tuffa formulering som fanns dvs. om språksituationen blir ännu värre och det är inte fungerar så förefaller hela grunden för autonomin och dess bindning till beslutet om statstillhörighet
från juni 1921. Har man diskuterat den frågan så pass rakt på sak? Som
jag sade i mitt anförande så tycker jag att texten under momentet är
mycket bra, medan riktlinjerna inte kommer att vara till fyllest framöver. Jag har riktat frågan till ltl Gunnar Jansson, jag kan rikta den till
vem som helst här i salen; den dagen det inte fungerar skrev vi i Roger
Janssonkommittén att då förfaller grunden för statstillhörigheten men
vad gör vi? Vi har ett svar på den frågan, men vad vill övriga partier
göra?
Ltl Harry Jansson, replik

Bästa ltl Eriksson, majoriteten av kommittén utgår ifrån att vi ska lyckas
skapa ett system där vi har legal grund för vårt krav på svenskspråkig
service. Därför görs skrivningarna vad gäller svenska språkets ställning,
kravet på att all kommunikation med Åland ska ske på svenska. Det betyder att vi skulle slippa eländet med finskspråkiga bilagor som ofta bifogas till bl.a. olika regeringsförslag. Alla regler, kollektivavtal etc. ska
finnas i svensk språktext för att vara giltiga på Åland. Det är en stark
markering. Här återstår det stora arbetet att lyckas formulera lagparagrafer som faktiskt binder, i synnerhet tjänstemännen inom olika ministerier som har med Åland att göra, att eftersläpningen inte får finnas
bl.a. annat i fråga om kollektivavtalets översättning.
Ltl Anders Eriksson, replik

Tack, herr talman! Kollektivavtalen är ett av många, många problem
som finns redan idag. Jag hör till dem som tror att problemen definitivt
inte kommer att bli bättre utan tvärtom. Jag var med i Nordiska rådet
1991 till 1999 och alla finska topptjänstemän pratade svenska, utom en
men han gjorde verkligen vad de kunde för att prata svenska. Idag pratar alla finska via simultantolkning. Den situationen hamnar vi också så
småningom in i. Från Ålands Framtids sida, där tror jag att ledamoten
Jansson och jag hade likartade åsikter för ett antal år sedan, accepterar
inte att vi inte kan sköta kommunikationen med Finland på svenska då
måste vi helt enkelt gå vår egen väg.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Begärs ordet?
Ltl Gunnar Jansson

Tack, talman! Några avslutande iakttagelser från min sida. Jag ska inte ens
försöka besvara den typ av frågor som har kommit upp, de är alla väsentliga.
Diskussionerna fortsätter i självstyrelsepolitiska nämnden vars medlemmar
jag föreställer mig att kommer att läsa stenogrammet mycket noggrant, det
kommer åtminstone jag att göra. Kanske vi kunde få en sammanfattning av
inlägg, det får vi se.
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Vi har diskuterat principer, riktlinjer och utredningsuppdrag utifrån dessa
81 riktlinjer i Ålandskommitténs delbetänkande. Det är på plats att fokus har
legat på principerna. I presentationen lyfte jag fram de två som jag anser vara
de viktigaste. Den ena är, med rätta och har varit föremål för diskussion här,
stärkande av svenska språkets ställning på Åland. Inte på Åland för Ålands
skull utan på grund av Åland i den miljö där i vi befinner oss och mot bakgrunden av syftet med självstyrelsen.
Syftet med självstyrelsen är att Åland är och ska förbli svenskspråkigt. Det
här gäller naturligtvis mest inom den offentliga förvaltningen och utbildningen. Landskapet Ålands svenskspråkliga status, som ett enspråkigt svenskt
område, ska genomsyra hela självstyrelsesystemet och tänket där i.
Anders Erikssons frågor är väsentliga. Det är naturligt att jag tog upp dem
från synpunkten av våra tidigare diskussioner i Roger Janssonkommittén och
i självstyrelsepolitiska nämnden, vad som händer om Finland inte en dag klarar av att uppfylla de förpliktelser som Finland i tiden ingick. Den diskussionen var så pass enskild att jag inte går in i detaljer. Jag konstaterar att riktlinjerna under kapitel tre tar hänsyn och har tagit hänsyn till en bakgrund av
att språkförhållandena i republiken Finland kan undergå förändringar.
Den andra viktiga principen är residualprincipen. Debatten har väl fångat
in syftet med den. Om man säger att det färiska systemet är residualt är det
sant, men emellertid har det färiska systemet redan sina tre listor. Talar vi i
termer av listor befinner vi oss i gott sällskap. Vi har suveränitetslistan i självstyrelselagen och vi har de två listorna med områden där övertagande kräver
förhandling och listan med områden som övertas utan förhandling. Det är
ganska snarlikt det system vi har inom den abstrakta residualen. När det gäller det konkreta där skiljer det sig, där ger jag naturligtvis debattörerna rätt.
Vårt självstyrelsesystem har varit annorlunda uppbyggt än det färiska.
Därför har det inte varit politiskt möjligt att ta steget fullt ut att genomföra
denna abstrakta residualprincip såsom vi diskuterade i Gunnar Janssonkommittén i tiden. Jag vill upplysa om att där var vi överens, Anders Eriksson
var en mycket aktiv och bärande kraft i den kommittén, om att övertagande
av behörighet kräver konsultationer. Vi använde den termen i det betänkandet, det förutsattes att det föregås av konsultationer.
De konkreta riktlinjerna finns där. Jag säger lite formalistiskt, men det är
för mig en viktig princip i politiken, att om någon vill ändra på inriktningen i
riktlinjerna ska det ske på samma sätt som de har tillkommit. Någon kan inte
bara säga; ”jag inte godkänner det här som riktlinjer, jag tänker gå en annan
väg”. Kommittén har gått in för riktlinjer och då är de gällande fram tills att
det eventuellt ändras. Ändringen ske på samma sätt som de har tillkommit av
kommittén och inte av någon annan. Det är en styrka i hela fortsättningen att
riktlinjerna har en styrka som i de här sammanhangen kallas residukata, de
har en formell kraft som man inte behandlar hur som helst. Av utredningsuppdragen är ekonomin den klart viktigaste men där har vi också riktlinjer.
Det fanns ett skede i kommittén där ekonomin var inne i kärnområdena, kollegan Axel Jonsson. Det var inte kommitténs bedrift att göra så men kommitténs plikt att få bort dem därifrån. Den diskussionen har också funnits där.
Det som är ytterst väsentligt för kommittén är att ekonomin är residual och
ska så förbli. Vi får vänta oss diskussioner om förfarandet för överföring av
skattebehörighetskompetens. Det är naturligt och jag nämnde det i presentationen att kommitténs mandat faktiskt innehåller uppdrag i den riktningen,
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dvs. åtgärder för att förhindra och vid behov undanröja det som kallas negativa effekter av skatteöverföring. Då är vi redan ganska långt ifrån det som
Alec Aaltogruppen tänkte sig, dvs. överenskommelselagar i det här fallet riksdagen som kunde ha en ensidig rätt att upphäva en landskapslag ifall någon
eller man kom till slutsatsen att tillämpningen av en sådan lag hade så stora
negativa effekter att man behövde tillgripa sådana medel. Den typen av diskussioner har inte förts i presidiet och inte heller i kommittén.
Det har varit väsentligt och är det i fortsättningen att parlamentens autonomi respekteras. Ålands lagting representerar Ålands folk, Finlands riksdag
representerar Finlands folk i vilken församling Åland har representation.
Jag håller med dem som ställt stora frågetecken till hur vi kommer vidare i
kommittén med utredningen om internationell institution som hanterar klagomål. Där har vi en utmaning, kollegan Harry Jansson pekade på det och
andra har gjort det, och naturligtvis är det så. Hembygdsrättsfrågan kommer
att kunna skötas och hanteras enklare, men här får presidiet och kommittén
också finna någon instans som kan vara behjälplig. Vi kan göra det i kommittén men då tar det en väldig tid. Det är bra om vi kan få ett underlagsmaterial
om den här typen av folkrättslig förankring.
Bästa kollegor, herr talman, tack för en mycket god diskussion. Jag håller
med om att man förnimmer historiens vingslag i diskussionerna och det ska
fortsätta. Den stora utmaningen kommer att bli att få den folkliga acceptansen för projektet som det behöver. Kanske jag också får nämna det mest förbjudna, nämligen den situationen att Ålands lagting bedömer att här finns
det behov, motiv för att initiera en process om övertagande av behörighet.
Någon kan reagera på sådant sätt, t.ex. på Åland, att man ber riksorganen
stoppa en sådan överföring. Då förlorar självstyrelsesystemet acceptans men
eventuellt också legitimitet. Det är oerhört viktigt att allt som lagtinget företar
sig har dessa två egenskaper; acceptans hos befolkningen, Ålands folk och legitimitet i sin procedur dvs. att folket ska kunna lita på att den viljan kommer
till uttryck genom det förfarandet genom vad vi, som folkets representanter,
här företar oss.
Herr talman! Diskussionen går vidare. Jag ser också fram emot den i självstyrelsepolitiska nämnden. Vi har deadline den 10 april, då förväntas yttranden komma in. Presidiet har tid efter påsk, när ordförande Halonen har
kommit tillbaka från USA, att hantera yttranden och det kommer att vara
många. Vi i presidiet behöver tillräckligt med tid för att strukturera upp och
processa dem inför majmötet den 18 maj här i Mariehamn. Tack talman.
Talmannen
Diskussionen är avslutad.
Antecknas att ärendets behandling i självstyrelsepolitiska nämnden fortsätter på det
sätt som nämndens viceordförande i plenum har anfört.
Första behandling
2

Produktionsstöd för el åren 2013-2015
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 6/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 3/2014-2015)
Ärendet avförs och upptas till behandling 11.03.2015.
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Bordläggning
3

Framtidens skärgårdstrafiksystem
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 7/2014-2015)
Landskapsregeringens meddelande (M 6/2013-2014)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 16.03.2015. Godkänt.

För kännedom
4

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1–31.12.2014
Nordiska rådets berättelse (NRB 1/2014-2015)
Ärendet upptas till behandling vid plenum 16.03.2015.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls 09.03.2015 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Plenum börjar
Namnupprop. 29 ledamöter närvarande.
Lagtingsledamoten Jörgen Pettersson anhåller om ledighet från dagens plenum på
grund av Ö-spelsmöte på Fröja och Hitra. Lagtingsledamoten Annette HolmbergJansson anhåller likaså om ledighet från plenum den 16 mars på grund av deltagande i
BSPC-arbetsgruppsmöte. Beviljas.
Remiss
1

Godkännande av förordningen om konventionen om förorening av olja
Landskapsregeringens yttrande (RP 7/2014-2015-s)
Republikens presidents framställning (RP 7/2014-2015)
Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket utskott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens
förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.
Diskussion.
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Minister Johan Ehn

Fru talman! Då ordinarie minister är frånvarande och inte kan presentera yttrandet som landskapsregeringen har givit på nämnda konvention, faller det
på min lott att försöka presentera vårt utlåtande.
Det gäller republikens presidents framställning om förordningen om
ikraftträdande av 1990 års internationella konvention om beredskap för, insatser vid och samarbete vid förorening genom olja och regeringens proposition till riksdagen om godkännande av protokollet om beredskap för, insatser
vid och samarbete vid olyckor förorsakade av farliga och skadliga ämnen från
2000.
Målsättningen med konventionen är att ytterligare utvidga den internationella beredskap som finns för att klara av olyckor i den marina miljön. Tidigare finns, som nämns i yttrandet en konvention som tar ansvar för samarbetet när det gäller oljeolyckor.
Via protokollet som ligger på bordet för godkännande utvidgas den att
även gälla farliga och skadliga ämnen för Östersjöns och andra sjöars miljö.
Det man ytterligare tar på sig är vissa skyldigheter som rör fartyg om bl.a. att
ha beredskapsplaner och liknande för den här typen av olyckor om man fraktar den här typen av material ombord. Den andra punkten faller helt inom rikets behörighet.
Utöver det här finns bestämmelser kring hur man ska upprätthålla beredskapen med olika typer av beredskapssystem. Man ska se till att man samarbetar och se till att man har tillräckligt med materiell och kunskap på dessa
områden.
Man ska även se till att man upprätthåller sådant samarbete mellan olika
stater att man även kan ge ifrån sig både kunskap och materiell som kan behövas i den här typen av olyckor om det inte ske på ett område som ligger innanför den egna biten. Det är på samma sätt som det varit tidigare när det
gäller utsläpp av olja.
I republikens presidents framställning nämns att konventionen inte skulle
ha varit föremål för behandling i lagtinget tidigare. Regeringen konstaterar
att så har nog skett, därför att lagtinget lämnade sitt bifall till konventionen
den 18 september 1995. Den här gången sitter vi inte i den situationen att vi
godkänner ett protokoll till en konvention som inte har varit godkänd här sedan tidigare.
Landskapsregeringen bedömer att det är på ett område och ett samarbete
som Åland behöver vara med i. Vi föreslår att lagtinget ska bifalla förslaget.
Samtidigt vill vi uppmärksamgöra på att det kommer att krävas ytterligare
lagstiftning på området. I dagsläget finns en begränsad lagstiftning när det
gäller frågor kring skyddet vid oljeolyckor, den måste kompletteras med bestämmelser som rör skydd mot kemikalier och andra farliga ämnen. Landskapsregeringen kommer att återkomma när det gäller de frågorna.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Tack minister Johan Ehn. Det är ett otroligt viktigt
ärende eftersom Åland ligger på det stället i Östersjön att om det blir
några större utsläpp fastnar det i vår skärgård. Vi får ett stort problem
om oljan kommer upp på land. Det gäller att vara aktiv och samla upp
oljan när den ännu är på havet. Från Ålands sida behöver vi ha stor beredskap, för innan fartygen har kommit från Sverige och Finland behö-
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ver vi redan här på Åland vara aktiva. I slutet av yttrandet står det ”att
man ska vidta nödvändiga åtgärder så fort resurser finns tillgängliga”. Kan ministern klargöra vad är de nödvändiga åtgärderna, hur
mycket resurser förväntar man sig att göra tillgängligt?
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Det som behöver göras gäller specifikt protokollet. Protokollet berör inte egentligen oljeskyddet utan det kompletterar det tidigare samarbetet kring oljeskydd. Arbetet som måste göras är att lagstiftningen kompletteras när det gäller övriga kemikalier och farliga ämnen
som kan komma ut i vattnet. Det arbetet kommer landskapsregeringen
att återkomma till. Frågorna kring oljeskyddet, att kunna sköta det på
ett effektivt sätt så håller en oljeskyddplan på att processas i landskapsregeringen som under de närmaste veckorna kommer att vara föremål
för behandling i landskapsregeringen. Under det senaste året har man
jobbat med oljeskyddsplanen och nu finns den på plats.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Eftersom det här är otroligt viktigt för den åländska
faunan och för oss som bor här, hur mycket resurser finns tillgängligt
och hur mycket pengar är man villig att satsa på detta?
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Det går inte att sätta en siffra på hur mycket pengar som ska
satsas i sammanhanget. Läser man propositionen som ligger som grund
för det, godkännande till riksdagen, har regeringen där konstaterade att
man inte kan se direkta kostnader, utan det är vid en eventuell olycka
som vi får de direkta kostnaderna. Det som man kan göra från utskottets
sida, om man ytterligare vill fördjupa sig i det, är att föra en diskussion
med tjänstemännen och på det sättet få mer kunskap vad det i exakthet
är för åtgärder som behöver göras från landskapsregeringens sida och
eventuella tilläggskostnader. Jag vill betona att man i den här konventionen kompletterar med att också ta på sig ett ansvar för att se till att det
inte bara är mineralhaltiga oljor som ska vara det man tar hand om,
utan även andra farliga kemikalier.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Diskussionen är avslutad.
Kan förslaget att remittera ärendet till social- och miljöutskottet omfattas? Förslaget är
omfattat. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.
Remiss
2

Godkännande av det fakultativa protokollet om ett klagomålsförfarande till konventionen om barnets rättigheter
Landskapsregeringens yttrande (RP 8/2014-2015-s)
Republikens presidents framställning (RP 8/2014-2015)
Talmannens förslag är att detta ärende remitteras till social- och miljöutskottet.
Diskussion.

65

Minister Carina Aaltonen

Fru talman! Alla barn har samma rätt att få sina behov tillgodosedda, var de
än befinner sig på jorden. Så kanske man kan sammanfatta en av de allra viktigaste internationella konventioner som vi har idag.
Den 20 november 1989 antog FN:s generalförsamling konventionen om
barns rättigheter. Fram tills i dag har 192 stater anslutit sig till barnkonventionen. Alla stater har åtagit sig att använda alla resurser vi har för att uppfylla
den.
Det finns ingen annan konvention om mänskliga rättigheter som har fått
så stor uppslutning över hela världen som barnkonventionen. Det är bara tre
stater i dag som inte har ratificerat konventionen Somalia, USA och Sydsudan. Det har skrivit under konventionen så det finns en avsikt i alla fall att ansluta sig.
Barnkonventionen trädde i kraft i Finland den 20 juli 1991. Redan den 25
mars 1991 gav Åland, Ålands lagting sitt bifall till konventionen och genom
Finlands ratificering blev vi också bundna av barnkonventionen.
År 2000 i maj, antog FN:s generalförsamling två fakultativa protokoll till
konventionen, om indragning av barn i väpnade konflikter samt om försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi. I februari 2012 undertecknade Finland det fakultativa protokollet om ett klagomålsförfarande till
konventionen om barnets rättigheter.
Genom det nu aktuella fakultativa protokollet om ett klagomålsförfarande
ges enskilda personer, eller grupper av enskilda personer att få rätt att anföra
klagomål, om de anser sig ha utsatts för en kränkning från denna stats sida av
någon av de rättigheter som anges i konventionen eller i de två ovannämnda
fakultativa protokollen.
Det fakultativa protokollet upprättar en mekanism för enskilda klagomål,
som med stöd av vilket barnrättskommittén ges behörighet att bl.a. pröva
klagomål av enskilda personer eller grupper av personer. Målet med det fakultativa protokollet är att stärka och komplettera de nationella och regionala
mekanismerna och att också stärka barnets status som rättssubjekt och som
människa med värdighet och förmågor som utvecklas.
Förverkligandet av barnkonventionen sker på ett flertal områden som falller inom landskapets lagstiftningsbehörighet. Bland annat inom hälso- och
sjukvård, socialvård, undervisning, kultur, idrott och ungdomsarbete. Genom
de befogenheter som kommittén ges kommer åtgärder inom landskapets lagstiftningsbehörighet att kunna prövas.
Landskapsregeringen understöder innehållet och målsättningen med det
fakultativa protokollet, det vill säga att ställningen för barnens rättigheter
såsom rättsligt förpliktande mänskliga rättigheter stärks och rättsskyddet för
barn förbättras. Landskapsregeringen föreslår att lagtinget ger sitt bifall till
att den här internationella förpliktelsen ska träda i kraft.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag delar ministerns uppfattning att demokratin går vidare när
det gäller barn och ungdomar. Det finns en praktikalitet bakom protokollet, hur tänker landskapsregeringen informera ålänningarna om rättigheten att man kan framföra klagomål, det är en väsentlig fråga, har
man tänkt vidare på den saken?
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Minister Carina Aaltonen, replik

Talman! Vi har inte diskuterat i vilken form informationen kommer att
ges framöver. Självklart kommer ålänningarna, de åländska barnen och
personer som kan företräda barn att få kunskap och kännedom om hur
man ska gå tillväga och vart man ska vända sig till barnrättskommittén
som finns i Geneve.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Är alldeles väsentligt att vi inte har fina papper, tar konventioner, tilläggsprotokoll och så fungerar det inte i praktiken. Det är väsentligt att utskottet granskar hur det ska fungera i praktiken och hur
ålänningar, de åländska barnen och ungdomarna kan hävda sina rättigheter.
Minister Carina Aaltonen, replik

På Åland har vi väldigt nära mellan medborgare och myndigheter men
framför allt har vi en fantastisk fin organisation som numera har stärkt
sitt område, nämligen Rädda Barnen. Där jobbar man sen flera år tillbaka med att informera om barnkonventionen och barns rättigheter.
Man har också möten ute i kommunerna för att främja barns rättigheter,
jag tror att det är något som tredje sektorn kommer att bistå med ifall
inte landskapsregeringen når sitt mål.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Danne Sundman

Fru talman! Det här är världens allra viktigaste konvention som nu får ett
klagomålsförfarande sig tillkopplat. Barnkonventionen har haft och har stor
betydelse för världens barn, även betydelse för våra barn på Åland, i Norden
och i Europa men kanske störst betydelse för barn på andra håll i världen.
Barn utsätts för en brutal verklighet, fortfarande dör det 17 000 barn varje
dag. Ett par hundra har dött under lagtingets plenum runt om i världen. Den
yttersta felaktigheten är att barn inte får tillräckliga betingelser för överlevnad. Det finns även andra bekymmer, människohandel, barn säljs och köps
osv. väldigt brutal verklighet som barn ställs inför, jämfört med våra barn där
de allra flesta har det väldigt bra.
Ute i världen behövs klagoinstrumentet och kommer att spela stor roll och
hjälpa till att blottlägga brister i de fördragsslutande staternas regelverk och
engagemang i barnens bästa. Även här på Åland finns saker att göra, inarbeta
barnperspektivet i allt beslutsfattande, det tror vi kanske att vi har men när
man tar del av Rädda Barnens arbete som nämndes här inser man att det
finns saker vi kan bli bättre på att engagera barnen i samhällsbygget och låta
dem komma till tals.
Vi har också barn som mår dåligt. Vi har ganska många barnskyddsanmälningar, i det stressade högpresterande samhället är det ofta barnen som får
betala ett ganska högt pris. Det dricks 11,6 liter alkohol per person och år i
Finland, det är barnen som sätter priset på det. Vi ska inte tro att vi är förskonade från brott mot barnkonventionen, det är vi verkligen inte.
När det gäller Åland, det kan man säga helt objektivt, barnen på Åland har
det väldigt bra. Om vi tog oss an det skulle vi kunna bli bäst på barn i hela
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världen. Det skulle kunna bli ett varumärke vi kunde odla, att barnens paradis är på Åland. Vi har inte så långt till det egentligen, det är svårt att hävda
att det inte skulle vara så redan idag att vi kanske t.o.m. är bäst, att det är
allra bäst att födas på Åland om man ska födas någonstans i världen. Vi
kunde bli bäst på barn på Åland, det tycker jag att vi borde försöka bli.
Instrumentet att uppdaga problem och brister, som vi inte vet att finns i
implementeringen av barnkonventionen. Det finns en barnrättskommitté
som tar till sig klagomålen och behandlar dem och den är sedan tidigare aktiv. En fråga som utskottet skulle kunna titta på är på vilket sätt granskas
Åland ur ett barnperspektiv. De fördragsslutande länderna granskas och jag
har bekantat mig med granskningen av Sveriges. Sverige har fått ganska
mycket kritik de facto, man tror att Sverige är ett barnvänligt land men kommittén har kommit med ganska mycket påpekanden och kritik som sedan
Sverige bemöter och vidtar åtgärder med anledning av.
Sverige ger också en årlig rapport, det gör antagligen alla länder eller om
det är frivilligt, jag har faktiskt inte läst på så noga. Ger Åland en rapport?
Nej, det har jag aldrig hört talas om. Åland kanske borde ge en årlig rapport
och utsätta sig för granskningen och skilja sig från både Finland och Sverige.
Åland ingår högst troligen i den finska rapporten. Här borde vi hålla oss
framme och hävda vår självstyrelse, våra barn är i alla fall vår behörighet.
Utskottet kunde titta på processen hur det går till, om det är något konkret
vi borde börja göra där. I kommittéerna, i alla konventioner vi har tagit flera
stycken, är det viktigt att ha vetskap om dem och inlemma dem i självstyrelseförvaltningen i lämplig utsträckning när vi kommer på fråga att godkänna
protokollet.
Till sist vill jag säga att det här är något moderat samling absolut tillstyrker
och för oss en viktig sak, jag tror inte heller någon ser det som mindre viktigt.
En sak som är problematisk i konventioner är begreppet ras. Här hade vi en
lång debatt med anledning av diskrimineringslagstiftningen som vi tog och då
var lagtinget åsikt, hoppas verkligen att den är det fortsättningsvis, att begreppet ras borde sluta användas. Det finns bara en mänsklig ras och det är
den mänskliga rasen. Det finns inte inom den sådana skillnader som berättigar till att man ska prata om människor av olika ras. Det verkar vara långt till
att man slutar använda det i internationella samfundet. Det borde vi tydligt
påtala att man från Finland sida, om man inte gör det, skarpt säga ifrån att
det inte handlar om ras, eftersom det finns bara en ras.
Den som vill kan titta som inte var med på den tiden, det var inte så länge
sen, där lagtinget har det väldigt goda argument och utskottet argumenterar
kring det och vi gick in för att inte ha ras som en diskrimineringsgrund för det
är omöjligt enligt lagtingets åsikt. Dessa två hälsningar till utskottet.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Att stärka barn och ungas rättigheter är viktigt, det både utvecklar
och stärker demokratin. Alltför sällan ser vi barn och unga som objekt i stället
för subjektet.
Vi diskuterade konventionen och tilläggsprotokollet i lagtingsgruppen och
kunde konstatera att så här ser utvecklingen ut. Det räcker inte med lagstiftning, konventioner trots att alla globalt sett också lyfter upp för barnkonventionen och säger hur viktig den är, det måste också finnas kontroll. Att juridiken är på plats betyder inte att man uppfyller konventionernas anda och me-
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ning, essensen i det fakultativa protokollet är att man kontrollerar att saker
och ting är på plats, att man kan klaga och framföra sin talan.
I likhet med ltl Sundman tror jag att det globalt kan ha stor betydelse, det
finns inom tredje sektorn, medborgarrörelserna, i utvecklingsländerna finns
starka rörelser som försöker verka för barn och ungas rättigheter. Man arbetar hårt och strukturerat mot trafficking, barnsoldater men ofta ganska ensam. Därför kan det här stärka barn och ungas rättigheter globalt sett, men
det har också betydelse för oss. Vi ser också att våra välfärdssamhällen i Norden ibland havererar. När det havererar riktigt ordentligt är när barn får sätta
livet till.
Ser man tillbaka på de senaste åren finns det flera haverier där våra välfärdssamhällen trots sträng lagstiftning, uttalade rättigheter, har barn dött
trots att samhället i allra högsta grad har varit involverat. Jag pratar om Erika, Jara, Bobby jag kan namnet på flera stycken där samhället grovt har
misslyckats att ta hand om sina minsta medborgare.
När det gäller barnkonventionen och den nya möjligheten finns det ett instrument som ministern också tog upp, barnkonsekvensanalyser. Ett viktigt
verktyg att omsätta barnkonventionen i handling och synliggöra barnens
bästa. Där har Rädda Barnen på Åland gjort ett föredömligt arbete och under
några år har man försökt utbilda åländska politiska beslutsfattare, både på
kommunal- och lagtingsnivå.
Att analysera och bedöma konsekvenser för barn och unga är en komplex
process, gör man det på rätt sätt kan man få väldigt bra lösningar. Lösningar
som politiker har tyckt att varit väldigt svåra där barn och unga själv kan säga
hur de vill ha det.
Slutligen vill jag ta ett exempel från min egen hemkommun, Mariehamn.
Mariehamn hade en svår trafiksituation vid kyrkan, man visste inte hur man
skulle lösa det, då kopplade man in barnen och unga som gick där dagligen
och fick då en jättebra trafiklösning. Man planerade en dagisgård, där frågade
man barnen hur de ville ha sin nya dagisgård och lekplats, det var också ett
väldigt lyckat resultat.
I ombyggnationen och renoveringen av Övernäs skola frågade man också
elevråden, de hade bestämda uppfattningar hur de ville ha toaletten, var skåpen skulle placeras och det tog man till vara.
Uppgiften för utskottet är att ta reda på hur det ska fungera rent praktiskt,
hur det ska systematiseras så att också ålänningar, unga som äldre kan ta del
och kan ifrågasätta att det fungerar på Åland.
Ltl Barbro Sundback

Fru talman! Jag ber utskottet att granska protokollet närmare. Diskussionen
håller sig inte inom de gränser fakultativa protokollet gäller. Man talar generellt om barnkonventionen och att vi ska göra Åland till världens bästa miljö
för barn, det är lovvärt och alla tycker att det ska vara så.
Nu handlar det här om det fakultativa protokollet till konventionen om
barns rättigheter om ett klagomålsförfarande. Jag läser det som att protokollet gäller två specifika områden d.v.s. barn, barnprostitution och barnpornografi och indragning av barn i väpnade konflikter. Det är situationerna där
man har instiftat ett klagomålsförfarande, inte generellt att man kan klaga
över att en stat som har tecknat under barnkonventionen inte uppfyller bestämmelserna i allmänhet.
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När man talar om barn på Åland och i vår del av världen är det inte så relevant, åtminstone nu med väpnade konflikter. Försäljning av barn, barnprostitution och speciellt barnpornografi är något som tycks accelerera istället för
att minska. Här har utskottet möjlighet att se om det har någon större relevans för barnen på Åland och vad samhällets uppgift är. Rädda Barnen är en
förening som har utvecklat ganska mycket arbete runt barnkonventionen och
även den nätbaserade mobbningen osv. Det hör inte till det här utan något
som måste förstärkas med egna åländska medel om man vill att det ska ha
betydelse.
Jag sitter som ordförande i socialnämnden i Mariehamn och vi har fått information från Rädda Barnen om att vi ska göra barnkonsekvensbedömningar men det har inte sipprat ner i förvaltningen. Alltid när jag väcker den frågan är det försent. Det krävs mycket mer arbete på hemmaplan om man ska
få barnkonventionen internaliserad i vår förvaltning. Nu upplevs det mer av
tjänstemännen att det blir byråkratiskt osv., det kan utskottet närmare
granska. Jag uppfattar det här protokollet ganska specifikt när det gäller klagomålen.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Som jag läser det finns det tre tilläggsprotokoll till barnkonventionen. De två första handlar om barn i väpnade konflikter och det
andra om barnprostitution, barnpornografi och trafficking osv. Det
tredje protokollet som ger barn klagomålsmöjligheten gäller hela konventionen och alla bestämmelser, vad det kan handla om. Det handlar
om alla barns rättigheter, att barn får rätt att anföra klagomål. De facto
får barn rätt, inte bara vuxna, fast i praktiken är det vuxna som anför
klagomål för barns vägnar. Det här är en utmaning, vilket klagomålsinstrument har vi t.ex. för barn? Kan man lämna in initiativ i kommuner
osv.? Det är nog större än vad Sundback tycks ha uppfattat, bärigheten
är större än så.
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag är inte övertygad om det, men utskottet för klargöra det närmare.
Ger vi bifall till konventionerna förväntas vi, både i våra landskaps- och i
kommunala organ att uppfylla dem. Det är vi själva som i första hand
ska kontrollera att det vi tycker att ska göras med konventionerna lokalt,
regionalt och inom vår självstyrelse ska avgöra det, oftast har det varit
munnens bekännelse. Den konvention som kommer härnäst ska förverkligas, konventionen om våld mot kvinnor. Det är uttryckligen sagt
att regionala myndigheter ska ta sitt ansvar.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Det stämmer, jag håller med ltl Sundback att vi ska ta det
på allvar. I mitt anförande bad jag utskottet att se på när länder ger rapport över konventionen och när länderna får kritik av kommittén där de
har granskats. Mig veterligen har Åland aldrig granskats, det borde man
kanske aktivt utsätta sig för, för att vara säker på att vi gör rätt och att
våra barn har de rättigheter de ska och det är säkert så, jämfört med
många andra länder där det är betydligt sämre. För den skull ska inte vi
vila på hanen utan vi ska aktivt utsätta oss för granskningen så att vi vet

70

att våra barn också kommer i åtnjutande av de rättigheter det har rätt
till.
Ltl Barbro Sundback, replik

Det har jag ingenting emot, det skulle vara väldigt värdefullt. Oftast är
konsekvensen för barn av ojämställdheten i samhället en av de mest negativa påverkningar som drabbar barn, våldet som riktas mot kvinnor
och alkoholen. Vi har inte en sådan normkritisk granskning av våra
verksamheter utan ganska generellt som man uttalar sig. Det är ett bra
förslag.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Tack ltl Barbro Sundback för förtydligandet. Det var
ett mycket viktigt påpekande kring barnpornografidelen, den har blivit
mycket mera tillgänglig i och med internets frammarsch. Jag upplever
också att det har blivit mer accepterat att visa lättklädda barn bl.a. i media och i klädesannonser osv. Det kom också fram under diskussionen i
går som vi hade tillsammans med genusfotografen. Det är ett intressant
område som man absolut skulle behöva fördjupa sig ytterligare i.
Ltl Barbro Sundback, replik

Det är nedslående att ju mer jämställdhet, välfärd vi har desto mera
barnpornografi tycks vi också ha. Därför behöver man den normkritiska
synen på jämställdhet d.v.s. att kvinnor och män inte är jämställda.
Makten över kvinnor och barn är inte så att det är kvinnor och barn som
bestämmer själva helt och hållet. Det här är ett uttryck för ett maktförhållande, att kunna utnyttja speciellt barn för sexuella syften.
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
3

Godkännande av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Landskapsregeringens yttrande (RP 9/2014-2015-s)
Republikens presidents framställning (RP 9/2014-2015)
Talmannens förslag är att detta ärende remitteras till social- och miljöutskottet.
Diskussion.
Minister Carina Aaltonen

Fru talman! Innan vi helt lämnar det förra ärendet vill jag säga att där det
fanns de tre olika protokollen, att barn kan anföra sitt klagomål på konventionen till barnrättskommittén, det har inte någon rättsverkan, precis som
fördes fram i diskussionen, utan man kan anföra klagomål men det har inte
samma effekt som t.ex. om man skulle lyfta ärendet till Europadomstolen.
Däremot den här konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, den har en helt annan status. I dag avger landskapsrege-
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ringen sitt yttrande beträffande presidentens framställan om godkännande av
FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Konventionen antogs i FN redan 2006. Finland och var bland de första staterna som undertecknade den 2007. Konventionen trädde i kraft internationellt 2008 och EU ratificerade den 2009. Nu har konventionen ratificerats i
mer än 150 länder och Finland är på slutrakan med arbetet.
I tisdags, för en dryg vecka sedan godkände Finlands regering konventionen men ratificeringen kommer att skjutas upp till nästa mandatperiod. Orsaken är att den finländska lagstiftningen i dagsläget inte stämmer överens med
kraven i konventionen. Innan konventionen kan godkännas ska t.ex. lagen
om självbestämmanderätten antas. Vi måste vänta på en ratificering av denna
FN-konvention tills nästa riksdag har tillträtt och erforderlig lagstiftning är
på plats.
Man kan anföra kritik mot att det tagit Finland åtta år att komma så här
långt, men tanken har varit god. Första när alla lagar är på plats, nya eller reviderade ratificerar man konventionen. På så sätt ska det också finnas bättre
förutsättningar att de facto leva upp till konventionens syfte om målsättning.
Den här FN-konventionen är mycket omfattande och inkludera alla livsområden. En av de centrala principerna är att funktionsnedsatt ska inkluderas och göras delaktiga i att planera, genomföra, följa upp, besluta i alla möjliga frågor som rör deras liv. Arbete, fritid, utbildning, myndighetskontakter,
service osv. och det här ska ske från det lokala till det internationella planet.
Personer med funktionsnedsättning ska ha fullständiga och jämlika
mänskliga rättigheter och grundläggande frihet och respekt för människovärdet ska främjas. Landskapsregeringen konstaterar att konventionen och det
fakultativa protokollet innehåller bestämmelser som faller inom landskapets
behörighet. Landskapet har lagstiftningsbehörighet bland annat inom hälsooch sjukvård, socialvård, undervisning, kultur, idrott och ungdomsarbete,
främjande av sysselsättning och statistik om förhållandena i landskapet.
För att främja, skydda och övervaka genomförandet av konventionen ska
konventionsstaterna enligt konventionens artikel 33.2, upprätta en struktur
som består av en eller flera oberoende mekanismer beroende på vad som befinns ändamålsenligt. Lagen om riksdagens justitieombudsman föreslås att
ändras genom att infoga en ny 19 f § ska det skapas ett nytt nationellt människorättscenter som bildas av riksdagens justitieombudsman, Människorättscentret och dess människorättsdelegation.
Landskapsregeringen konstaterar att när självstyrelsepolitiska nämnden
behandlade tortyrkonvention kom man fram till att JO:s befogenheter i landskapet saknar reglering. Frågan är nu under utredning i landskapsregeringen
varför yttrande inte tar ställning till den delen.
Sedan kan vi konstatera att en allmän lag rörande teckenspråk saknas. Det
innebär att vi kommer att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att bedöma
om de bestämmelser som finns i annan lagstiftning uppfyller kraven på lagstiftning rörande teckenspråk eller om en ny lag bör tas fram.
Den lag om stärkt självbestämmanderätt för klienter och patienter som är
under beredning i Finlands riksdag är av stor betydelse för personer med
funktionsnedsättning. Den innehåller bestämmelser som både faller under
rikets och landskapets behörighet. Vi har tagit fram en motsvarande lagframställning som har varit på remiss till kommunerna under hösten och haft för
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avsikt att kunna ge den till lagtinget efter att riksdagen gett sitt godkännande
till rikslagen.
Den här lagen har man från regeringens sida i riket meddelat att man inte
kommer att behandla under återstoden av mandatperioden. Det betyder att vi
inte heller kan lämna fram vår lag om självbestämmanderätt till Ålands lagting.
Mycket viktigt med tanke på kommissionens genomförande är att kommunernas socialtjänst kommer till stånd och förverkligas senast 2017. Personer med funktionsnedsättning behandlas inte på ett likvärdigt sätt i kommunerna.
För en vecka sedan fick jag ta del av ÅMHM:s tillsyn över personlig assistans och hur det 16 kommunerna bistår sina kommuninvånare som har
gravt handicap och som har rätt till personlig assistansservice. I rapporten
konstateras att de flesta kommuner inte uppfyller lagen om att respektera klienters självbestämmanderätt genom att beakta hans eller hennes önskemål
och åsikter så att servicen också främjar hens självständiga liv och medbestämmande. Kommunerna har även bristfällig och delvis missvisande information om personlig assistansservice.
Det här är bara ett exempel på varför kommunernas socialtjänst behövs.
Jag är övertygad om att när ÅMHM fortsätter att ganska hur och på vilket
sätt personer med funktionsnedsättning bemöts i kommunerna och av andra
myndigheter kommer man att finna fler brister. I och med att konventionen
ratificeras blir det den första rättsligt bindande konventionen som ger personer med funktionsnedsättning rätt att anföra klagomål.
Även handikappservice- och specialomsorgslagstiftningen genomgår en reform i riket som grundar sig på kraven i FN-konventionen. Målet är att en reviderad lagstiftning träder i kraft 2017. Det innebär att vi kommer att gå i
samma riktning om vi ska uppfylla konventionens krav.
Vissa av artiklarna hänför sig till tillämpningsområdet för socialvårdslagen. En ny socialvårdslag träder i kraft 1.4.2015 i riket. Landskapsregeringen
avser att under år 2015 ta fram underlag för en ny, reviderad socialvårdslag,
mer om det ska vi diskutera under nästa ärende som vi behandlar i dagens
plenum.
Landskapsregeringen understöder innehållet i och målsättningen med
konventionen och det fakultativa protokollet. Det jag vill betona trots att
kommissionen har godkänts och kommer att ratificeras har vi en lång väg att
gå för att handikappkonventionen helt och hållet ska vara implementerat i
allt vårt arbete.
Vi är på god väg och redan idag arbetar vi i den riktningen att öka tillgängligheten, förbättra systemen och göra det lättare för personer med funktionsnedsättningar att var delaktiga i samhället på ett likvärdigt sätt.
Landskapsregeringens nya hemsida kommer att ha konventionens målsättningar inbyggda i sitt nya system. Vi har ett funktionshinderpolitiskt program, Ett tillgängligt Åland, som utgår ifrån den kartläggning som gjordes
inom alla avdelningar i landskapsregeringen 2009. Vi prioriterar området
från landskapsregeringens sida men det finns ändå oändligt mycket kvar att
göra.
Framför allt måste vi inse att det är ett kunskapsområde, precis på samma
sätt som jämställdheten är det. Det krävs kunskap och medvetna strategier
för att nå resultat. I och med yttrandet och möjligheten till att lagtinget också
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får säga sitt har vi tagit ett steg närmare till att Finland kommer att ratificera
FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Tack.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det framgick ur anförandet, det vi också har kommit fram
till, att Finland inte kommer att ratificera konventionen p.g.a. att man
inte vet om förslaget till nationell lagstiftning överensstämmer med
konventionens, speciellt artikel 14. Det blev inte klart vad landskapsregeringen önskar av lagtinget. Kan ministern förtydliga hur anser landskapsregeringen, med tanke på att det förmodligen inte blir en ratificering, att lagtinget ska behandla ärendet efter dagens debatt när det går
till utskottet?
Minister Carina Aaltonen, replik

Jag avlämnade landskapsregeringens yttrande eftersom lagtinget har
begärt in det. Den finns nu hos Ålands lagting att ta ställning till.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Frågan kan tyckas underlig, visst är det ett lagtingsärende.
Vi ska notera att riksdagen har kommit fram till att man inte kan ratificera FN-konventionen eftersom man inte har den nationella lagstiftningen på plats. I yttrandet säger landskapsregeringen att konventionen
kan ratificeras men man ska se på den anhängiggjorda lagstiftningen
därefter, man ska titta på rikets lagstiftning. Det här är två signaler som
går åt olika håll, i Finland säger man att lagstiftningen måste vara på
plats, anser landskapsregeringen att man kan titta på lagstiftningen efter att konventionen har ratificerats? Vad är det som egentligen gäller?
Minister Carina Aaltonen, replik

I den frågan som rör t.ex. lagen om självbestämmande har vi delad behörighet. Det är svårt för Åland att sätta den lagstiftningen i kraft, om
den inte är i kraft i riket. Där vi har den delade behörigheten får vi följa
med. Det kommer att bli en fråga för den nya riksdagen och den nya
finska regeringen att bestämma när själva konventionen slutligen skall
ratificeras. Man har i alla fall godkänt den förra tisdagen och det är ett
steg i rätt riktning.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Ministern beskrev det som sägs i artikel 33 om genomförande
och övervakning av konventionen i de olika länderna. Det blev oklart för
mig hur landskapsregeringen tänker när det gäller Ålands del. Ska Åland
själv inrätta mekanismer för att följa, övervaka att konventionen följs eller ska vi följa landets, det s.k. Människocentrumet som beskrevs här?
Väldigt mycket av det här som är åländsk behörighet där vi behöver
granska oss själva och se till att vi följer konventionen, hur har landskapsregeringen tänkt i övervakningsdelen?
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Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Självstyrelsepolitiska nämnden har konstaterat att JO:s befogenheter i landskapet saknar reglering. Vi kommer att återkomma så
snart som utredningen är klar för att ta ställning. Personligen anser jag
att Åland bör vara delaktig i det nationella människorättscentret som
bildas i riket. Vi kan inte avsätta mer resurser för att upprätthålla en sådan mekanism på Åland. Det här är min personliga åsikt och jag vill
vänta med att landskapsregeringen får komma med förtydligande beträffande utredningen om JO:s befogenhet.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Jag kan hålla med om att det kan vara svårt att bygga upp sådana mekanismer själv. Samtidigt har vi väldigt mycket av det som nu berörs som faktiskt är vår egen behörighet och vi har en skyldighet att se
till att det implementeras i vårt samhälle. Vi behöver på olika sätt följa
att det verkligen implementeras på ett bra sätt. Det kan finnas andra
mekanismer, andra organ som följer utvecklingen, landskapsregeringen
behöver tänka lite vidare än bara JO och den mekanismen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Minister Aaltonen tar föredömligt upp vikten av att
kommunernas socialtjänst verkligen bör förverkligas. Över 4 000 personer på Åland är personer med funktionsnedsättning, ser man till deras
familjer och andra runt omkring berör det en stor del av den åländska
befolkningen. Det är något som starkt hänger ihop med konventionen
om att vi verkligen behöver får likabehandling på Åland och stärka dessa
personer ställning.
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Jag delar helt och hållet ltl Kemetters synpunkter att kommunernas socialtjänst har en nyckelfunktion, att vi får en kommunal
myndighet som har kompetens och kunskap att tillgodose att personer
med funktionsnedsättning på Åland och likabehandling oberoende av
var man bor. Det här är en mycket viktig nyckel för att få konventionen
att bli verksam och fungerar hos oss.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag tänkte spinna vidare på samma ämne. När ministern beskrev en nyhet, att det finns allvarliga brister som man har
undersökt och kommit fram till när det gäller den här sektorn i tillsynen.
Ministern säger att kommunernas socialtjänst är lösningen på bekymret, eftersom det är fråga om resurser, hur ska det finansieras med det
nya KST? Är det möjligt eftersom den finansieringslösningen man hittills framställt baserar sig på historisk fakta, hur det har kostat hittills.
De här är nya uppgifter, att man brister på det här området och det är
ofta fråga om ekonomiska resurser.
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Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Frågan jag lyfte om hur man i kommunerna informerar om
eller beviljar personlig assistansservice har inte så mycket med ekonomiska resurser allena att göra. Vi behöver ha en gemensam praxis på
hela Åland hur man informerar, använder sig av det, beviljar personlig
assistans, på vilket sätt man möjliggör från kommuninvånare att man
beaktar hans eller hennes önskemål och synpunkter så att man befrämjar den funktionshindrades självständiga liv och medbestämmande, det
gör man inte idag. Genom att man har en kommunal myndighet med
spetskompetens får man ett bättre förfarande. Det är inte säkert att alla
får precis vad man vill för den skull.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Det handlar till stor del om ekonomiska resurser om
det brister, annars kan jag inte förstå varför man inte gör det på ett bra
sätt om man kommit fram till det i tillsynen. Min farhåga är att det är
kommuner som sköter sig som ska betala för kommuner som missköter
sig för att lyfta nivån till en likvärdig service. När man lyfter det är det
de som ska lösa problemet med konventionen, eller vad är målsättningen? Det finns en sådan oro och den tror jag är befogade.
Minister Carina Aaltonen, replik

Vi har olika utgångspunkt i diskussionen. För min del är det viktigaste
att människor med funktionshinder kan bli delaktiga i samhället att
man får likvärdig service, får möjlighet att ta del av samhällsverksamhet.
För ltl Petri Carlsson verkar ekonomin stå i fokus. Vi får ett rikare samhälle om personer med funktionsnedsättningar också inkluderas på alla
plan i vårt samhälle.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Vtm Viveka Eriksson

Talman! Ett handikapp uppstår då personer med funktionsnedsättning möts
av en oförstående omvärld, en omgivning som är dåligt anpassad för olika
behov, en miljö som ställer hinder i vägen för den som har en funktionsnedsättning.
Syftet med konventionen är att garantera alla människor som har en funktionsnedsättning lika åtnjutande av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter och att främja respekten för människors lika värde.
Konventionsstaterna åtar sig i och med ratificeringen att anpassa lagar,
administration och vidta andra åtgärder som garanterar personer med funktionsnedsättning respekt, icke diskriminering, inkludering och tillgänglighet.
Kort sagt allt det som ses som naturligt av alla oss som på grund av avsaknad
av funktionsnedsättning obehindrat lever, bor, förflyttar oss, studerar och
jobbar.
Den som har en funktionsnedsättning har fått lära sig att det ständigt finns
hinder som försvårar vardagen och till och med omöjliggör full delaktighet.
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Det är inte lika lätt och naturligt att bo, arbeta, få en studieplats, gå på en
konsert, ta bussen för den person som har en funktionsnedsättning.
Därför behövs den här konventionen, anpassad lagstiftning och ordentliga
riktlinjer från politisk och myndighets nivå, och det behövs konkreta åtgärder
för att förändra situationen.
Det som är intressant i sammanhanget, när vi nu behandlar konventionen,
är hur vi själva ligger till i förhållande till de krav som ställs upp. För det är ju
så att vi efter att lagtinget godkänt presidentframställningen lever under den
här konventionen och ska agera i enlighet med de olika riktlinjerna. I landskapsregeringens yttrande finns knapphändiga svar på den frågan. Här pekas
på lagar som är under bearbetning på rikssidan, men vad måste vi göra, vilka
lagar ska på plats, vilka åtgärder har vidtagits och kommer att genomföras i
landskapet för att vi ska efterleva konventionen? Det vill jag att utskottet ska
fördjupa sig i. Jag förutsätter att utskottet kommer att göra ett grundligt arbete, lyssna på de många experter som finns i landskapet, alltså dem som lever med funktionsnedsättning och också ger feedback till landskapsregeringen på vad som behöver åtgärdas.
I april kommer vi i handikapprådet att arrangera en hel dag med information och diskussion om den här konventionen. Detta för att sprida kunskapen
om konventionen men också lyssna på behoven och få kunskap om bristerna
och var det krävs åtgärder. Det skulle förstås vara perfekt om utskottet har
möjlighet att följa den här seminariedagen, innan betänkandet blir färdigbehandlat. Det kan vara problematiskt genom att det är en presidentframställning men nu vet vi att Finland inte kommer att ratificera konventionen inom
den här mandatperioden, vilket ger Ålands lagting mer tid att arbeta med frågan. När man väl tar konventionen i lagtinget bör vi göra det under förutsättning att också riksdagen och Finland ratificerar konventionen.
Handikapprådet har för övrigt tagit en aktiv roll som kyrkstöt. Vår uppgift
är att bevaka olika aktörer och myndigheter, att de sköter sig och anpassar
verkligheten efter de behov som följer av en funktionsnedsättning. Därför har
vi gjort många påstötar åt olika håll och påmint om vikten av att anpassa miljöer och verksamheter efter de behov som personer med funktionshinder påtalat.
Vi följer också efterlevnaden av landskapsregeringens handlingsprogram
som ministern tidigare nämnde, handlingsprogrammet ett ”Tillgängligt
Åland”. Varje år genomförs en avrapportering från landskapsförvaltningen
till handikapprådet om hur respektive avdelning efterlevt sina åtaganden.
Senaste vecka hade vi en sådan genomgång, visst finns det delar i förvaltningen som bör få beröm men en allt för stor del av landskapsregeringen
glömmer lätt bort frågan, eller lägger den underst i ”att göra” korgen.
För att få genomslag är det viktigt att frågan om tillgänglighet är ett delat
ansvar, arbetet för Ett tillgängligt Åland bör genomsyra alla politikområden.
Problemet är dock att delat ansvar tenderar att bli ingens ansvar och då
blir framstegen väldigt få. I det här fallet är det dock handikapprådets ansvar
att stöta på om saker blir ogenomförda vilket nu också görs systematiskt.
I Sverige har en referensgrupp bestående av sakkunniga från handikapprörelsen analyserat hur Sverige står sig i förhållande till konventionen. Det
skulle vara bra om också vi kunde ha en sådan genomgång. Då skulle vi få
mera fakta och kunskap så att vi bättre kunde göra ännu bättre och fördela
resurser mer ändamålsenligt.
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Av den svenska rapporten framgår att Sverige kommit långt inom vissa
områden, men inte alls tillräckligt långt inom andra områden för att sägas
uppfylla konventionens alla åtaganden och krav.
De artiklar som särskilt utpekas är artikeln 8 om medvetandegörande om
situationen för personer med funktionsnedsättning, artikel 9 om tillgänglighet samt artikel 27 om arbete och sysselsättning.
Jag har en känsla av att också vi har stora problem att efterleva konventionens krav inom samma områden som utpekats i Sverige. Medvetandegörande, tillgänglighet och arbete, här innefattas så stor del av människors vardag, att bo, förflytta sig, jobba och inte jämt och ständigt möta diskriminerande och oförstående attityder och miljöer.
Att det offentliga Åland, föreningar och organisationer som tilldelas samhällsmedel måste och ska anpassa sig till krav på tillgänglighet är självklart.
Men det offentliga är endast en del, en aktör i samhället. Personer med funktionsnedsättning är, liksom alla, också beroende av privata aktörer, för sitt arbete, när mat och kläder ska inhandlas, för en biokväll eller för att se en teaterpjäs, gå på restaurang. Här kan förstås landskapet med lagstiftningsåtgärder och riktlinjer ställa krav på tillgänglighet. Men ännu viktigare skulle vara
att den privata sektorn självmant anpassar sin verksamhet så den är tillgänglig för alla. Frivilliga åtgärder är alla gånger bättre än tvingande lagparagrafer. Tillsammans borde vi arbeta för en ökad förståelse i vårt samhälle, en insikt att alla människor är lika värda, både som kunder, arbetstagare och servicemottagare.
Jag ska ge ett exempel på hur en frivillig åtgärd kunde ge förbättrad livskvalitet. Många personer med funktionsnedsättning behöver följeslagare för
att ta del av en konsert, en teater, Rockoff, bio, fotboll och allt annat som erbjuds oss ålänningar. Oftast måste då två biljetter lösas, även om följeslagaren endast finns där som stöd. Det här är problematiskt, för det blir en dubbel kostnad för personen med funktionsnedsättning och upplevelsen blir
kanske därför inställd. Här kunde arrangörerna medverka till att göra Åland
mer tillgängligt genom att följeslagare är välkommen med utan extra kostnad. Jag har förstått att det här är en princip som tillämpas under Rockoff
dagarna. Om så är fallet är det värt en eloge och jag hoppas att fler arrangörer
kunde välja att införa ett liknande system.
Även om viktig lagstiftning ännu inte är på plats kommer den här konventionen att fungera som riktlinje för framtiden, var och en som har en funktionsnedsättning har härefter större rättigheter att ställa krav på det offentliga. Sedan är det upp till det offentliga och andra aktörer att så långt som
möjligt och så fort som möjligt anpassa sig till kraven och forma ett mer anpassat och tillgängligt samhälle.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Det här är ett mycket viktigt politikområde och många
goda tankar kom fram från vtm Viveka Eriksson. Det stämmer att Finlands riksdag inte kommer att ratificera konventionen under mandatperioden och det ger lite mera tid åt utskottet vilket innebär att ärendena
kommer att diskuteras här på Åland under nästa mandatperiod. Vicetalmannen lyfte fram att det behövs ordentliga riktlinjer och konkreta
åtgärder. Vad är riktlinjerna och åtgärderna från liberalernas sida?
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Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Ltl Kemetter kan själv ta del av konventionen, där kan man läsa
ut väldigt mycket av det som ställs krav på Åland efter att vi har ratificerat konventionen. Redan i dag finns lagstiftning som till vissa delar uppfyller kraven, det finns åtgärdsuppmaningar via det handlingsprogram
som just nu är aktivt. Det finns ett behov av att nästa regering tar ett
motsvarande program där man tydliggör och konkretiserar alla de här
olika frågorna. Det handlar om att kunna åka buss på Åland, det är inte
en alldeles enkel sak. Det är inte alldeles lätt att gå på en konsert, att
röra sig i Mariehamn stad på kullerstensgatorna osv. Det finns hur
många exempel som helst där man behöver bli tydligare och klarare.
Ltl Sara Kemetter, replik

Som jag nämnde till förra talaren är det över 4 000 personer på Åland
som har någon form av funktionsnedsättning, det är ganska stor del av
vår befolkning. Det har visat sig i forskning att det inte är likabehandling
över hela Åland. Hur vill liberalerna lösa det att var man än bor på
Åland ska man möjliggöras samma rättigheter?
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Det har alltid, länge varit liberalernas rättesnöre att oberoende
av var man bor ska man ha möjlighet och samma rättigheter till samhällets service, det är via lagstiftningsåtgärder som man kommer åt det.
Därför har vi en handikappservicelag som behöver reformeras. Därför
har vi en omsorgslag som bevakar personer med utvecklingsstördas rättigheter, möjlighet i samhället. Det är alltså samhällets möjligheter att
lagstifta, att komma med olika riktlinjer för att uppmana både kommuner och andra aktörer att jobba i riktningen för Ett tillgängligt Åland för
alla.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Christian Beijar, replik

Fru talman! Vtm Eriksson uppmanade utskottet att delta i seminariet
när det gäller konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Jag ska i social- och miljöutskottet göra mitt bästa att utskottet deltar i tillfället tisdagen den 21 april. Det är alltid intressant när
man tar exempel på olika problem då riktar man sig ofta till Mariehamn
och nämner bl.a. kullerstensgator osv. Mariehamn har under funktionsnedsättningssynpunkt ändå en klarare målsättning än vad man har på
övriga Åland.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Det är bra att ordförande för social- och miljöutskottet ska göra
sitt bästa för att utskottet ska ta del av seminariedagen. Den är uttryckligen till för att vi ska lära oss mer om konventionen. Olika experter
kommer att delta i seminariet som har fördjupat sig i konventionen.
Hade tanken att det kommer så långt fram i tiden att lagtinget inte hinner delta, men som läget är just nu finns det en möjlighet.
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Christian Beijar, replik

Fru talman! Det framgår klart och tydligt att det är ett väldigt bra seminarium bl.a. har vi Anna Kaldén som i olika sammanhang har och är aktiv i frågan. Vi ser med tillförsikt till det här seminariet.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Jag hoppas också att lagtinget inte antar konventionen utan att
man kan ge det den här tiden.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Vtm Eriksson nämnde landskapsregeringens program, Ett
tillgängligt Åland, det är ett helt nytt sätt att arbeta med de tillgänglighetsfrågorna, metodiskt och strukturerat inom offentlig sektor. Programmet togs fram i samarbete med handikapprörelsen och förvaltningen. Dessutom finns det mätbara mål som redovisas årligen i landskapets verksamhetsberättelse. Ledamöterna i Ålands lagting har verkligen stor möjlighet att både rosa och risa regeringens arbete. Programmet visar att det görs en hel del inom förvaltningen, jag tror på att små
framsteg sporrar också till framsteg och att förvaltningen, ÅHS och AMS
i många fall har orsak att få beröm för att man gör arbetet. Vi synliggör
också de små framsteg som görs genom det här sättet att arbeta i Ett
tillgängligt Åland.
Talmannen
Tiden är ute!
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Jag tog handlingsprogrammet som ett exempel på ett bra redskap för att komma vidare, när det de facto finns en möjlighet att klart
och tydligt säga att det här har gjorts och det här har inte gjorts. Att följa
det är bl.a. handikapprådets roll och därav har vi nyligen gjort utvärderingen och kan dessvärre konstatera att det är alltför mycket ogjort. Det
måste göras ännu mera. Upplägget är bra, det är framtaget tillsammans
med handikapprörelsen, vi har också mycket kontakter med handikappförbundet, ständiga dialoger. Vi vet väldigt väl behoven och jobbar i den
riktningen för att Åland ska bli mer tillgängligt.
Minister Carina Aaltonen, replik

Som vtm Eriksson inledde med, att det är ett område där det krävs kunskap och medvetenhet. Ett kunskapsområde, det innebär att vi inom offentlig sektor men också inom näringslivet och tredje sektorn, behöver
bli bättre på utbildning och få insikter i om hur det är att leva med
funktionsnedsättningar. Vtm Eriksson nämnde seminariet i april, men
redan nästa måndag hålls ett stort bemötandeseminarium i Alandica
just för den att aspekten hur man bemöter, möter personer med funktionsnedsättningar är minst lika viktig som fysiska tillgänglighetsaspekter.
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Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Det behövs förändring när det gäller attityder, det behövs arbete som motverkar diskriminering, visst är det så men det behövs också
konkret handling. Ett bra exempel, när det gäller byggnadslagstiftning
så finns det regelverk men i verkligheten är det dåligt med efterlevnaden
av de regelverken. Då är det konkret handling, man brister också i den
konkreta handlingen även om reglerna finns på plats. Till den delen behövs det en kyrkstöt, som nu handikapprådet har tagit på sig. En kyrkstöt som påminner om verkligheten.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Annette Holmberg-Jansson, replik

Tack talman! Jag vill tacka vtm Eriksson för en bra belysning. Inom moderat samling har vi ofta diskuterat bristen av att det saknas ett ledsagarbevis på Åland. Det är verkligen något som behövs för ofta uppstår
situationer som blir tunga för de som har en funktionsnedsättning. Den
som har en funktionsnedsättning blir en arbetsgivare, är det så smart?
Ska man försöka se över den delen, för det är ett enormt ansvar som den
med funktionsnedsättning har. Vad anser vtm Eriksson om det?
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Det är problematiskt om en person med funktionsnedsättning
ska anställa en person som kanske egentligen är anställd av kommunen.
Det är flera led som inte är ändamålsenligt, det håller jag med om och
det behöver man titta på. Gällande ledsagarbeviset som också kom upp
på handikapprådets bord där man tittat på möjligheten med lagstiftning. Det är problematiskt att via lag komma åt det, därför talar jag om
frivilliga åtgärder. Det ligger också i arrangörernas intresse att få många
kunder och för att få en person med funktionsnedsättning till arrangemanget kanske det behövs en ledsagare, då kanske man frivilligt kan tilllåta att den personen följer med.
Annette Holmberg-Jansson, replik

Absolut, det talar jag också varmt för. När det gäller Handicampen, där
får de flesta föreningar PAF-medel. De som jobbar som anställda i föreningarna, kanske alla skulle vara anställda av landskapsregeringen och
sedan skulle föreningarna får tilldelat medel. Jag vill lyfta upp det i debatten därför att det är en osäkerhet för dem. De jobbar och har en
enorm kunskap, sitter också på ett enormt verktyg för att hjälpa de som
har olika funktionsnedsättningar för de används väldigt flitigt. Nu får de
medel från år till år.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Jag håller med ledamoten om osäkerhetsfaktorn. Det är personer som för varje år när det ska komma nya tilldelningar av PAF-medel,
på hösten vet man inte om man kan fortsätta jobba 1 januari. Det är en
väldigt svår situation. Det är väldigt viktigt för de olika föreningarna att
det finns en kontinuitet, det långsiktiga arbetet är väldigt viktigt. Anställningsförhållandena vill jag inte gå in i. Men en bättre situation, för
vi känner väl till osäkerhetsfaktorn.
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Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Barbro Sundback

Fru talman! Först vill jag rikta kritik mot lagtinget när det gäller behandlingen av det här ärendet. Enligt artikel 8 talas det om medvetandegörande om
situationen för personer med funktionsnedsättningar. Här riktas uppmaningar till de som har ansvaret att sätta sig in i frågorna och diskutera dem
och ta sitt ansvar. Jag undrar hur många som har konventionen och har läst
den? Var vänlig och sträck upp handen. Det gör ministern.
Det är en risk för att lagtingsledamöterna redan i initialskedet av behandlingen av ärendet inte följer ändamålet och syftet med konventionen. Av den
enda enkla orsaken av att någon överdriven sparnit har någon inom lagtingets förvaltning eller var det är, beslutat att vi numera inte automatiskt ska få
konventionerna på vårt bord. Man ska överväga på basen av ett papper som
man får om man ska gå till förvaltningen här och be att få ett exemplar och
dessutom lär det i de flesta fall bara finnas 15, det finns inte 30. Om det
stämmer är det generellt en tillbakagång vad gäller lagtingsledamöternas rätt
till information enligt arbetsordning och lagtingsordning. För det andra, i det
här fallet är det direkt diskriminerande. Jag ber att utskottet tänker på det
här också.
Det är meningslöst om det är några som står här och diskuterar det, någon
som har läst det, majoriteten har överhuvudtaget inte sett dokumentet men
får höra att det är väldigt viktigt. Att det är juridiskt, ekonomiskt, politiskt
bindande för vårt samhälle. Ett åtagande som är forever för att det handlar
om personer med funktionsnedsättningar som enligt konventionen ska ha
fulla fri- och rättigheter precis som alla andra. Dessutom ska vi främja och
utveckla rättigheter på alla områden så att personer med funktionsnedsättningar inte diskrimineras i något som helst sammanhang. Det är ett otroligt
åtagande.
Här sitter en församling som inte har haft möjlighet, antar jag eller varit
särskilt måna om att få ta del av detta dokument. Jag hoppas att åtminstone
utskottet får varsitt exemplar. Det är ett ganska digert dokument, 100 sidor
av detaljmotiveringar och så finns ytterligare ett fakultativt protokoll.
För socialdemokraterna är det en ytterst viktig fråga. Det måste manifesteras i direkt politisk handling. Det kan inte vara så att det bara kommer med
munnens bekännelse och något dokument till Helsingfors där vi ger vårt bifall. Om vi ger vårt bifall till detta sägs det klart och tydligt i ikraftträdelsen
artikeln 45 ”för varje stat eller organisation för regional integration som ratificerar formellt bekräftar eller anslutet till konventionen efter deponeringen av … så gäller detta”. Det åtagande som jag antar att vi ska ge vårt bifall
till är omfattande och långvarigt.
Det här är inte något passivt, kanske vi ska i vissa sammanhang, vi ska arbeta för, utan det är en verklighet vi ska skapa. Det står i paragraferna att vi
ska uppnå jämlikhet, faktiskt jämlikhet mellan personer med funktionsnedsättningar och vi som klarar oss utan sådant stöd. Det fakultativa protokollet
ger sedan vissa möjligheter till klagomål om den ansvarande myndigheten
och politiska organen inte uppfyller sina skyldigheter.
Det finns otroligt mycket både fakta, intressanta resonemang i konventionen. Den är på sätt och vis är ny generation av konventioner och kan likstäl-
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las lite med dem som nu finns i social- och miljöutskottet om våld mot kvinnor och barn. Den strävar bestämt till att man ska uppnå faktisk jämställdhet.
Det som jag inte riktigt har grepp om det som man i riket kallar för lagen
om likabehandling. En sådan rikslag har ganska nyligen antagits och den
handlar om diskrimineringsbrott. Jag vet inte om det gäller på Åland eller
inte. Den är i alla fall en sorts nyckelposition i hela konventionen. Den förbjuder nämligen diskriminering, kräver likabehandling. Den är väldigt utförlig, tydligen och den klargör att till minoritetsombudsmannens och diskrimineringsnämndens befogenheter gäller endast etnisk diskriminering. Diskriminering p.g.a. funktionsnedsättning hör alltså inte till minoritetsombudsmannen eller diskrimineringsnämndens befogenheter.
Lagen om likabehandling innehåller det som är väldigt väsentligt, brist på
tillgänglighet. Hela konventionen utgår ifrån att diskriminering uppstår p.g.a.
brist på tillgänglighet. Tillgänglighet inte bara när det gäller det här arma kullerstenarna och Torggatan utan i många avseenden, t.ex. kommunikation.
Om man inte ser kan man inte läsa, då måste det finnas punktskrift eller
andra språk. Det handlar om tillgängligheten på olika webbsidor, hörselskadades rätt till teckenspråk osv.
Det handlar om tillgänglighet vad gäller arbetslivet, utbildning, medlemskap i organisationer, hälso- och sjukvård osv. Det som måste avskaffas är
alla hinder som uppstår när man har en funktionsnedsättning. De hindren
måste drivas genom att öka tillgängligheten och det kostar, kräver teknik,
planering, förebyggande insatser. Där är det långtifrån att kunna behärska situationen. Det har påbörjats ett arbete i landskapsregeringen men det krävs
mycket, mycket mera insatser för att personer med funktionsnedsättningar
ska bli jämlika i vårt samhälle.
Det är ett viktigt och nödvändigt mål för alla dem som i olika sammanhang
brukar anse att det viktigaste värdet är politiken, det är alla människors lika
värde.
På Åland, om man ska tro de statistiska uppgifter som finns i konventionen, finns det 4000 - 4500 personer som har funktionsnedsättningar och vars
delaktighet i samhällets alla områden kräver olika former av tillgänglighetsinsatser. Av det här är en till två procent grava funktionsnedsättningar och
kräver stora insatser för att skapa den jämlika livssituationen.
Det finns knappt någon kommun i landskapet som kan leva upp till de här
kraven, har de resurserna som behövs för att ge likvärdigt stöd och den service som de personer med funktionsnedsättningar har på Åland. Om vi ska
klara av det i framtiden är det nödvändigt att kommunernas socialtjänst
kommer till. Det finns ingen chans att en befolkning på 30 000 skulle klara
av att ge den här servicen inom 16 kommuner.
Kommunernas socialtjänst är en viktig faktor för att förverkliga konventionen och protokollet. Det andra är att man ska lägger in konventionen i genomförandet av ett hållbart Åland. När det gäller social hållbarhet måste man
ha perspektivet på 2051. Det är det hållbara vi kan göra för att nå jämlikhet
för personer med funktionsnedsättningar.
Det är tråkigt att inte alla har samma information att diskutera det här och
jag hoppas att talmanskonferensen, eller vem som har ansvaret, ser till att
alla får konventionen på sitt bord så fort som möjligt. Tack.
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Vtm Roger Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag måste ta lagtinget i försvar inklusive ltl Sundback
när det gäller dessa frågor. Jag deltar inte i någon handuppräckning i
plenisalen som begärs, annat än när jag vill ha ordet. Konventionerna
finns numera på nätet. I det här fallet går man in på lagtingets hemsida
under ärenden och slår t.ex. på sökordet funktionsnedsättning då kommer framställningen upp och man kan läsa den på nätet, regeringens
proposition 284/2014 i PDF-format. Är det någon som inte vill nöja sig
med det går man in på kansliet och får en papperskopia, så blev jag informerad i lagtingskansliet. Det ska fungera med den nya tekniken inklusive möjligheten till papperskopia.
Ltl Barbro Sundback, replik

Det försämrar tillgängligheten, jag tro faktiskt inte att det inte är så
många som har läst konventionen, ni får gärna berätta för mig och om ni
inte vill sträcka upp handen. Jag tror inte på det systemet, utan när det
ligger på bordet känns det som verkligt. Det som absolut inte vill ha får
gärna säga nej. Jag vill svänga på systemet, jag uppfattade samma sak
när det gällde den förra konventionen. Om alla har läst det på PDF är
det bra, men det verkar inte återspeglas i debatten.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Det är demokratiska beslut vi fattar här i lagtinget om hur vi
ska presentera de olika handlingarna inklusive presidentframställningar. Den här presidentframställningen har 152 sidor och man har möjlighet att trycka upp 30 exemplar men vi har gått ifrån det systemet förut,
jag som är född 1943 tycker ändå att det fungerar på det här sättet. Är
jag intresserad av en konvention går jag in på hemsidan och läser eller
titta på den, tycker jag att jag vill ha den i pappersformat går jag in på
kansliet. Om någon ledamot vill ha en förändring i systemet måste man
anhängiggöra det den demokratiska vägen.
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag har redan anhängiggjort det. Som jag ser det ska det vara precis
tvärtom. De som inte vill ha dokumenten de ska säga nej, alla andra ska
få det. Det är viktigt att stöda genom att beställa dem från riket, de
svenskspråkiga publikationerna från riksdagen. Ju färre vi beställer
desto mindre är efterfrågan, det kanske inte är så viktigt för riksdagen
sedan att publicera dem. Det är inte ett bra system man gått in för.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Samma tema, kollegan Barbro Sundback hyser tvivel
om vad vi håller på tar beslut om. Jag vill citera ett annat aktstycke vi
har behandlat i lagtinget, stadgan om med de grundläggande rättigheterna i EU artikel 26. Den lyder så här tro det om ni vill ”unionen erkänner och respekterar rätten för personer med funktionshinder att få del
av åtgärder som syftar till att säkerställa deras oberoende sociala yrkesmässiga integrering och deltagande i samhällslivet”. Denna stadga
deltog jag i att skriva och inspiratören till denna artikel 26 bor i Marie84

hamn och heter Pekka Tuominen. Jag har en annan bild av inlevelsen
och kunskapen i den här typen av ärenden. Jag vill för egen del ta avstånd från kollegan Sundbacks misstänkliggörande av oss alla.
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag uttryckte mig inte generellt, jag uttryckte mig om den här konventionen. Det skulle vara roligt att höra ltl Gunnar Janssons juridiska omdöme om effekterna av den här konventionen och vad de har för betydelse för de ca 4 000 personer som berörs av den på Åland. Det finns
säkert många människor som är engagerade, gör och har gjort saker
men jag är intresserad av denna konvention. Jag har inte sagt att man
inte skulle vara kapabel att ta beslut, utan jag har sagt att enligt artikel 7
ska man i medvetenhet göra, de som är ansvariga speciellt för de här
frågorna. Där är jag tveksam att det fungerar så bra med PDF-filerna.
Men om Gunnar Jansson har tagit del av PDF-filen är jag full av respekt.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Det jag sa var att stadgan nu är juridiskt bindande i EU, den behandlades i förbindelse med Lissabonfördraget och insatserna från åländsk
sida var betydande redan då. Jag känner väl till innehållet i konventionen, har enbart goda erfarenheter av lagtingskansliets möjligheter att ge
den service som vi diskuterar. Den här typen av misstänkliggöranden är
ovärdigt ett parlament. Var och en svarar för sina åtaganden och insatser själv i förhållande till väljarna, inte i förhållande till ltl Barbro Sundback.
Ltl Barbro Sundback, replik

Förvisso, förvisso. Det skulle vara intressant att höra ltl Gunnar Janssons åsikt om rikslagen, lagen om likabehandling. Det skulle vara värdefullt för utskottet och för alla andra. Jag hade tänkt föreslå för min partibroder att man skulle höra Pekka Tuominen i fråga om invalidförbundets stora utredning 2011. Det finns också omnämnt här på sidan 33.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Gunnar Jansson

Tack, fru talman! Det blir formalia mer än substans, några kommentarer inspirerade av kollegan Barbro Sundback. Vi brukar kunna ha fruktbara åsiktsutbyten.
Stadgan om de grundläggande rättigheterna i EU skrevs år 2000, antogs av
FN:s generalförsamling 2006. Jag vet inte hur många resor mariehamnaren
Pekka Tuominen, i hans dåvarande egenskap av ordförande för invalidförbundet i Finland, gjorde till New York men det var inte bara en. Pekka Tuominen och jag hade ett mycket nära samarbete under hela resans gång och
som jag nämnde, artikel 26 i EU-stadgan, tillkom som en följd av detta samarbete. Det inspirerades från FN, inte skulle jag ha engagerat mig så här djupt
i den här typen av frågor om jag inte a) hade förstått vad det handlar om, b)
varit intresserad av att engagera mig i dem.
Lagstiftningen om likabehandling är en olycklig översättning. Det är diskrimineringslagstiftning, en lagstiftning som baserar sig på två EG direktiv
och den gäller i landskapet på de områden där lagtinget har behörighet, där85

för har landskapet ett diskrimineringsombud. Likabehandlingen är egentligen, som ltl Barbro Sundback nämnde, en diskrimineringsförbudslagstiftning.
Det var olyckligt att riksdagen inte heller den här gången, det är andra
gången man stiftar lag om detta i Finland riksdag, hade fantasi nog att gå in
för den korrekta svenskspråkiga benämningen, diskriminering och diskrimineringsförbud utan fortsätter med den olyckliga termen likabehandling, en
översättning från tasa-arvo.
Man har därmed skärmat sig från de bakomliggande EU-direktiven och det
är inte bra. Behörigheten är rätt så tydligt, landskapets DO hanterar diskrimineringsärenden i ärenden under landskapets behörighet, de är faktisk inte
så många just därför att etnisk diskriminering inte omfattas överhuvudtaget
av ifrågavarande lagstiftning. Det handlar om offentligt anställda på Åland till
landskapet, kommuner och kommunalförbund medan hela privaträttsliga arbetskollektivavtalet står utanför tillämpningen av lagstiftningen för Ålands
del, därför att den bakomliggande behörigheten finns i riksdagen.
Det här är krångligt. Det nuvarande diskrimineringsombudet i Finland har
upprepade gånger påtalat denna brist och önskat att också i diskrimineringsombudets behörighetskatalog skulle finnas åtgärder mot diskriminering
baserad på etnisk grund. Tyvärr är inte lagstiftningen i skick för det ännu. Det
har genomförts hyfsat väl och kommit till ett bra samarbete med Ålands DO
för att sudda ut de svårbegripliga gränserna om vilken lagstiftning som är gällande. Är man offentligt anställd till staten är det rikets lagstiftning, är man
till landskapet är det landskapslagstiftning, är man privaträttsligt anställd är
det rikets lagstiftning. Detta är ett förhållande som en ny självstyrelselag
skulle råda bot på.
Det här är viktiga ärenden som utskottet utan vidare bör fördjupa sig.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Jag är glad att ltl Gunnar Jansson vi delta i den här
diskussionen. Jag blir riktigt förvirrad när han säger att diskrimineringsombudsmannen inte sköter frågor om etnisk diskriminering. Här
står det, här kallas den ännu ”minoritetsombudsmannens och diskrimineringsnämndens befogenheter gäller emellertid endast etnisk diskriminering”. Diskriminering p.g.a. funktionsnedsättning hör alltså inte till
minoritetsombudsmannen eller diskrimineringsnämndens befogenheter. Därför inrättar man centret på justitieombudsmannens kansli.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Talman! Det jag nämnde gällde diskriminering i arbetslivet, diskriminering i övrigt följer andra regler.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Danne Sundman

Fru talman! Jag begärde ordet när ltl Sundback begärde att vi ånyo skulle
återgå till att vi trycker upp konventioner i 30 ex. och mer än det. Det är inte
det vi ska göra om vi ska bli mer anpassade till funktionshindrade personer,
vad vi ska satsa på är system där alla kan tillgodogöra sig de handlingar i arbetet vi gör i lagtinget. Vi måste ha sidor på internet som är anpassade för
folk med synskador, hörselskada och framför allt sådana som har psykiska
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funktionshinder som inte kan tillgodogöra sig informationen, som måste få
en enkel beskrivning av vad det gäller osv.
Alla de här sakerna framgår av konventionen att det är så här information
och kommunikation med och från samhället ska utformas. Där ska vi sätta
våra resurser, inte på att börja hugga nya stentavlor och släpa runt. Var och
en lagtingsledamot, om man är i stånd att ställa upp i val och blir vald av
Ålands folk, måste kunna hantera en datamaskin eller en motsvarande anordning så pass att man där kan läsa handlingarna. Vill man sedan ha en
papperskopia måste man vara i stånd att meddela lagtingets kansli om att
man har det intresset.
Där har jag en tydlig annan uppfattning, alla ärenden presenteras med
länkar osv., den som vill ha papper begär det och får det upptryckt, så ska vi
göra. Resurserna ska satsas på att anpassa vår information till just den här
målgruppen som konventionen förbättrar situationen för. Tack.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Det är min fasta övertygelse att ledamöterna då kommer att
läsa mindre och mindre i framtiden. Datoriseringen ökar inte engagemang eller intresset, det är mycket som flimrar förbi. Får man ett dokument på bordet som man ska ta ställning till är det mera förpliktigande. I det här fallet tror jag faktiskt att jag har rätt också när det gäller
den här konventionen. Det här lagtinget kommer naturligtvis inte att
ändra sig, jag hör att det är så mycket prestige i det här. Böcker och dokument kan man ta med överallt, man kan göra sina egna anteckningar,
det är perfekt. Datorn kommer aldrig att kunna ersätta det.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Min uppfattning är den rakt motsatta. Ett dokument som
finns publicerat på internet kommer man åt varifrån som helst, man
måste inte har sin bok med sig. Sådan självdisciplin måste en lagtingsledamot ha att man kan avgöra vilka handlingar man ska tillgodogöra sig
och läsa, inte kan det vara beroende av att det är en bok, som är på en
viss plats på ett bord i en bunt. Lagtingsledamöterna måste vara så mogen sitt uppdrag att man förbereder sig i den utsträckning man måste
för de olika ärendena. I en lagtingsgrupp har man olika fokusområden,
en ledamot läser in sig på ett ärende, några andra på ett annat och berättar för gruppen vad det handlar om. Åtminstone i vår grupp ha vi en sådan metodik att vi delar upp ärendena så att inte alla gör allting utan
man får i uppdrag att sköta det på gruppens vägnar. Resurserna ska användas på ett effektivare sätt än att trycka upp stentavlor.
Ltl Barbro Sundback, replik

Uttrycket stentavlor tycker jag är lite komplicerat, det för till bibeln. Jag
förstår att tanken är att framställa mig som otroligt ålderdomlig. Här
har vi olika uppfattningar. Den här frågan borde alla sätta sig in i, alla i
alla grupper. Det handlar om alla ålänningars lika värde. En del har föredragit att sitta ute och skratta sa att det har hörts ända in hit, det har
varit ytterst få som har deltagit i debatten. Det här kommer att vara ett
åtagande som kommer att beröra hela samhället långt framöver både
socialt, ekonomiskt och politiska.
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Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Där håller jag med ltl Sundback, liksom den tidigare konventionen, väldigt viktig konvention för hela samhället, inte minst för
lagtinget när det gäller att vara tillgängligt för alla, lagtingets verksamhet som är demokratins viktigaste instans på Åland att det är tillgängligt. Inte bara den här lokalen, utan också den information som kommuniceras från lagtinget. Där har vi mycket att göra med vår webbplats
som inte alls är anpassad för funktionshindrade och funktionsnedsatta
av olika slag. Återigen i stället för att, jag ska inte skoja och säga stentavlor, trycka upp konventionsböcker på 150 sidor ska vi använda de resurserna till att t.ex. bygga om vår webbplats och möjliggöra för flera ta del
av vårt arbete, just de personer som nämns i konventionen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback

Fru talman! En artikel som jag tycker att utskottet alldeles särskilt ska behandla, artikeln som handlar om pensioner med funktionsnedsättningars rätt
att delta i samhällslivet och särskilt i det politiska livet. Vi har på kommande
flera val och det är viktigt att väljarna kan komma till röstlokalen och där
rösta på ett sätt som inte är diskriminerande. Kommer man i rullstol ska man
kunna komma in i lokalen utan att någon ska lyfta in en på något sätt, det ska
vara tillgängligt.
Det ska finnas sådana röstningsbås att det är möjligt för en person i rullstol
att rösta. Det också finnas kandidatlistor som gör det möjligt för personer
med synskada att rösta på egen hand, möjligen punktskrift, alla kandidater
eller hur man löser det. Det är en bra träning att fullfölja konventionens artikel 29.
Valproceduren måste överhuvudtaget vara sådan att den inte diskriminerar personer med funktionsnedsättningar. Det här ska gälla alla lokaler på
hela Åland. Det är ett mycket viktigt skydd av de fri- och rättigheter som enligt konventionen tillkommer personer med funktionsnedsättningar.
En annan sak som utskottet kan beakta är att vi nu ska planera om lagtinget, då bör alla funktioner vara tillgängliga för personer med olika typer av
funktionsnedsättningar. Det skulle vara väldigt viktigt att vi får lagtingets
stöd för ett sådant arbete. Att det inte blir en fråga om att det ska göras om
eventuellt om någon med funktionsnedsättning blir invald. Lokalen ska vara
sådan att den inte är diskriminerande för personer med funktionsnedsättning. Tack.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Den allra viktigaste åtgärden för att gynna personer med
funktionsnedsättning, har svårt att förflytta sig av olika orsaker eller har
svårt att tillgodogöra sig kommunikation är e-tjänster, möjliggöra för
dem att sköta sina angelägenheter på ett anpassat sätta att man få hjälp
om man har dålig syn, hörsel eller uppfattningsförmåga. Det viktigaste
man borde göra med röstningssystemet är att möjliggöra röstning över
internet. Med de handikapphjälpmedlen skulle alla kunna rösta och
komma till sin rätt, inte måste ta sig någonstans. Det är så omodernt
egentligen om vi tänker efter med den teknik vi har idag och redan haft i
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många års tid. Att vi inte t.ex. har följt Estland och har elektronisk röstning, det skulle betyder otroligt mycket för de här människorna, för
vilka det är ett stort projekt att ta sig till vallokalen och utmaningar med
utformningen av vallokalen. Det blir aldrig ändå likvärdigt jämfört med
att ha internetröstning då kommer det i sin fulla rätt. Återigen borde resurserna sättas på det och det pågår en utredning.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Barbro Sundback, replik

Det är säkert ett sätt, men det är långt borta ännu. Ger vi vårt bifall till
konventionen och den ratificeras måste man göra andra saker. Dessutom genomsyras hela konventionen av olika principer, bl.a. att personer
med funktionsnedsättningar själva och deras organisationer ska vara
med i planeringen, de ska de väl också vara när gäller val och förrättade
av val. När det gäller utskottet är det viktigt att höra representanter från
organisationerna, inte bara de manliga utförande utan åtminstone två,
den här konventionen lyfter särskilt fram kvinnor och barn med funktionsnedsättning. Den är normkritisk.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Jag vill förfäkta de möjligheter som det ger för de personer
som konventionen berör, digitaliseringens möjligheter. I min telefon har
jag en app som heter ”be my eyes”, där blinda personer kan kontakta
mig om det håller på med någonting och måste ha mina ögon för att se
något de inte kan tillgodogöra sig. Sådan appar och funktioner borde
lagfästas, att samhället borde föra ihop, i det här fallet seende och blinda
människor. 40 000 blinda människor har den här appen i andra ändan,
130 000 människor som jag som kan hjälpa en blind, se på mjölktetran
vad det står för datum osv., eller vad det kan vara för situationen den
blinda har i sin vardag. Digitaliseringen har enorma möjligheter att
hjälpa dem att komma i till sin rätt och jämställa deras livsbetingelser
med oss som är helt friska och med våra möjligheter. Det ska man sätta
fokus på när man implementerar konventionen.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag vill inte vara mästrande men jag tror att man övergivit termen blind
på samma sätt som ras, man talar om personer med funktionsnedsättning vad gäller syn och hörsel. Kommunikation och modern informationsteknik öppnar stora möjligheter för personer med funktionsnedsättningar. Viktigt är att de själva är med och har inflytande och påverkar vilka satsningar samhället gör.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
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Ltl Gunnar Jansson

Tack, fru talman! Deltagande i politiska livet, medverkan och medinflytande
är reglerat i artikel 29 på det sätt som kollegan Barbro Sundback nämnde.
Det handlar om att undanröja fysiska, praktiska hinder för att en sådan
grundläggande mänsklig rättighet ska kunna utövas som den politiska rättigheten. Artikel 30 som innehåller föreskrifter om deltagande i kulturliv, rekreation och fritidsaktiviteter m.m. också sådana hinder som i många fall omgärdas av samma begränsande inslag som deltagande i politiska livet.
Artikel 30 är ännu mera tillämplig, därför att deltagande i den här typen av
samhällsstyrd politisk aktivitet, d.v.s. att delta i allmänna val att vara valbar
och röstberättigade är något som inträffar med jämna mellanrum dock ej alla
dagar. Medan en tillgång till kulturella aktiviteter, rekreation och fritidsverksamhet är något som en själv, vederbörande person själv bestämmer över i
vilken omfattning och hur frekvent den ska utövas. Det är minst lika viktigt,
kanske ännu viktigare att också den typen av hinder undanröjs, förebyggs så
gott det går, eller där det finns tas bort.
Den omständighet som kanske mest har uppehållit riksdagen vid behandlingen av konventionen är artikel 14, som ska trygga rätten till personlig frihet och säkerhet, samma och lika villkor för alla. Jag ska citera social- och
hälsovårdsutskottets betänkande, det är ganska färskt det gavs den 25 februari i år och avslöjar också en del av problematiken kring fortsättningen av behandlingen av konventionen, på ett sätt som också påverkar behandlingen
här i lagtinget och den fortsatta ratificeringen. Utskottet skriver i förbindelse
med artikel 14 ” i artikel 14 i konventionen tryggas möjligheten för personer
med funktionsnedsättning att åtnjuta rätten till personlig frihet och säkerhet på samma villkor som andra. De förslag till ändringar i bestämmelserna om begränsning av självbestämmanderätten för personer med funktionsnedsättning som krävs för att artikeln ska kunna sättas i kraft har lämnats till riksdagen, men det är osäkert om lagförslagen hinner behandlas
före utgången av valperiodens sista riksmöte”. Valperioden sista riksmöte är
nu på lördag. ”Med hänsyn till rättigheterna för personer med funktionsnedsättning ser utskottet det dock som ytterst viktigt att konventionen godkänns under innevarande valperiod och tillstyrker därför lagförslagen. Vidare menar utskottet att den nationella lagstiftningen i sak måste bringas i
överensstämmelse med konventionerna och att konventionen ska godkännas utan reservationer”. Det är viktigt för den här typen av människorättskonventioner. ”Om den enda propositionen förfaller på grund av tidsbrist
anser utskottet att det innan ratificeringen av konventionen slutförs måste
säkerställas att förutsättningarna för ratificering av artikel 14 i konventionen uppfylls i den nationella lagstiftningen och att det förslag till författningsändringar som ratificeringen kräver lämnas till riksdagen så snabbt
som möjligt. Utskottet föreslår ett uttalande i frågan”.
Det är ganska ovanligt med den här typen av uttalanden där utskotten inte
på sätt och vis hemställer, hemställer nog men en annan form av hemställan
som både riktar sig till regeringen och till parlamentet själv. När utskottet föreslår att konventionen ska ratificeras och att ändringen av lagen om riksdagens justitieombudsman ska godkännas föreslår utskottet också ett uttalande
med innebörd att ”riksdagen förutsätter att det säkerställs att den nationella
lagstiftningen uppfyller förutsättningarna för ratificering av artikel 14 i
konventionen innan ratificeringen av konventionen slutförs”. Vad är det
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egentligen som lagtinget här ska lämna samtycke till? Naturligtvis till konventionen och ikraftsättandelagen, man behöver inte längre betvivla att den
ratificeringen genomförs på det sätt som jag nyss läste.
Det praktiska genomförandet av konventionens artiklar är beroende av en
lagstiftning som ännu inte är på plats. Ministern nämnde det i sin presentation, men jag ville bara förtydliga att den här typen av problem sammanhänger också med konventionen utöver de rent fysiska och andra praktiska
som vi har debatterat. Det är naturligtvis i vardagen och i det levande livet
mest viktig. Det är också viktigt att regelverket om självbestämmanderätten
bringas i överensstämmelse med konventionen i rikslagstiftningen och i landskapslagstiftningen och i situationen med delad behörighet, på ett sätt som är
betryggande för den enskilde i hans och hennes vardag.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Det nämns i konventionen, i detaljmotiveringen att
det finns en begränsning att ratificera eftersom lagen om självbestämmanderätt för personer med funktionsnedsättning ännu inte har godkänts i Finlands riksdag, den problematiken är ganska klarlagd. Jag blev
överraskad att ltl Gunnar Jansson inte tycker att artikel 29 var så viktig,
eftersom vi har val bara vart fjärde år. Undrar om personer med funktionsnedsättning tycker likadant? Jag tycker inte likadant. Det här är en
mycket grundläggande rättighet att delta i val, att på samma villkor som
alla andra utan diskriminering kunna ta sig till vallokalen och rösta. Jag
var förvånad över den argumentationen.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack talman! Jag brukar alltid nu och då varna för att ha lagtinget som
en domstol, den här typen av förvåning och vad menar den ena och den
andra, är överflödiga för ett civiliserat parlament. Jag sa inte att artikel
29 är oviktig, jag sa att artikel 29 är viktig, men därutöver att även artikel 30 är det. När man ser i vad mån de utnyttjas så föreställde jag mig
som en vanlig medborgare, att artikel 30 komma i bruk ännu oftare än
artikel 29. På inget sätt undervärderar jag betydelsen och vikten av att
de rättigheter artikel 29 tillförsäkrar oss alla ska fungera. Men jag sa att
de sannolikt kommer i bruk mindre ofta än artikel 30.
Ltl Barbro Sundback, replik

Nu är det så lyckligt, ltl Gunnar Jansson att enligt konventionen är alla
artiklar lika viktiga. Det är onödigt att vi försöker värdera dem utan de
ska alla förverkligas på bästa tänkbara sätt för att vi ska uppnå verklig
jämlikhet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Begäres ordet? Diskussionen är avslutad.
Kan förslaget att remittera ärendet till social- och miljöutskottet omfattas? Förslaget är
omfattat. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.
Remiss
4

Ändring av blankettlagar om socialvård
Landskapsregeringens lagförslag (LF 7/2014-2015)
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Talmannens förslag är att detta ärende remitteras till social- och miljöutskottet.
Diskussion.
Minister Carina Aaltonen

Tack, fru talman! Det är verkligen förändringarnas tid den här dagens diskussion har visat. Det handlar om barns rättigheter, möjligheter att få klaga
om barnkonventionen inte följs upp, rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Nu handlar det om rättigheter för alla som behöver sociala
tjänster att kunna få det på ett likvärdigt sätt.
På lagtingets bord ligger i dag ett lagpaket där vi kommer att uppfylla det
som har beslutats om i landskapets budget för 2015. Vi ska gå in för att i bibehålla nuvarande socialvårdslagstiftning tills dess att vi har hunnit göra en
grundlig analys om hur vi ska gå vidare. Det pågår ett stort reformarbete i riket och vi har ett reformarbete på Åland, hur ska vi gå vidare med landskapet
Ålands socialvårdslagstiftning och socialvårdspolitik? Ska vi gå in för en helt
egen eller ska vi fortsätta som vi gjort tidigare nämligen att ha praxis med
blankettlagstiftning till stor del trots att socialpolitiken är vårt eget rättsområde.
Vi står alltså inför ett vägskäl och här kan vi säga att vi nu tar timeout, eller
behåller nuvarande lagstiftning som den ser ut vid utgången av mars 2015 i
avvaktan på att vi själva har bestämt hur vi ska gå vidare.
Vi vet att det pågår en stor reform i lagstiftningen på det sociala området i
riket där den stora sote-reformen, vårdreformen skjuts fram men syftet kvarstår, nämligen att föra samman 200 kommunala serviceorganisationer till ett
betydligt färre antal.
Vi har ett reformarbete på gång på Åland i form av kommunernas socialtjänst. Tanken är att den reformen ska inledas senast 2017 och ska innefatta
all kommunal socialvård utom barn- och äldreomsorg. Vi behöver ta ett ordentligt omtag och fundera hur ska vi göra, vilken service ska ålänningar med
funktionsnedsättningar, eller andra personer med sociala behov få i framtiden?
Vi står inför det här vägskälet. För att vi ska kunna göra ett bra beslut
kommer vi från landskapsregeringen, innan sommaren, att presentera ett
meddelande till lagtinget om ett underlag för att visa vilka behov som finns
framöver med förnyad lagstiftning. Man måste vara medveten om att går vi
inför en helt egen lagstiftning när det gäller socialpolitik krävs det en stor
tillökning av resurser. Personella resurser för att arbeta med frågorna och
ekonomiska resurser så att vi hela tiden kan ta fram anvisningar, följa med
forskning och utveckling inom området. Det är ett väldigt viktigt område, vi
har egen behörighet och idag använder vi oss av den när det gäller barnomsorgen, men i övrigt har vi till stor del blankettlagstiftning.
Jag se fram emot en intressant diskussion, debatt om det här både när vi
presenterar meddelande till lagtinget i maj - juni men också inför valet som
kommer, för det här blir en fråga för nästa regering att ta ställning till. Tack.
Vtm Roger Jansson, replik

Tack, fru talman! Först reagerade jag på texten i ingressen på förstasidan där står att lagarna bör i lagtinget behandlas i brådskande ordning.
Det är en ny text som jag inte kan påminna mig att jag sett tidigare.
Landskapsregeringen bör vara försiktig med att säga hur lagtinget ska
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arbeta. Vill man i den muntliga presentationen framföra förhoppningen
må man göra det eller till utskotten. Jag tycker inte om att ni skriver på
det här sättet. Gällande frågan om blankett- eller egen lagstiftning är
den mycket mera mångfacetterad än att säga ja eller nej. Den frågan är
naturligtvis utanför det här ärendet, här öppnas bara fem lagar. Låt oss
ta den diskussionen i samband med meddelandet som utlovas, inte i
samband med detta ärende som dessutom skulle vara av brådskande natur när det gäller det här fem lagarna. Vi har långt mera lagstiftningen
än så inom det sociala området och där behov finns av egen lagstiftning
ska vi naturligtvis eftersträva det.
Talmannen
Tiden är ute!
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Man blir lite bekymrad. Nu ska man göra en grundläggande
analys över vad de får för konsekvenser, varför har man inte gjort det tidigare? Vad har landskapsregeringen för resurser för att göra analysen?
Min och vår bedömning är att det är omfattande saker som ska tas fram.
Minister Carina Aaltonen, replik

Där förbehåller vi status quo lagstiftningen. Det är en mycket omfattande reform som pågår i riket, den nya socialvårdslagstiftningen. Vi har
inte fått klarhet i vilken väg man kommer att gå i riket och det såg länge
ut som den s.k. sote-reformen skulle gå att driva igenom inom nuvarande riksdagsperiod, så var inte fallet. Vi har också ett eget reformarbete på gång beträffande kommunernas socialtjänst. Är det någon gång
som det är dags att stanna upp och analysera är det just nu. Därför har
vi skrivit in det i budgeten för 2015 att vi ska göra det under det här året.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Vad har man för resurser?
Minister Carina Aaltonen, replik

Vi har den resursen på socialvårdsbyrån, vi har kompletterat den med
att gå ut och inrätta en ordinarie tjänst som jurist för socialvårdsbyrån
och hälso- och sjukvårdsbyrån. Vi utökar resursfördelningen, tilldelningen inom det här området.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! Jag blir förstås glad när jag hör att ansvarig minister pratar
om att man ska bygga upp en egen socialpolitik. Men samtidigt, i likhet
med tidigare repliker, blir jag förvånad att man efter tre och halvt år,
precis fem i tolv, börjar fundera på en egen socialpolitik. I ärende efter
ärende i social- och miljöutskottet har jag försökt lagt fram förslag hur vi
ska kunna anpassa lagstiftningen till åländska förhållanden och skrivit
reservationer för fullständigt döva öron. Det är märkligt att man nu, när
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man faktiskt är på väg att tappa den makt man haft att göra något, börjar fundera på att efterträdarna ska bygga upp en egen socialpolitik.
Första gången jag hörde det var i samband med bostadsbidragslagstiftningen som kom väldigt hastigt inramlade på lagtingets bord som vi
redde upp för den här regeringen, jag återkommer i nästa replik.
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! De fanns med i budgeten som gick till lagtinget och vi har
presenterat det tidigare så det är ingen nyhet. Nu står vi vid vägs ände,
ska vi försöka hinna med och göra blankettlagstiftningar eller ska vi ta
en ny ansats och faktiskt använda oss av självstyrelsen som gagnar ålänningarna på bästa sätt. Det handlar inte bara om hur vi organiserar oss
utan också om innehållet. Det passar alldeles utomordentligt bra att
göra det i dag innan en ny regering tillträder och ett nytt regeringsprogram skrivs.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag håller med om att regeringen befinner sig vid vägs ände. Det är
märkligt när ansvarig minister säger att vi faktiskt borde använda självstyrelsen. Det som vi från Ålands Framtid och jag i social- och miljöutskottet, vi kan inte gå in på interna diskussioner, gång på gång har pekat
på. Nu fem i tolv då börjar man fundera på det. Givetvis, minister Aaltonen är det bra att man någon gång kommer till insikt. Många av oss reagerade på hur förhållandena blev för t.ex. föräldrar som separerade, vi
har ett svenskt tankesätt där också papporna tar ansvar för sina barn,
men lagstiftningen är utformad efter finska förhållanden där det oftast
är mamman som får ansvaret. Minister Aaltonen beskrev i sin presentation att det nästan alltid har varit blankettlagar, det är inte sant. Det har
funnits egen lagstiftning tidigare, men under den här regeringen har det
varit nästan enbart blankettlagar.
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Så är det inte alls. Skulle man ha lyssnat på ltl Anders Eriksson skulle vi ha skurit och skurit och minskat den offentliga sektorn.
Det har vi gjort, det har också det här området fått göra under många
års tid. Nu måste vi också, om vi går inför egen åländsk socialpolitik, tillföra betydligt mera resurser, precis som ledamot Sjögren var inne på,
vem ska göra jobbet? Vi går ut med nyannonsering inom kort för att inrätta en ordinarie tjänst som jurist för det här området. Vi måste ytterligare förstärka det om vi ska gå in för en egen åländsk socialpolitik och
då handlade också om att fördela resurserna till det här området.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack talman! Det är respektlöst mot lagtinget att i det här skedet av
mandatperioden komma till lagtinget med ett meddelande. Lagtingsordningen innehåller två typer av meddelanden, ett för regeringsbildning och regeringsprogram, ett för den politik som regeringen ämnar
föra och där man vill inhämta lagtingets acceptans. De åtgärderna
slocknar alla ut den 31 oktober 2015. Att nu komma med ett meddelande
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som går in i nästa period är oparlamentariskt och får inte förekomma.
Lägg ner meddelandena, det är försent.
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Jag beklagar om ltl Gunnar Jansson uppfattar det så. Vi ser
det mera som en hjälp i vårt arbete att få inhämta lagtingets kunskap
och synpunkter i det förändringsarbete som kommer att ske under det
här året. Här har lagtinget varit med om att fatta beslut om att vi ska ta
den här den s.k. timeouten, att vi ska göra en grundlig analys. Jag ser
det mer som en delrapport, delbetänkande.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Talman! Jag upprepar, det den här landskapsregeringen gör har bärvidd
fram till den 31 oktober i år. Det som bär in i framtiden är lagstiftning.
Ett meddelande är ingen lagstiftning, kan utgöra underlag för det. För
en sådan lagstiftning finns det inte längre tid under den här perioden.
Det är slöseri med resurser att nu börja med meddelanden. Landskapsregeringen borde ha viktigare saker att syssla med än att skriva meddelanden som ändå inte leder någon vart.
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Det är absolut inte avsikten att det inte ska leda någon vart.
Tanken är att det ska vara ett underlag till en kommande lagstiftning så
att vi inte tappar tid i den här viktiga processen. Nästa regering kan
sätta i gång med lagstiftningsarbete i den riktning som man går in för.
Avsikten är att vi ska ta fram och leverera ett underlag som ska komma
till diskussion i Ålands lagting.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! I motsats till flera andra som har uttalat sig vill jag ge mitt stöd
till det arbete och den analys som man tänker göra i landskapsregeringen vad beträffar en egen åländsk socialpolitik. Jag ser fram emot analysen och den slutsatsen man gör på basen av det arbete man tänker
iståndsätta. Det är bra att man gör det nu även om det är sent. Vi ska
tänka att lagting kan ge en långsiktig och förutsägbarhet i att man enhälligt går in för det, då vet nästa landskapsregering när den tillträder var
man kan påbörja arbetet.
Minister Carina Aaltonen, replik

Tack ltl Lindholm för stödet. Det är som ledamoten säger, det kommer
att vara ett avstamp inför något som ska komma. Vi kan inte heller ha
ett sådant arbete i landskapsförvaltningen att det fyra år och så är det
stopp, så tar det nästan ett år att ladda upp på nytt innan man kan förverkliga något inom två år och så ska det ta stopp igen. Vi måste tänka
för ålänningarnas bästa och för våra invånares kontinuitet ute i kommunerna så måste arbetet var ett ständigt pågående utvecklingsarbete,
vilket det här är en del av.
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Ltl Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Det är helt rätt, man kan inte se det långsiktiga politiska arbetet på en fyraårsperiod. Det är en långsiktig, hållbara och en förutsägbarhet måste finnas både för näringsliv och för personer som är i behov
av de lagstiftningar som görs i lagtinget. Det är glädjande att se att socialdemokraterna är inne på den linjen att man faktiskt gör en genomgripande analys. Även om kritiska röster har höjs från vissa partier i lagtinget att man ändå kan svälja den förträten att det inte kommer när
man själv föreslår det, om vi nu kan enas om det är det bra.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! I framställningen hänvisar man till skrivningar i budgeten, där heter det att man ska komma fram med ett lagförslag till förnyande av socialvård och lagstiftning som sammanhänger med den under året. 29:e januari detta år skrev man i ett yttrande att man ska ta
fram underlag för ny reviderad socialvårdslagstiftning. Vad är det man
ska göra? Nu pratar ministern om ett meddelande. Har man kursen klar
eller är det handlingsförlamningen som yttrar sig så här?
Minister Carina Aaltonen, replik

Kursen är klar att det ska göras en grundlig analys och vi måste ta ut en
riktning. Vi måste också inse att verkligheten runt omkring oss har förändrats, förändras hela tiden. Den stora sote-reformen, vårdreformen i
riket den skjuts framåt. Vi har behov att komma framåt med kommunernas socialtjänst att det arbetet inte förlängs osv. Vi är i ett brytningsskede, det är bara att ha tålamod och arbeta på. Riktningen borde vara
en egen åländsk socialpolitik. Vi har än så länge våra 16 kommuner, vi
har den organisation vi har och vi kan aldrig mäta oss med de stora mastodontorganisationer som man bygger upp i riket i dag.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Var är det vi pratar om, vad är det vi vill? Jag håller med om att i den
här frågan behöver vi ha bärighet över flera mandatperioder. Det skulle varit
alldeles centralt när man satte igång att reformera socialvården på Åland,
skulle man ha gjort det som man skrev i regeringsprogrammet, man skulle
haft en parlamentarisk kommitté. Det skulle ha varit alldeles väsentligt att ha
tagit med hela den här biten också.
Socialvården på Åland är inte i ett tomrum, vi har delad behörighet. Det är
trist att inte flera lagtingsledamöter är på plats, detta är en jätteviktig och
mycket, mycket komplex fråga. Framställningen för lagtingets del handlar om
att ställas inför fullbordat faktum. Läget är minst sagt komplicerat.
Socialpolitiken har ett materiellt innehåll, funktionshindrades rätt till assistans, familjearbetare för förebyggande arbete i utsatta familjer, utkomststöd
m.m. Är det de här det vi vill? Vill vi ha högre nivåer på utkomststödet, en
annan barnskyddslag, utöka rättigheterna för de funktionshindrade?
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Det som har krånglat till situationen är omorganisationen, strukturerna för
socialvården på rikssidan. Andra större strukturer, men också överflyttningar
av kompetenser till Folkpensionsanstalten, t.ex. utkomststödets grunddel.
Det är en del som man talar om i kommunernas socialtjänst, ska vi ha kvar
hela utkomststödet när rikssidan flyttar över en del till Folkpensionsanstalten?
Man kunde läsa i dag, där ministern skriver en insändare tillsammans med
lantrådet där man ringar in problemet ”ska vi fortsätta med blankettlagstiftning trots att man i riket avser att organisera social- och hälsovården i
större enheter och enligt ett förvaltningssystem som kraftigt avviker från
vårt eller ska vi gå in för en egen socialpolitik och helt egen lagstiftning
inom det sociala området”. Man skriver också i insändaren att man vill slå
vakt om Ålands småskalighet och trygga nivån på välfärden, därför ska man
överväga en egen socialpolitik. Det tycker jag är en korrekt beskrivning.
Det vi har att ta ställning till nu är ett lagförslag om ändring av blankettlagar om socialvården. Det betyder rätt och slätt att vi ska lagstifta oss ur vår
egen lagstiftning under en kort period tills vi har fattat beslut om hur vi ska
gå vidare. Landskapsregeringen har meddelat lagtinget att vi kommer att få
ett socialpolitiskt meddelande där frågetecknen rätas ut och där det finns politiska linjedragningar. Det här är viktiga saker. Jag understryker igen att det
absolut skulle varit på sin plats att hela parlamentet skulle ha deltagit i det
här arbetet.
Resurserna inom socialvårdens kompetensområden, inom landskapsförvaltningen, är mycket, mycket små. Arbetsbelastningen är under all kritik.
Det är fullständigt klart och tydligt att vi lagtingsledamöter och också landskapsregeringen säger vilka frågor som räknas och vilka frågor som är viktiga.
Det är enklare och viktigare att driva och prata om infrastruktur i betong
och asfalt än i social infrastruktur. Titta vad vi har satt för resurser på infrastrukturavdelningen. Allmänna byrån och infrastrukturavdelningen har ökat
sina resurser med 30 procent. Vi skriver omfattande och påkostade rapporter, tar in otaliga konsulter och det har varit mycket, mycket pengar i omlopp.
När det gäller socialvården är deras resurser inom landskapsförvaltningen
alldeles för små. Ska vi börja prata om egen socialvårdspolitik måste vi reda
ut, kanske det är det vi få i meddelandet, men vi hör också här att man ska
göra det själv inom ramen för de få tjänstemännen som finns inom socialvårdsbyrån. Det handlar om personella resurser, ekonomiska resurser, lagstiftningskompetens, beredningen, anvisningar och omfattande beredningar
när man ska ta fram socialvårdslagstiftning.
Bara anvisningarna hur man ska förfara när man ska tolka och ge barnen
rättigheter genom barnskyddslagstiftningen är stora tjocka handböcker. Det
är definitivt självstyrelsepolitik och en behörighetsfråga. Vi behöver också
analysera överföringarna till Folkpensionsanstalten.
Jag förväntar mig att det i tilläggsbudgeten som landskapsregeringen sätter på lagtingets bord, finns rejält med resurser för den här frågan. Man kan
inte lägga hela det här på socialvårdsbyrån. Ta in konsulter, ta fram ordentliga beslutsunderlag och ordentliga rapporter, inte att alla står här och gör
någon slags halleluja, det här är svåra och komplexa saker.
Kommunernas socialtjänst, vad innebär det nu då? Ska vi inte ha utkomststödets grunddel till Folkpensionsanstalten, det är en del av det som kommunernas socialtjänst ska göra.
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Jag är den första att beklaga att man inte tog ett bredare perspektiv på hela
socialvården inom Åland. Det var en väg som gällde och det var kommunförbund. Varför analyserade man inte frågan djupare? Tack.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Ltl Sjögren efterfrågar information som eventuellt
kommer i ett meddelande, tidigare hörde vi kollegan Jansson att han
inte tycker att meddelande är ett verktyg som vi ska använda under
valår. Hur är liberalernas uppfattning ser också ltl Sjögren, tillika partiordförande för liberalerna, problem med att använda meddelande som
verktyg under valåret?
Ltl Katrin Sjögren, replik

Jag delar ltl Gunnar Janssons uppfattning, vad spelar det för roll att vi
får något meddelande i slutet av mandatperioden. Skulle det ha en riktig
verkan måste det utskottsbehandlas. Det jag vill ha, det liberalerna efterlyser är ett gediget faktaunderlag och att man faktiskt sätter de resurserna som det kräver om man ska ta över socialpolitiken på Åland. Vi
behöver ett ordentligt beslutsunderlag och det behöver ringa in kompetenser, kostnader, behörighetsfrågor, det är stora och viktiga frågor.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag förstår att man ska ta fram analysen i meddelandet. Jag är förvånad att liberalerna i opposition står och säger att meddelande är ett verktyg som man ska sluta med, när man själv 2011 levererade fem meddelanden under valåret när man satt i regeringen. Självstyrelsepolitiska kommitténs betänkande levereras också som inte innehåller exakta lagstiftningsförändringar utan saker som tar bärighet på
nästa mandatperiod och framåt. Vi måste kunna jobba långsiktigt det
sista året på mandatperiod, ställningstagandet låter mycket märkligt.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Sätt fokus på de viktiga. Sätt fokus på om man sitter i och stöder landskapsregeringen att det finns resurser för att ta fram de fakta vi efterlyser. Kalla det rapport eller kalla det meddelande men den viktigaste
vägkosten är att se till att det finns ordentligt med resurser för att ta
fram beslutsunderlaget.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Lantrådet Camilla Gunell

Bästa lagting! Det har varit intressant att höra på den upprörda tonen från
främst den liberala bänken kring att landskapsregeringen kommer att jobba
in till sista minuten, både med lagstiftning och med skrivandet av meddelanden. Inte kan jag se att policyn skulle ha ändrat så mycket, förra regeringen
kom med ett meddelande om kortrutten till lagtinget den 19 maj 2011, under
ledning av dåvarande lantrådet Viveka Eriksson. Jag tyckte inte att det var fel
med det. Eftersom många stora övergripande frågor krävs att man för en öppen parlamentarisk diskussion. Jag vågar hävda att åtminstone kommer ett,
två eller tre av partierna i regeringen att också vara med i följande regering.
Tiden tar inte på något sätt slut efter valet i oktober.
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Det regeringen vill både på kollektivtrafikens område, vattenvården och
dess skötsel, landskapets ägarpolitik och nu även de mått och steg vi ska ta på
Åland beträffande socialpolitiken kommer vi att lägga fram för en bred
parlamentarisk diskussion under våren. Det tror jag är bra därför att följande
regering behöver ha ett underlag att fatta sina beslut på när man går vidare
och skriver ett regeringsprogram. Då är man nog ganska tacksam att materialet finns.
När det gäller social och miljö och underlag för ett kommande vägval beträffande socialpolitikens område ska vi fortsätta som i dag med att ha blankettlagstiftning på Åland, eller ska vi ta ett avgörande steg i självstyrelsens
historia och säga att nu går vi över till en egen åländsk socialpolitik och vad
kunde det innebära. Vilka är möjligheterna, hoten, vilka skulle förbättra våra
möjligheter att tillgodose våra medborgares behov utifrån självstyrelsen och
småskalighetens förmåga att leverera.
Underlaget som landskapsregeringen redan jobbar på inför meddelandet
är att sammanställa hur situationen ser ut idag, vilka lagar socialvårdslag och
speciallagar som styr de här viktiga politiska områdena i dag och föra diskussionen hur det kunde förändras. Vi kommer inte att ta ställning i den här
frågan, utan kommer att ha åsikter om det men det blir ett vägval som nästa
regering ska fatta i samband med sitt regeringsprogram. Om man ska gå in
för åländsk socialvårdspolitik är det en stor och avgörande fråga och den behöver också ha ett brett parlamentariskt stöd. Tack.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag får upprepa min fråga när lantrådet står i talarstolen. Tänker man tillföra resurser att man kan ta fram det gedigna underlaget
som behövs? På samma sätt som man har ökat resurserna rejält på infrastrukturavdelningen och hyrt in konsulter och skrivit omfattande
rapporter. Nu får vi höra att det tänker man inte göra utan det är tjänstemännen själva som ska ta fram det här. Varför är det inte likabehandling? Varför får man inte resurser till socialvårdsbyrån?
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Vi ska påminna oss att de kraftiga inbesparingarna på social- och miljö
påbörjades redan under Katrin Sjögrens ledning. Det har minskat resurserna där. Vi ska komma ihåg, att vilken avdelning är det fortfarande
som har den största kakan i landskapets budgetkaka om ni minns, den
vi brukar presentera i samband med budget ja, social- och miljö. Framför allt därför att ÅHS nästan slukar hälften av klumpsumman i dag. Här
krävs en framtida diskussion, ska vi ha det här? Naturligtvis måste vi
stärka socialvårdsbyrån den är alldeles för liten. Tar man dessutom med
ansvar för att lagstifta om det här området måste den givetvis förstärkas
ordentligt. De diskussioner vi haft inför meddelandet är att det redan
idag finns ett gott underlag, en sammanställning av hur den reglerade
situationen ser ut vilka lagar som styr socialvården på Åland, utgående
ifrån det kommer vi att föra en diskussion.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag räknade upp i mitt anförande vad vi förväntade oss att ska
finnas i utredningen och jag tror att det behövs tilläggsresurser. Tar man
tjänstemän som faktiskt ska stifta lagarna behöver man en väsentlig för99

stärkning. Lantrådet behöver nog läsa på. Trots att det var hårda bandage under förra mandatperioden så inrättade vi nya tjänster på socialvårdsbyrån. Det var ett lysande undantag och de kämpade jag hårt för.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Vi inrättar också nya tjänster på social och miljö och framför allt behöver vi förstärka den juridiska sidan. Där har varit en stor omsättning av
folk den senaste tiden och man måste återfå stabiliteten och arbetsron.
Framför allt krävs det på den juridiska sidan, där har vi haft brister och
det behöver vi förstärka och det berättade redan social- och miljöministern att är på gång.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack talman! Behörighetsfördelningen enligt självstyrelselagen vilar på
lagstiftningsbehörighet. Den behörighet som tillkommer landskapet utövas i lagstiftning av lagtinget och i förvaltningen av landskapsregeringen. Inte behöver vi diskutera var behörigheten finns utan det handlade
nu om att materialisera den rätt som tillkommer Ålands folk att i lagtinget styra sig själv. Det gör man med lag, vi behöver inte meddelandena. Kom till lagtinget med lagförslag så utformar man de regler som
självstyrelselagen medger lagtinget rätt att göra. En sådan process menar jag att är onödig, hoppa över det steget och kom med lagförslag
istället.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Bästa ltl Gunnar Jansson, ett sådant ligger på lagtingets bord i dag och
det är därifrån hela diskussionen erinrar sig, d.v.s. det finns ett lagförslag. Meddelandeformen har en funktion i det att man påannonserar en
fråga som är av stort politiskt intresse. Det förts hit för diskussion, man
insamlar de olika partiernas synpunkt. Meddelandet och den diskussion
som kommer att föras här kring socialpolitiken kan vara viktig för nästa
regering när man vill fatta beslut om vägvalet. Man behöver parlamentets stöd i det faktum att ska man gå den vägen, med en egen åländsk
socialpolitik måste man också vara beredd att tillföra de resurser som
krävs administrativt och juridiskt för att upprätthålla det.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack talman! Det kan vara så, men vår parlamentariska ordning vilar på
en annan grund. Befolkningen komponerar nästa lagting, lagtinget utser
regering. De två aktörerna formar sin politik, den här regeringen ska
inte göra det.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Den här regeringen och dess partier kommer definitivt att vara med och
forma framtiden för Åland, det kan jag garantera ltl Jansson. Varför
kom då förra regeringen till lagtinget med ett stort och viktigt infrastrukturellt meddelande den 19 maj 2011? Hur mycket hann man själv
förverkliga av de scenarierna, absolut ingenting? Tänk lite efter hur man
själv agerat innan man kritisera andra.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Talmannen vill påminna om de blankettlagar som egentligen
är till grund för den här debatten.
Ltl Barbro Sundback

Anmärkningarna kommer ofta i samband med kvinnliga inlägg. Föreslår att
ärendet bordläggs till onsdagen den 11 mars.
Vtm Roger Jansson

Fru talman! Jag kan understöda förslaget om bordläggning. Jag blev förvånad när lantrådet men även socialministern talar i termer av att vi skulle
sakna socialpolitik i landskapet. Att vi måste bestämma oss för om vi ska ha
en egen socialpolitik, vad har vi då haft hittills? 30 lagar på olika nivåer vi har
under socialvård, på miljösidan ett tjugotal. De innehåller den åländska social- och miljöpolitiken som vi har drivit under decennier och det har varit betydande inslag av egen social- och miljöpolitik i dem. I många fall har vi varit
föregångare.
Det finns för fortsättningen, när man ändrar administrationen inom sektorerna i riket, orsak att använda sig av vissa blanketter där vi inte ha någon
avvikelse i innehållet i servicen och skötseln av de områdena. När man diskuterar vilka socialagar, där vi eventuellt ska sluta med blankettlagstiftning, den
stora är rikslagen om socialvård så måste man precisera sig och säga vilka det
är.
Jag antar att meddelandet kommer att klargöra frågorna. Vi har en egen
barnomsorgslag som vi alla vet, som skiljer sig i stora delar från den reglering
som finns i riket. Vi har också annan sociallagstiftning där vi har egna lösningar, ibland i form av kompletteringar i blanketten, ibland i form av egen
lagstiftning.
Jag hoppas att den fortsatta diskussionen i de här frågorna, förutom att
den ska hålla sig till de fem lagar som vi nu diskuterar och som alla var blanketter, men jag ser inte något behov i det här skedet att ändra på det förslaget
från landskapsregeringens sida utan det fungerar lika väl som de har gjort tidigare. Om lantrådet vill svara på sitt påstående om att vi skulle bestämma
oss för om vi ska driva en egen socialpolitik eller inte i landskapet ska avgöras
nu 2015. Jag tror inte att jag missförstod det, men det är möjligt att lantrådet
avsåg något annat än det som det lät som. Tack.
Talmannen
Lagtingsledamot Barbro Sundback har föreslagit att ärendet ska bordläggas till den 11
mars och förslaget är understött av vice talman Roger Jansson. Ärendet kommer att
bordläggas, önskar någon uttala sig om bordläggningstiden? Ärendet bordläggs till den
11 mars 2015.
Ltl Christian Beijar

Fru talman! Jag begärde ordet för att understöda ltl Barbro Sundbacks förslag till bordläggning men tar det då också möjligheten att säga något.
Ledamot Gunnar Jansson brukar alltid ha tre punkter, jag har två. För det
första understöder jag förslaget till bordläggning. För det andra, frågan om
egen åländsk socialpolitik, är det viktigt att man diskuterar. Frågan är på intet sätt ny, vi har redan i början på tjugohundratalet, kommer inte exakt ihåg
åren, men frågan att ha en egen åländsk socialpolitik har diskuterats från so-
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cialdemokraternas sida också här i lagtinget. Därför är det intressant att frågan kommer upp igen. Vi vet att inför val och överhuvudtaget, upplevs alltid
social- och hälsovården som viktig för väljarna. Därför är det viktigt att vi på
Åland kan och har möjlighet att utforma en egen social- och hälsovårdspolitik. Den frågan är ytterst viktig. Därför är det bra att den tas upp till fortsatt
diskussion. Tack.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Jag blir mer och mer bekymrad. Nu kom det igen från socialdemokratiskt håll, mantrat att vi ska överväga att skaffa oss en egen
åländsk socialpolitik. Under alla mina år i den här salen har vi haft en
egen socialpolitik, vad menar man egentligen? Vi har åtskilliga lagar
som vi antingen har gjort förändringar i blanketterna eller skrivit egna
lagar, jag nämnde barnomsorgslagstiftningen men det finns flera. Hälsovårdspolitiken har vi sannerligen haft en egen under decennier, inte
minst när vi omorganiserade hälso- och sjukvården på Åland i början på
nittiotalet på ett helt och totalt annorlunda sätt än vad man har i riket.
Vad avser socialdemokraterna med att ta upp frågan om att ha en egen
åländsk socialpolitik? Är det bara frågan om att sluta skriva blankettlagar eller är det något annat?
Christian Beijar, replik

Fru talman! Den egna socialpolitiken är viktigt att vi anpassar efter
åländska förhållanden. Det är precis som vtm Jansson säger att vi naturligtvis har delvis anpassade, men vi måste hela tiden föra en konstruktiv
diskussion utgående ifrån de förhållanden som vi befinner oss i. Som
också vtm Jansson säger, när det gäller hälso- och sjukvården har vi
klart och tydligt kunnat utforma en egen lagstiftning som man i riket
kanske t.o.m. borde ta efter att ha det under staten, i landskapet har vi
det under landskapet genom ÅHS. Det har visat sig att det var väldigt
lyckat.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Oklarheterna fortsätter att vara stora. Kan det möjligen
vara på det sättet att man i och med att riket diskuterar omorganisation
på den sociala sidan i den s.k. sota-reformen, har fått en aha-upplevelse
från socialdemokraterna att, jaha, då borde vi eftersom vi inte ska ha
samma organisation ha en egen åländsk sociallagstiftning. Det är en helt
annan fråga och har varit hela tiden hur vi sen organiserar här på Åland
vår social- hälso- och miljövård. Den har vi organiserat på ett sätt som
passar våra förhållanden. Det är klart att sote-reformen som kommer att
rulla vidare i riket kommer att resultera i vissa behov av att ytterligare
skilja oss ifrån riket. Att börja kalla det att vi nu ska börja driva en egen
socialpolitik är verkligen att undervärdera allt det stora arbete som vi i
varje sociallag har gjort tidigare under decennier.
Talmannen
Tiden är ute!
Christian Beijar, replik

Fru talman! Det är inte fråga om att undervärdera, utan frågan om att se
utgående ifrån vilka behov och hur man kan utformar det utgående ifrån
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de åländska förhållandena. Det betyder inte att man undervärderar det
tidigare arbetet som landskapsregeringar och lagting har gjort. Meddelandet kan ge riktlinjer på hur man kan utforma den framtida socialpolitiken. Det borde också vara positivt för moderaterna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag får ställa mig till delar av landskapsregeringspartierna för
det dunkelt tänkta är det dunkelt sagda. Vad är det man riktigt vill? Jag
har precis samma uppfattning som vtm Roger Jansson. Pratar vi om organisation eller pratar vi nu om att vi vill ha egna barnskyddslagar, handikappservicelagar, vi har egen barnomsorgslagstiftning, hemvårdstödslagstiftning. Vi har under flera årtionden släpat efter när det gäller den
sociala lagstiftningen. Man har varit mycket före på rikssidan med det
materiella innehållet i flera delar av den komplicerade och svåra socialpolitiken t.ex. barnskydd och handikappservice. Jag blir inte heller riktigt klok på det här.
Christian Beijar, replik

Ltl Katrin Sjögren säger att hon inte blir riktigt klok på det här. Avsikten
med att exempelvis komma med ett meddelande är att man ska befinna
sig på vågens framkant gällande den socialpolitiska utvecklingen i landskapet det är det viktiga, visioner och hur man kan utformade. Det tar
inte slut per 31 oktober 2015 utan det ska ligga till grund också för de
fortsatta diskussionerna i framtida landskapsregeringar.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Ett problem är att det definitivt inte ligger på vågens framkant i
alla fall inte när det gäller att få våra organisationsmodeller att kommunicera med det som man tänker sig på rikssidan, det är det stora problemet. Vi får helt enkelt se vad meddelandet kommer att innehålla. I
den avslutande repliken vill jag igen understryka att man behöver se
över resurserna på socialvårdsbyrån. Det behöver få lika mycket konsulter, kompetens och medel som infrastrukturavdelningen har fått när det
har tagit fram sina visioner och gjort sina beräkningar.
Christian Beijar, replik

Fru talman! Jag delar ltl Katrin Sjögrens resonemang om resurser, resurser behövs det är väldigt viktigt.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Ärendet är bordlagt till den 11 mars 2015.
För kännedom
5

Godkännande av associeringsavtalet mellan EU, Euratom och deras medlemsstater
och Ukraina, Moldavien respektive Georgien
Landskapsregeringens yttrande (RP 11/2014-2015-s)
Republikens presidents framställning (RP 11/2014-2015)
Ärendet upptas till behandling vid plenum 11.03.2015.
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6

Stöd för hållbart skogsbruk
Landskapsregeringens lagförslag (LF 8/2014-2015)
Ärendet upptas till behandling vid plenum 18.03.2015.

7

Avbytarservice
Landskapsregeringens lagförslag (LF 9/2014-2015)
Ärendet upptas till behandling vid plenum 18.03.2015.

8

Barnbilstol
Landskapsregeringens lagförslag (LF 10/2014-2015)
Ärendet upptas till behandling vid plenum 11.03.2015.

9

Ministerförsäkran
Landskapsregeringens lagförslag (LF 11/2014-2015)
Ärendet upptas till behandling vid plenum 11.03.2015.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls 11.03.2015 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Närvaroregistrering. 29 ledamöter närvarande.
Lagtingsledamoten Christian Beijar anhåller om ledighet från dagens plenum på grund
av sjukdom. Beviljas.
Första behandling
1

Produktionsstöd för el åren 2013-2015
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 6/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 3/2014-2015)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betänkandet.
Diskussion.

Meddelande
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Ltl Jörgen Pettersson

Talman! När det handlar om en hållbar framtid är det väldigt mycket som berör området energi. Vi använder elektricitet i stort sett varje vaken och sovande minut. Tyvärr är största delen av den elen inte producerad på ett hållbart sätt, den kommer från fossila bränslen eller kärnkraft som utarmar vår
jord.
Nu är vi på Åland inte i den positionen att vi kan göra något åt detta på en
global nivå men vi har vissa möjligheter att lokalt göra vår energiproduktion
lite mer hållbar genom att fortsätta satsa på den vindkraft som idag utgör 23
procent av vårt energibehov. Tack vare djärva satsningar för länge sedan har
vi idag ett kunnande inom en bransch som alldeles på riktigt kan påverka
hela världen.
Kunskaper inom vindkraften har nu lett till att Åland i en unik operation
och samarbete med kan komma i åtnjutande av finansiering av tre stora
vindkraftparker vilket t o m kan göra Åland till en exportör av grön vindenergi. Den frågan avgörs snart i Finlands riksdag och därefter i Ålands lagting
och skapar då långsiktiga förutsättningar för en utbyggnad av vindkraft.
Det betänkande vi nu har på bordet handlar om historien och borde i den
bästa av världar inte varit nödvändigt. Avsikten var från början att det tariffsystem som nu avgörs i riksdagen redan skulle vara klart. Så blev det inte och
de åländska vindkraftsbolagens ekonomi är oerhört ansträngd. Därför är det
ett enigt finans- och näringsutskott som förordar att landskapet betalar ut
4,90 euro per megawattimme eller sammanlagt 900 000 euro till dessa vindkraftsbolag för åren 2013 till 2015. Innan utbetalningen sker måste dock stödet notifieras.
I samband med utskottsbehandlingen har utskottet upptäckt några smärre
förbiseenden i lagförslaget varför vi föreslår att ett nytt moment tillfogas i den
sjuttonde paragrafen. Övergripligt handlar det om att förtydliga att stödet
bara riktar sig till vindkraftproducenter. Alla förändringar beskrivs mer detaljerat i betänkandet.
Talman! Genom att retroaktivt stödja den åländska vindkraften skapar vi
möjligheter att i framtiden göra Åland till ett mer koldioxidneutralt samhälle.
Det är helt i linje med den hållbarhetsstrategi som detta utskott tidigare formulerat och som antagits av detta lagting.
Mot bakgrund av detta är det ett enigt finans- och näringsutskott som står
bakom detta betänkande varför vi förslår att lagförslaget antas med de angivna förändringarna. Tack.
Ltl Brage Eklund

Tack, fru talman! Det finns egentligen inte så mycket mer att tillägga. Jag delar finansutskottets ordförandes åsikter i hans presentation. Alla partier har
varit enhälliga om det här produktionsstödet.
Det hade kanske kunnat komma lite tidigare och vara lite snabbare framtaget än vad det blev. Man har skjutit lite på detta eftersom man trodde att
man skulle slippa in i det finska stödsystemet med inmatningstariffer. Tyvärr
blev så inte fallet. Vi vet hur det ligger till idag, det är fem före att det ska
klubbas och då kommer vi in i ett annat system. Det här är, som ordförande
sade, historia.
Vi från Ålands Framtid har alltid varit förespråkare för alternativ energiförsörjning, vindkraften har varit en del. Vi har också aktivt jobbat för att det
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ska bli en panna som kan ta vara på grovflis och på det viset använda skogsprodukter. Det är lite synd att det bara berör vindkraftverken, men så är nu
fallet och det är ingenting att orda om. Det är bra att retroaktiviteten kommer
i det här fallet.
Vi vet att vindkraftbolagen blöder idag. Jag pratade med en representant
som känner till det här. Alla bolag presenterar röda siffror i boksluten idag.
Detta är nödvändigt om vi ska ha våra mål kvar när det gäller hållbarhetsperspektivet att uppnå en miljövänlig energiförsörjning fram till 2020. Om vi
inte hade gjort det här så hade alternativet varit att vindkraftbolagen hade
behövt fundera på att rusta ner. Jag hoppas att stödet via inmatningstariffsystemet nu blir klubbat i riksdagen så att vi kan fortsätta. Tack, fru talman.
Talmannen
Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 17 § landskapslagen om produktionsstöd för el för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.
Remiss efter bordläggning
2

Ändring av blankettlagar om socialvård
Landskapsregeringens lagförslag (LF 7/2014-2015)
Ärendet bordlades vid plenum 09.03.2015.
Talmannen vill påminna om att debatten ska hålla sig till ärendet med hänsyn till att
samtliga ledamöter ska ha samma möjligheter att förbereda sig på ärendet.
Fortsatt diskussion.
Ltl Barbro Sundback

Tack, fru talman! Jag vet inte om tillägget om vad ärendet gäller innebär att
man inte ska få diskutera en egen socialpolitik? Jag anser nämligen att det
hör till ärendet, det är bland annat därför som den här framställningen kommer hit. Regeringen vill göra ett stopp här och vill inte gå in för den politik vi
har haft inom socialvården hittills och fortsätta automatiskt med blankettlagstiftning.
Blankettlagstiftning inom socialvården har ju en historia som grundar sig
på den lagstiftning vi hade 1951-1991, när landskapets på ekonomi baserade
sig på en utjämning av kostnaderna i efterskott. Om vi då kunde påvisa att vi
på Åland skapade enahanda förmåner för ålänningarna så finansierade riket
våra utgifter. Den här bestämmelsen i självstyrelselagen resulterade i att vi så
gott som enbart hade blankettlagstiftning inom hela social- och hälsovården.
Eftersom det var just under den här tiden som välfärden byggdes ut så kan
man säga att så gott som all vår social- och hälsovård är kopierad genom
blankettlagstiftning. Att vi har haft behörighet på det här området betyder ju
inte att vi har drivit någon egen socialpolitik. Det har kommit först efter att vi
fick den nya självstyrelselagen och en rätt till att fördela budgetmedel fritt. Då
fanns inte enahanda förmåner längre, utan det finns en bestämmelse i 44 § 2
mom. självstyrelselagen som säger att vi ska ha minst samma sociala förmåner som i riket. Vi hade också en garantilag där det här förtydligas.

107

Den här bestämmelsen har inte uppfattats som förpliktigande utan det är
ett önskemål. Sedan den tiden, 1991, ser vi att den åländska sociallagstiftningen och rikets lagstiftning börjar ta olika vägar. Det mest karakteristiska
för den här utvecklingen är barnomsorgslagen där vi har lagstiftning. Sedan
finns det några andra, nu kommer hemvårdsstödslagen. Sedan finns det lagar
där vi ha något högre nivåer på försörjningsbidragen jämfört med riket. Man
kan säga att vi i mångt och mycket har samma social- och hälsovårdslagstiftning som i riket och i vissa fall har vi bättre förmåner än i riket.
Det som vi inte har syns inte i vår lagstiftning där vi överhuvudtaget inte
har samma sociala förmåner. Vi har ju inte allmän tandvård som man har i
riket. Vi har också en avgiftspolitik på ÅHS som avviker från hela Norden eftersom man måste betala för barns och ungdomars service på Åland.
Det som har skett är att sociallagstiftningen faktiskt ganska ad-hoc har
börja ta sig egna vägar på Åland. Nu är väl frågan om vi inte ska ta steget fullt
ut och mera systematiskt och övergripande försöka formulera hurdan sådan
lagstiftning vi vill ha inom den sociala sektorn.
Den förändring som sker i riket vad gäller hela organisationen av socialvården kommer att göra att skillnaden mellan Åland och Finland på det här
lagstiftningsområdet kommer att skilja sig mycket.
Den här framställningen visar just på den här historiska utvecklingen som
jag talade om. Det är enbart blankettlagstiftning. Blankettlagstiftning är ju
inte bra ur rättssäkerhets synvinkel, speciellt inte när det gäller sociala och
ekonomiska förmåner som tillkommer enskilda. Det betyder att en person
som t.ex. ska läsa barnskyddslagen så är det helt omöjligt att läsa den. Det är
nästan bara fullt med hänvisningar till riksdagslagstiftning.
Det finns många skäl för att ta upp den här diskussionen om en egen
åländsk socialpolitik och lagstiftning.
När det gäller frågan om resurser så det är klart att den är mycket relevant.
Det krävs nog också politiska resurser och mycket kunskap och kompetens
inom partierna. Detta kan inte enbart lösas genom att anställa tjänstemän
och dyra konsulter. Framförallt måste man politiskt veta vad det är vi vill, vilken lagstiftning vi önskar utveckla, var vi vill ha höga nivåer och var vi kanske
vill ha lägre och inte alls behöva ta någon större hänsyn till lagstiftningen i riket eller någon annanstans. Tack.
Talmannen
Talmannen vill ytterligare förstärka och förtydliga att landskapsregeringen har formulerat ingressen vad ärendet handlar om. Under huvudsakligt innehåll står: ”Landskapsregeringen föreslår att vissa blankettlagar om socialvård ändras. Genom förslaget
tillförsäkras att de ändrade blankettlagarna kan tillämpas på Åland i enlighet med
nuvarande lydelse även efter ikraftträdandet av de ändringar av rikets socialvårdslagstiftning som har samband med en ny socialvårdslag i riket. Lagarna bör i lagtinget behandlas i brådskande ordning”. Skulle landskapsregeringen ha önskat att en
annan diskussion skulle ha förts så skulle de säkert ha fört ett sådant ärende till lagtinget. Det är detta som lagtingsledamöterna har förberett sig för.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! När det gäller att ha någon slags ad-hoc socialpolitik så får den
här landskapsregeringen stå för det. Det finns absolut en egen åländsk
socialpolitik. Det handlar bland annat om barnomsorgslagstiftningen,
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hemvårdsstödslagstiftningen, barnbidraget och närståendestödet. Men
där vi har haft blankettlagstiftning så har det varit väldigt, väldigt komplicerad lagstiftning t.ex. barnskyddslagstiftningen och handikappservicelagen. Nu tar landskapsregeringen bort den mekanismen i just den
lagstiftningen som medför förbättringar. Nu fryser vi detta här på Åland.
Det betyder att de förbättringar som man kanske inför på rikssidan i
barnskyddslagen och i handikappservicelagen får inte vi nu automatiskt.
Det tycker jag är dåligt.
När det gäller socialpolitik, när det gäller tandvård och när det gäller
avgiftspolitik på ÅHS så leverera landskapsregeringen och majoritetspartierna!
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, det är svårt att replikera om man inte får replikera på de här generella inläggen, men jag antar att jag får det.
Vilka mål är det som styr liberalernas socialpolitik? Är det så att när
det är komplicerad lagstiftning så ska det vara blankettlagstiftning och
när det inte är det så ska det vara egen lagstiftning? Ska det vara minst
samma förmåner som i riket eller mera? Är det enahanda förmåner? Jag
ser inte riktigt linjen. Det var nämligen liberalerna som under den förra
mandatperioden gick bort från enahanda förmåner och jämförelser mellan olika serviceformer i riket på Åland. Man sade; ”om vi inom barnomsorgen gör av med lika mycket pengar eller mer än i riket så då är det
minst samma förmåner.”
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det är ju detta som har varit en egen socialpolitik. Vi har förbättringar och betydligt mera förmåner både i barnomsorgslagen, i
hemvårdsstödslagen och i närståendestödslagen. När det gäller speciallagstiftningarna så krävs det oerhört mycket kompetens. Visst är liberalerna villiga att titta på det, men då vill vi veta hur mycket resurser man
är beredd på att lägga. Se vilka resurser landskapsregeringen har satt på
skärgårdstrafiken och vad man nu tänker göra med socialpolitiken. Där
har man nog någonting att gräva i.
Lagtinget har väntat på avgifterna. Landskapsregeringen skulle revidera ÅHS-lagstiftningen, inte har vi sett något sådant förslag. Vi i förra
landskapsregeringen införde ett högkostnadstak för att få ner avgifterna
inom ÅHS. Nu har vi väntat på en förbättring i avgiftspolitiken inom
ÅHS men något sådant har man inte heller lyckats leverera.
Så bästa majoritet; se er själv i spegeln!
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack för den utskällningen! Vi försöker se framåt, i spegeln ser man bara
sin egen del, ltl Katrin Sjögren. Man behöver nog titta lite längre när det
gäller den framtida socialpolitiken. Jag uppfattade nog inte riktigt den
övergripande målsättningen för liberalernas arbete. Det var väl så att om
det var komplicerat så skulle man ha blankettlagstiftning annars kunde
man överväga egen lagstiftning.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Jag ska försöka hålla mig till den här framställningen så gott det
går. Jag är glad att man pratar om att försöka föra en egen socialpolitik, det
gillar vi verkligen.
Den här framställningen handlar om ändring av blankettlagar om socialvård. Jag undrar hur många gånger jag och företrädare för Ålands Framtid
har stått och pratat om nackdelarna med blankettlagstiftning? Bland annat i
den senaste bostadsbidragslagen som kom i ett väldigt, väldigt sent skede
hade jag ett långt resonemang om nackdelarna med det.
Jag har också i social- och miljöutskottet gång på gång lagt förslag på egna
lösningar och egna förbättrande förslag till de blankettlagstiftningsförslag
som landskapsregeringen har kommit med, mest för döva öron tyvärr.
Det pratas om att man ska ha mera förmåner och det har vi. Jag tror också
att vi måste stanna upp och fundera lite. Det går inte bara att resonera att vi
ska ha mera och mera förmåner så länge vi har samma intäktskälla som man
har på rikssidan.
Lite förvånande med socialdemokraternas utspel är att man har haft makten nu i 3 1/2 år utan att man de facto har gjort någonting när det gäller att
utarbeta en egen socialpolitik. Men nu vill man tydligen lämna någon sorts
testamente åt den kommande landskapsregeringen. Det är ganska svårförståeligt. Jag har försökt fundera på vad det riktigt kan bero på. Kan det bero på
de hörande som vi hade i social- och miljöutskottet där det ganska tydligt
framkom problem på grund av den blankettlagstiftning vi har. Den lagstiftningen leder till att vid separationer så för den föräldern som inte barnen blir
skrivna hos så förlorar avsevärt i ekonomiskt hänseende när det gäller barnbidrag och bostadsbidrag. Eller beror det på att rikslagstiftningen har ändrat
så pass mycket att det inte längre går att släpa med och det har man kommit
underfund med. Man håller de facto på att bygga upp ett helt nytt system på
rikssidan.
I den allmänna motiveringen på sidan 3 i den här framställningen som vi
debatterar står det så här: ”Landskapsregeringen konstaterar att de lagändringar som nu föreslås medför att vissa delar av den berörda lagstiftningen
blir komplicerad att tillämpa”. Det tyder ju på att man har kommit till någon
insikt där. Det sägs i sista meningen i det stycket: ”I förslaget till budget för
år 2015 redogör landskapsregeringen för de grundläggande principer som
ska iakttas i det reformarbetet.” Det noterade ja också att ansvarig minister
Aaltonen sade i presentationen av den här framställningen. Men de facto är
det två meningar i de allmänna motiveringarna som överhuvudtaget inte fastslår några grundläggande principer.
Den tredje orsaken som jag har funderat på varför nu helt plötsligt socialdemokraterna kommer till insikt är att det kan vara bra om vi tänker själva
och om vi utarbetar en lagstiftning som är anpassad för åländska förhållanden. Det är något som man de facto har haft 3 1/2 år på sig att göra om viljan
skulle ha funnits. Det kan vara så att sossarna inser vad ändringen som sker
med på rikssidan kan medföra. Man har säkert också tagit del av att man på
sikt strävar till att både hälsovårdslagstiftningen och socialvårdslagstiftningen ska sammanslås. Då hamnar vi ju i en helt ohållbar situation. Vi vet att
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hälsovården i landskapet Åland ligger på landskapsregeringen och socialvården ligger på kommunerna. Därför är det ett väldigt viktigt vägskäl som man
står i då. Skulle man fortsättningsvis driva den linje som socialdemokraterna
har haft åtminstone så länge som de har haft makten i den här landskapsregeringen, dvs. blankettlagstiftning, blankettlagstiftning så innebär det med all
säkerhet att KST då, om inte förr, med all sannolikhet går i graven.
Det som sades i ett anförande av ltl Sundback är märkligt, att regeringen
vill sätta stopp för blankettlagstiftningen. Debatten i måndags visade att det
kanske inte var helt enigt inom regeringsblocket att det var på det sättet. Den
insändare som lantrådet och ansvarig minister skrev tyder väl mera på att det
är 1/3 av nuvarande regering som driver den här frågan. Det är ju också ett
intressant fenomen. Tack.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Den här framställningen är regeringens inte socialdemokraternas. Det kanske skulle noteras.
Ltl Anders Eriksson tar upp en intressant sak när han tror att socialdemokraterna vill att sociallagstiftningen ska föras över på landskapet.
Men vår uppfattning är precis den motsatta, dvs. socialvården ska ligga
på kommunerna. Servicen ska ges i lokalsamhället. Det är därför som vi
inte ville ha med barn- och äldreomsorgen i KST i det här skedet. KST är
en modell som jag vet att många i riket tycker är den modell som man
borde ha. Man borde inte slå ihop socialvård och hälso- och sjukvård,
för det finns en tendens att socialvården inte kan hävda sina intressen.
sin
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Anders Eriksson, replik

När det gäller det sistnämnda så i sak har jag ingen invändning mot det.
Jag tror att det kan vara en av de ögonöppnare som socialdemokraterna
har kommit i kontakt med. Man ser att det här kommer att ske på rikssidan och då skulle vi definitivt stjälpa KST en gång för alla.
Sedan får ltl Sundback dra sina egna slutsatser, men åtminstone i de
repliker och i de anföranden som var här i måndags tydde nog på att regeringen inte var helt enig om det som socialdemokraterna pratar om,
dvs. vikten av en egen socialpolitik. Det märkliga var ju att ansvarig minister i presentationen talade om den saken som ju de facto den här
framställningen inte ens handlar om.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ltl Eriksson försöker med det gamla tricket att härska och dela, men det
är vi vana vid.
Den här framställningen hör ihop med ett större resonemang. Jag
tror för min del att det är viktigt att man redan nu får diskutera en framtida socialpolitik på Åland. Det beror på att Åland och Finland blir mer
och mer olika i det här avseendet. Vi har en ny självstyrelselag som desssutom har lett till att lagstiftningen har blivit olika. Med tanke på Ålands
småskalighet är det viktigt att vi nu funderar på framtiden och hur vi
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kan göra det bästa tänkbara för ålänningarna när det gäller socialpolitiken.
Jag tyckte att Anders Eriksson inledningsvis tyckte att det var bra.
Kan vi inte stanna där istället för att gnälla och på något vis försöka
misstänkliggöra socialdemokraternas ambitioner? Då skulle vi kanske
komma snabbare framåt.
Ltl Anders Eriksson, replik

Låt mig då ta fasta på det som vi en eniga om. Åland och Finland blir
mer och mer olika precis som ltl Barbro Sundback sade. Så småningom
kanske vi rentav får förstärkning i våra strävanden mot självständighet.
Ett av våra grundmotiv är att vi konstaterar att Åland och Finland blir
mer och mer olika, så där är vi helt eniga.
Jag tycker att det är bra att man funderar på en egen socialpolitik, vilket jag sade inledningsvis. Jag tycker att det är bra att man överhuvudtaget funderar på egna åländska lösningar. Men jag ställer mig väldigt
frågande till när socialdemokraterna de facto har haft både regeringschef och ansvarig minister under den här tidpunkten i 3 1/2 år men inte
lagt två strån i kors för att få en egen lagstiftning till stånd. Det blir helt
enkelt inte trovärdigt, ltl Sundback. Det är bara utspel inför valet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Ltl Anders Eriksson undrade när det gick upp för regeringen att vi borde ha en egen socialpolitik. Ja, redan i december 2012 i vårt
utlåtande angående de här nya socialvårdslagarna så belyste vi de här
skillnaderna som finns bl.a. när det gäller organisation mellan den väg
man tar i riket och den väg vi har slagit in på här på Åland. Redan då så
insåg vi att vi kommer att få problem att få de här vägarna att mötas. För
ungefär ett år sedan inledde vi på socialvårdsbyrån de diskussionerna på
allvar. I höstas skrev vi in detta i vårt budgetförslag. Min avsikt var att vi
skulle ha kommit mycket längre med kommunernas socialtjänst och att
den skulle ha varit långt på väg. Nu har vi däremot den situationen att vi
kan stoppa denna mekanism som medför att blankettlagstiftningen
automatiskt träder ikraft.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Anders Eriksson, replik

Som jag sade inledningsvis i mitt anförande så tycker jag att insikten är
bra, men det är kanske lite sent att vakna. Om det är så som ansvarig
minister säger att man kom underfund med det här redan 2012 så då
har man de facto haft 2 1/2 år på sig att göra någonting konkret åt det.
Det gör att trovärdigheten blir ännu sämre. Första gången som jag hörde
det här i plenisalen var i samband med bostadsbidragslagstiftningen och
jag höll ett långt anförande om nackdelarna med blankettlagstiftning. Vi
visste att uppföljningen inte hade fungerat ifrån landskapsregeringens
sida så om inte FPA hade räddat situationen för landskapsregeringen så
hade man de facto inte kunnat betala ut bostadsbidragen åt de behö112

vande. Detta på grund av blankettlagstiftning och på grund av bristfällig
uppföljningen ifrån landskapsregeringens sida. Det var första gången
som jag hörde ansvarig minister prata om att vi borde kanske ha en egen
sociallagstiftning och då hajade jag till.
Minister Carina Aaltonen, replik

Det skulle ha varit en fördel om Anders Eriksson också hade läst budgeten. Faktum är att nu är vi här. Vi stoppar den här mekanismen för att
kunna fundera efter. Det är välkommet att ltl Anders Eriksson också
formulerar vilken slags åländsk personalpolitik han och hans parti vill
ha i framtiden. Vi kommer att få möjligheter till en sådan diskussion
längre fram under året då landskapsregeringen kommer att presentera
ett meddelande som ett underlag för fortsatta diskussioner.
Ltl Anders Eriksson, replik

Man säger att man stoppar mekanismen med blankettlagar, inte stoppar
man ju mekanismerna med att skriva insändare eller hålla något tal i
lagtinget. Man stoppar mekanismerna den dagen man aktivt börja leverera välgenomtänkta egna åländska förslag till lagframställningar. Den
dagen stoppar man mekanismerna.
Jag kan försäkra att jag nog har läst budgeten väldigt noga. Det står
två meningar i budgeten. Det står så här: ”Förutom samordningen av
den sociala servicen finns stora behov av förnyande av lagstiftningen
inom det sociala området.” Det var den första meningen. Den andra
meningen lyder: ”Det är viktigt att det görs en grundlig analys av reformarbetet i riket och hur landskapets socialvårdslagstiftning kan
anpassas till de åländska strukturerna”. Det var den insikten som man
hade då. Nu kommer man dragande med ett lagförslag där man skriver
att man i budgeten har dragit upp de grundläggande slutsatserna. Ja,
men kom igen!
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter replik

Tack, fru talman! KST i graven säger ltl Anders Eriksson. Det tycker jag
är ganska intressant när man nu närmar sig slutrakan på en ganska stor
och viktig reform för hela det åländska samhället. Vi ska ju garantera likabehandling och rättvisa oberoende var man än bor på Åland och det
tycker man att Ålands Framtid skulle värna om men tydligen inte. Vilket
förslag har Ålands Framtid och ltl Anders Eriksson för att lösa den här
orättvisan som verkligen förekommer på Åland och som man nu försöker rätta till?
Ltl Anders Eriksson, replik

Det jag sade beträffande KST var ett av tre motiv där jag försökte förstå
varför socialdemokraterna nu helt plötsligt har börjat prata om en egen
socialpolitik. Det var den tredje orsaken. Jag spekulerar, ltl Kemetter,
det gör jag absolut. Den tredje orsaken var att jag noterade de strävanden man har på rikssidan, att sammanföra lagstiftningen när det gäller
hälsovården och socialvården. Då, om aldrig förr, så är det definitivt
spiken i kistan för KST. Det var det som jag sade. Jag undrar om det kan
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vara ett av motiven ifrån socialdemokratiskt håll att man nu pratar om
egen socialpolitik eller är det inte så?
Ltl Sara Kemetter replik

Tack, fru talman! Det är ju lätt att vinkla orden så här i debatten. Vad
har Ålands Framtid för förslag? Vad är Ålands Framtids socialpolitik?
Vad vill ni göra för att verkligen lösa orättvisan som finns på Åland vad
gäller dem som verkligen är i behov av särskilt stöd?
Ltl Anders Eriksson, replik

Det blir lite patent att ltl Kemetter av alla ställer den frågan till mig. Vi
råkar ju sitta bredvid varandra i social- och miljöutskottet. Om hon tänker efter så kommer hon säkert ihåg många av de förslag på egna
åländska lösningar som jag har lagt, tyvärr utan stöd av socialdemokraterna.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Runar Karlsson

Fru talman! Det är svårt att hålla sig till ärendet efter att man hört ltl Sundback och ltl Eriksson vidga ut ämnet från det här lagförslaget. Jag väljer att
respektera de regler som vi har kommit överens om och jag respektera talmannens påpekanden här.
Jag vill bara säga att centern stöder ändringen av den här lagen då det för
närvarande inte finns andra möjligheter som vi kan göra på Åland.
Centern har nog mycket starka åsikter när det gäller blankettlag eller inte
blankettlag. Vi kommer på ett omfattande sätt att återkomma i den debatten
den dagen som det läggs fram ett meddelande. Vi i centern tycker att det är
bra att man kommer med ett meddelande trots att det är i slutet av mandatperioden. Vi anser och tror att partiernas ideologier kommer att bestå ganska
orubbat efter valet oberoende av vem som sitter på respektive stol. Vi välkomnar det meddelandet och kommer där att delta med kraft.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag har hyfsat klart för mig vad centern tycker om blankettlagar. Min och liberalernas inställning till blankettlagar, speciellt när det
gäller de något komplicerade sociala lagstiftningar, har varit pragmatisk.
Vi kommer absolut inte att motsätta oss att vi skulle ta sådan lagstiftning också. Vi vill då veta hur mycket resurser man r beredd att lägga på
socialvården. Vi pratar inte om en handfull tjänstemän här. Så det ska
bli väldigt spännande att se.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Jag vet inte om jag ska våga svara på den repliken. Jag
måste hålla mig till ärendet, men jag väljer att svara en gång då.
Vi är fullständigt medvetna om att om vi ska egna lagar inom socialvården, vilket vi har på mycket få ställen idag, så krävs det förstås mycket mera kapacitet inom socialvårdsbyrån. Man ska göra förslag till lagstiftningar, förordningar och inte minst handböcker. Som ltl Katrin Sjögren säger; vi måste lära oss prioritera. Om vi vill att ålänningarna ska
ha bättre socialvård och andra mjuka värden som måste vi ta bort lite
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skarpare värden, exempelvis minska på skärgårdstrafiken, vilket ltl Katrin Sjögren själv nämnde.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Kan förslaget att remittera ärendet till social- och miljöutskottet omfattas? Förslaget är
omfattat. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.
Remiss
3

Godkännande av associeringsavtalet mellan EU, Euratom och deras medlemsstater
och Ukraina, Moldavien respektive Georgien
Landskapsregeringens yttrande (RP 11/2014-2015-s)
Republikens presidents framställning (RP 11/2014-2015)
Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket utskott ett ärende ska remitteras. Talmannen föreslår att ärendet remitteras till lag- och
kulturutskottet.
Diskussion.
Minister Wille Valve

Talman! Det här ett aningen kusligt dokument. Det här är nämligen det dokument som Ukrainas ex-president Victor Janukovytj inte ville undertecknad
med EU, vilket ledde till revolution och följaktligen underteckning av detta
associationsavtal den 21 mars 2014.
Avtalet har av Ukrainas nuvarande president Porosjenko beskrivits som
Ukrainas första beslutsamma steg mot EU.
Efter avtalets undertecknande har som vi alla vet Krimhalvön annekterats
av den ryska federationen och införlivats som ett av den ryska federationens
subjekt. Vi kan notera formuleringarna om territoriell tillämpning på sidan
45 i propositionen. ”Avtalet tillämpas i den mån det är möjligt på hela
Ukrainas internationellt erkända territorium inklusive på områden över
vilka staten inte utövar den faktiska kontrollen.”
För Ålands del innebär avtalet fördelar med att dessa länder gradvis integreras i den europeiska unionens inre marknad.
Landskapsregeringen har haft en tät dialog med utrikesministeriet. Vi har
nu en överenskommelse med utrikesministeriet om att den formulering som
finns längst ner i landskapsregeringens yttrande framledes ska ingå i det frihandelsavtal som Finland eller EU initierar, vilket är i linje med vad finansoch näringsutskottet önskat i samband med behandling av tidigare frihandelsavtal.
Talmannen
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Kan förslaget att remittera ärendet till lag- och kulturutskottet omfattas? Förslaget är
omfattat. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.
Remiss
4

Barnbilstol
Landskapsregeringens lagförslag (LF 10/2014-2015)
Talmannen föreslår att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
Diskussion.
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Minister Fredrik Karlström

Fru talman! Det här är, som ni säkert förstår, egentligen inte mitt ärende. Det
är infrastrukturminister Thörnroos ärende, men som nu ni också vet så befinner hon sig på samarbetsministermötet på Grönland. Hon kan sålunda
inte närvara på plenum idag. Därför presenterar jag detta korta lagförslag
som i sig är en teknisk harmonisering av FN:s enhetliga föreskrifter när det
gäller anpassning av tekniska delar.
Om jag tar det från början, Förenta Nationernas ekonomiska kommission
för Europa tittar på harmonisering av tekniska komponenter och hinder för
att göra det enklare för exempelvis fordonsindustrin att kunna sälja bilar över
nationsgränserna. Detta hänför sig till en överenskommelse som gjordes 1958
om att man ska försöka avlägsna så mycket tekniska hinder som möjligt för
att uppmuntra till utökad handel över gränserna. Det här är sålunda en föreskrift som vi, via vårt anslutningsavtal till EU, gett kommissionen rätt att företräda också Åland i FN:s församling när man diskuterar tekniska föreskrifter. Detta pågår tydligen tre gånger i året, man träffas i FN för att se om man
kan hitta system som gör det enklare för att tekniskt anpassa olika fordon och
komponenter i fordon och även barnbilstolar beroende på den tekniska utvecklingen som sker i företagen och i världen.
Därför måste vi också implementera direktivet i vår trafikväglag i 61 § 2
mom. Som ni ser i lagförslaget så är det en väldigt liten ändring. Det är ett
tillägg att vi ska följa Förenta Nationernas ekonomiska kommission för Europas föreskrifter nummer 129. Alla tekniska detaljer om vad den föreskriften
innehåller får utskottet gärna fördjupa sig i, det känner jag inte till.
Ltl Sara Kemetter replik

Tack, fru talman! Jag har en fråga till ministern. Hur påverkar nu det
här lagförslaget våra skoltaxibilar? Idag har vi plats för 13 ungdomar eller barn i våra bilar. Hur kommer det här lagförslaget att påverka de här
platserna? Är det fortfarande 13 platser som gäller?
Minister Fredrik Karlström, replik

Fru talman! Det här har ingenting med antalet barn i skoltaxibilar att
göra. Det handlar om hur barnbilstolar är konstruerade och vilka tekniska komponenter som barnbilstolar kan tillverkas av. Just den tekniska komponentsbiten är en anpassning för att man ska kunna sälja
barnbilstolar över nationsgränserna och att de harmoniseras. Tack vare
att utveckling sker så ska det vara godkänt i alla nationer. Den här överenskommelsen gjordes 1958. Vi har gett EU rätten att godkänna dessa
avtal för Ålands del också. Därför har det ingenting med skoltaxin att
göra.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Sara Kemetter replik

Tack, fru talman! Tack för det klargörandet ministern. Det är alltid bra
att man vill öka trafiksäkerheten för barn. Men för att klargöra så blir
det alltså inte några extra kostnader för våra skoltaxichaufförer eller
andra som tvingas köpa nya bilbarnstolar. Är de barnbilstolar som säljs
här på Åland okej?
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Minister Fredrik Karlström, replik

Fru talman! Som det står i förslagets verkningar så är det återförsäljarna
som ska se till att barnbilstolarna som säljs följer dessa direktiv. Förutom det som redan nämns i lagen så ska barnbilstolarna uppfylla ytterligare föreskriften nummer 129. Jag tar för givet att det kommer att göras.
Det här är en väldigt liten teknisk förändring som inte på något sätt
kommer att revolutionera det åländska trafikväsendet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson

Jag råkar som medlem i talmanskonferensen känna till att t.f. infrastrukturminister Karlström fick väldigt kort tid på sig för att presentera det här. Med
tanke på det så var det en imponerande presentation. Jag kommer inte att
komma med några knepiga tekniska frågor. Jag har också full förståelse för
att ansvarig minister Veronica Thörnroos är upptagen av viktigt nordiskt
samarbete.
Därför riktar jag mig till finans- och näringsutskottet. Jag vill gärna att
man tittar på två saker. Någon kanske blir förvånad för jag tror att de flesta
känner mig som en politiker som vill att man ska ha stor personlig frihet, så
stor frihet som det bara är möjligt. Men när små barn, som omöjligen kan
skydda sig själv, är inblandade så råkar jag se det på ett annorlunda sätt.
Jag har sett så kallade barnbilstolar av de mest märkliga konstruktioner.
Jag har också sett små barn sitta i bilar ännu idag där två vuxna röker så att
det ser ut som en gaskammare. Jag har fått se ett och annat.
Mot den bakgrunden vill jag rikta två frågor till finans- och näringsutskottet. Det handlar om 61 §. Det sägs för det första: ”Barn som är kortare än 135
centimeter och som färdas i en personbil, en paketbil eller en lastbil ska använda bilbarnstol, bälteskudde eller någon annan integrerad eller icke - integrerad fasthållningsanordning som passar till barnets längd och vikt.”
Vad som är godkänd bilbarnstol är en synnerligen flexibel formulering. Jag
hoppas att man i utskottet kan höra sakkunniga om detta.
Men inte nog med det, i sista meningen i samma paragraf sägs det så här:
”Om barnet färdas tillfälligt i ett fordon i vilket någon särskild fasthållningsanordning inte medförs ska barnet i stället använda bilbältet när det
är möjligt och sitta på ett annat säte än framsätet”. Före jag läste den här
paragrafen har jag haft den uppfattningen att det finns ett ganska rigoröst regelverk när en godkänd bilbarnstol, rätt placerad, ska användas eller inte användas. Men formuleringen av paragrafen tyder inte riktigt på det. Med tanke
på våra små hoppas jag att finans- och näringsutskottet faktiskt kan titta på
det här.
Talmannen
Diskussionen är avslutad.
Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget
är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
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Ministerförsäkran
Landskapsregeringens lagförslag (LF 11/2014-2015)
Talmannen föreslår att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet
Diskussion.
Minister Wille Valve

Talman! Det svärs inte så mycket eder nu för tiden. Förr var mycket av såväl
juridiken som politiken uppbyggt kring att folk skulle svära ed.
Detta förslag är en direkt fortsättning på revisionen av arbetsordningen,
där en ny högtidlig försäkran för talmännen ingår. I landskapslagen om landskapsregeringen har den gamla formuleringen ”övervintrat”, vilket innebär
att tillträdande ministrar och lantråd fortsättningsvis lovar att ”främja den
rätt som tillkommer rikets regering och riksdag”.
I lagförslaget ingår en kort beskrivning av Status Quo för våra kolleger i
statsrådet.
Hur ser det då ut i vårt västra grannland? Ja, fram till 1958 fanns något
som hette statsrådseden, en uråldrig ed med starka religiösa inslag: ”Jag N. N
försäkrar inför Gud och Hans Heliga Evangelium att jag städse skall vara
vår Stormäktigste, Högborne Furste och Herre, Sveriges, Götes och Vendes
Konung huld och trogen”. Den kallades för huld- och trohetseden.
Hur såg det ut före 1958? Eder har, som jag inledningsvis nämnde, uråldriga rötter.
Redan i gammal germansk rättstradition hade eden stor betydelse för att
utvinna sanningar. Men allt behövde gå korrekt till och själva edsceremonin
var ytterst viktig.
De som är förtrogna med isländska Landnámabók känner till eden: ”Ek
vinn ei at baugi, lögei, hjálpi mer svá Freyr ok Njör r ok hinn almáttki áss”,
vilket innebär att man svär vid en ring och ber Frej, Njord och den allsmäktige asaguden om hjälp. I samband med ritualen offrades ett djur och ringen
doppades i djurets blod.
Man kan förmoda att det blev bättre när kristendomen vann inträde. Men
när kristendomen vann mark på medeltiden fördes en del diskussioner på
allvar om man verkligen skulle behålla det hedniska edsystemet, vilket man
gjorde rätt lång sträckning. I samband med den här processen där de gamla
ederna smalt ihop med den nya kristendomen inträdde åtskillnaden mellan
de goda ederna – de sanktionerade rättsinstrumenten – och de onda – sådana vi idag kallar svordomar. Väsentligt för de kristna ederna var gudsfruktan.
Nu kan man föreställa sig, när ni har hört utdrag ur den så kallade huldoch trohetseden som var gällande till 1958 i Sverige, att kopplingen till kristendomen var viktig. Men detta var ytterst kontroversiellt under hela den tid
som statsrådsförsäkran fanns i Sverige.
Redan anabaptisterna tog fasta på Jesu Bergspredikan där han sade: ”Ni
skall inte svära någon ed alls”. Anabaptisternas uppfattning levde vidare hos
Martin Luther som också ställde vissa frågetecken kring huruvida eder är förenliga med tron eller inte.
Tro- och huldhetseden 1958 ersattes med en icke-religiös neutral försäkran
som gällde fram tills 1975 då Sverige antog en ny regeringsform och hela för-
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säkran försvann. Det betyder att våra kolleger i Sverige idag överhuvudtaget
inte svär några eder eller försäkran. Det finnsingen ministerförsäkran i Sverige idag.
Men det fanns rebellfästen. På 1980-talet motionerade en moderat riksdagsledamot för att återinföra bruket som ”erinran om och bekräftelse på
allvaret i och ansvaret för den uppgift ett nytt statsråd påtar sig”, men förslaget bifölls inte av Svearikets riksdag.
För den som vill fördjupa sig extra mycket kan jag rekommendera historikern Elin Malmers utmärkta avhandling: ”De försvunna ederna: samhällets
rationalisering och avskaffandet av tro- och huldhetseden samt befattningsederna”. Tack för ordet.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Jämförelsen med Sverige är i och för sig intressant
men sannolikt inte så dramatiskt som ministern här framställde den.
Det som skedde i Sverige 1975 med den nya regeringsformen var ju att
det personliga tjänsteansvaret mer eller mindre försvann. Det är en omständighet som för vår del är grunden för vår tjänstemannautövning.
Länge gällde den uppfattningen att för att man skulle kunna dömas för
tjänstebrott måste man ha avlagt tjänste-ed. Det fanns en mer eller
mindre medveten överträdelse eftersom underlåtenhetsbrott i tjänstemannarätten är bland de mest vanliga. Detta blev lite krångligt men jag
försöker få ner frågan på den nivå där den enligt min mening hör
hemma.
Minister Wille Valve, replik

Jag kan inte annat än att imponeras över den repliken.
Ltl Barbro Sundback

Eftersom jag är en historisk intresserad så tyckte jag att det var intressant att
lyssna till ministerns presentation.
Jag upplevde en underton av ironi, om hur det var på medeltiden och under vikingatiden, som om det skulle vara ett litet löjets skimmer över hur våra
tidigare generationer har tänkt och tyckt. Jag tycker att man kanske ska vara
försiktig med det. Man måste ju komma ihåg att religionen och tilltron till
andliga krafter var mycket större då än under vår tid.
Många hade föreställt sig, speciellt i Sverige som är ett så sekulariserat
land, att religionen inte skulle återkomma. Men det stämmer faktiskt inte.
Religionen vinner ny mark inom politiken hela tiden. När man hade envälde
så var ju kungen direkt under Gud. Jag tycker att det inte är så långt ifrån vad
vi har idag i alla fall. Det kan ju vara viktigt att offentligen offentliggöra sin
trohet till högre principer än kanske det egna privata samvetet.
Det är också intressant att konstatera att president Ahtisaari avslutade sina
nyårstal med att Gud skulle välsigna Finlands folk, som den amerikanska
presidenten gör som i många sammanhang är ganska religiös. Det är ju
ganska liturgiskt men det ingår ändå i de här höga ämbetena att på något vis
försöka göra sig trogen vissa principer.
Till ltl Gunnar Jansson vill jag säga att jag tycker att vi faktiskt kan tacka
någon högre makt att tjänstemannaplikten finns kvar i Finland. I Sverige är
allt numera bara management. Alla som begår någon sorts tabbar inom offentlig sektor så säger man att det ska utredas och sedan jagar någon jour119

nalistmobb bort någon från någon post. Tanken är att människor som tjänar
det offentliga eller som på något vis tar sig talan inför hela befolkningen ska
kunna ledas av några höga principer, det tycker jag att är väldigt viktigt fortfarande. Man kan kanske tycka att det finns för lite av det idag.
Minister Wille Valve, replik

I korthet, det var ingen ironi alls. Jag tycker att det är en oerhört intressant fråga. Jag ville framförallt lyfta fram det extrema tvära kastet som
skedde i Sverige då man gick ifrån den här väldigt religiösa eden till att
helt avskaffa den.
Nu när man har kunnat läsa enskilda statsråds skildringar av hur det
gick till när de utsågs till ministrar i Sverige så kan åtminstone inte jag
undgå att slås över vilken ceremonilöshet som präglade hela den proceduren jämfört med den som vi har här på Åland idag. Vi har fortfarande
försäkran, det ska gå till på ett väldigt bestämt sätt och följa bestämda
ritualer.
I övrigt håller jag med mycket om vad ltl Sundback sade.
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag tycker att det var ett viktigt klargörande från ministerns sida.
När det gäller kastet i Sverige på femtiotalet så hade det mycket att
göra med hur religionens ställning utvecklades i Sverige. Man införde
tankegångar från universiteten där religionen helt var en privat sak.
Samhället skulle inte ha någonting med detta att göra. Vi ser nu att det
finns en motreaktion mot det här, inte bara i muslimska länder utan
också i kristna länder.
Ett intressant fenomen är den nya påven. Han går in i religiösa frågor
och får stor respons från folk.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Runar Karlsson

Fru talman! Jag föreslår att ärendet bordläggs till måndagen den 16 mars.
Ltl Jörgen Pettersson

Fru talman! Jag ber att få understöda förslaget.
Talmannen
Ltl Runar Karlsson, understödd av ltl Jörgen Pettersson, har föreslagit bordläggning till
plenum måndagen den 16 mars. Kan förslaget omfattas? Ärendet bordläggs till plenum
den 16 mars 2015.
Remiss
6

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 32 § AO
Landskapsregeringens redogörelse (RS 1/2014-2015)
Enligt 32 § arbetsordningen ska landskapsregeringen i början av varje lagtingsår lämna
en skriftlig redogörelse till lagtinget över självstyrelsepolitiska frågor av väsentlig natur.
Innan redogörelsen upptas till slutlig behandling i plenum ska självstyrelsepolitiska
nämnden avge ett betänkande i ärendet.
Diskussion.

120

Lantrådet Camilla Gunell

Ärade lagting, fru talman! Inom ramen för de självstyrelsepolitiskt viktiga
frågorna brukar tyngdpunkten ligga på demilitariserings- och neutraliseringsfrågorna och Ålandsexemplet men också förstås på självstyrelselagen
och dess utveckling.
Nu har vi här i lagtinget under en tid tillbaka haft både en ingående diskussion om den demilitariserings- och neutraliseringspolicy som landskapsregeringen har gett till lagtinget och som man har haft en intressant och god
diskussion om.
Förra veckan hade vi här i lagtinget en historisk debatt om förnyelsen av
självstyrelsesystemet utgående ifrån den så kallade Ålandskommitténs delbetänkande.
Det som nu är viktigt för lagtinget och dess partier och för landskapsregeringen är att slå vakt om att arbetet med förnyelsen av självstyrelselagen kan
fortsätta i den riktning som delbetänkandet anger.
Det är viktigt att nästa regering som väljs i riket efter den 19 april fortsätter
i den andra som hittills och att den regeringen prioriterar detta arbete och ger
dem resurser och tid så att de kan gå i mål med ett gott resultat såsom det nu
är tänkt.
Det är också viktigt att kontinuiteten i kommittén bevaras och så många
som möjligt av de nuvarande medlemmarna, såväl i sekretariat, i presidium
och i arbetsutskott, fortsätter arbetet i samma goda anda.
Jag tänker i mitt anförande ta ett litet avstamp i det som har gjorts men
också fortsätta mera på framtiden. Detta är en mycket intressant och spännande år som vi har framför oss.
Riksdagsvalet som hålls den 19 april kommer att medföra en ny riksdag
och en ny regering ska bildas. En regering som skriva ett handlingsprogram
och som förhoppningsvis också ska formulera sin Ålandspolitik. Idag vet vi
inte vilka partier som kommer att ingå i nästa regering, men det är viktigt att
alla åländska partier använder sina kontakter för att se till att också nästa regering bevakar och intresserar sig för åländska frågor.
Det sägs från Helsingfors att nästa regeringsprogram kommer att skilja sig
från det regeringsprogram vi tidigare har sett. Det kommer att bli ett kortare
och strategiskt formulerat program med ett fåtal punkter som sedan konkretiseras i årliga handlingsplaner.
Det betyder att man inte låser behoven exakt så som det ser ut vid regeringens bildande eftersom det under en fyraårsperiod händer mycket i vår
omvärld och i ekonomin som fordrar en ökad flexibilitet.
När regeringen Katainen bildades minns ni säkert alla att det tog lång tid.
Vi väntade ända in i juni. Det var en regering med sex partier. Det enda sättet
att få ihop paketet var att alla skulle få in sina ambitioner i regeringsprogrammet. Med tanke på facit så var programmet svårt att genomföra. Om regeringsprogrammet för den nya regeringen får den här utformningen så är
det mest troligt att man för Ålands del konkretiserar målsättningarna i form
av handlingsplaner så att vi kan vara med och få in våra intressen.
Som president Niinistö sade i sitt nyårstal så kommer Finlands utmaningar
att vara ekonomin, klimatet och säkerhetspolitiken. Det skulle inte vara otroligt att de övergripande punkterna i regeringens program kommer att handla
om dessa tre.
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Det är utan tvekan viktigt att nästa regering och riksdag hittar de redskap,
reformer och åtgärder som behövs och krävs för att stärka ekonomin i landet
och hitta vägarna mot en hållbar tillväxtpolitik. Det behövs också för att
Ålands offentliga ekonomi, via klumpsumman, ska kunna behållas på en god
nivå.
Enligt självstyrelselagen finns det också möjlighet för Åland att anhålla om
extra anslag. Det här är en möjlighet som vi har och som just nu håller på att
formuleras i landskapsregeringen. Vi håller på med en ny anhållan om extra
anslag för infrastrukturella långsiktiga satsningar. Det blir också en fråga som
vi från åländsk sida, vid sidan av självstyrelselagsreformen, framhåller att är
viktig att respektera i samband med kommande rambudgetar.
Jag tycker för min del också att umgängesformerna mellan Åland och riket
är något vi kunde framhålla att skulle nämnas i samband med den kommande regeringens Ålandspolitik.
Under den här mandatperioden har vi kunnat återuppta aftonskolan som
en plattform för möten mellan statsministern och lantrådet. Vi har haft aftonskola vid två specifika tillfällen. Under mandatperioden har vi kunnat utveckla umgängesformerna mellan de två regeringarna på ett positivt sätt. Vi
har haft många kontakter direkt mellan ministrar. Vi har haft specialmedarbetarna här och många statssekreterare och olika myndighetschefer har också
besökt Åland under den här tiden. Goda och välutvecklade kontaktnät är och
förblir grunden till att man kan uppnå konkreta politiska resultat.
Om man sammanfattar mandatperioden och vårt umgänge med regeringen i Helsingfors så har det i de här aspekterna varit en framgångsrik och bra
tid, varvid vindkraften kanske kan bedömas som den största framgången.
Med anledning av det vill jag tacka både politiker och tjänstemän på bägge
sidor som har bidragit till den förhoppningsvis goda lösning som på fredag
ska klubbas i Finlands riksdag.
Jag vill också framhålla frågan om flyktingmottagningen som en politisk
fråga som vi har löst under mandatperioden. Den frågan inleddes med ett besök hos Lauri Ihalainen. Det ledde sedan till att lagen i riket kunde ändras så
att åländska kommuner nu direkt kan erhålla stöd för flyktingmottagning.
Jag hoppas att kommunerna nu är initiativrika och att vi snart kan få ta emot
flera flyktingfamiljer till Åland från Syrien eller andra länder. Därmed får vi
dra ett litet strå till stacken när det gäller internationell solidaritet och för att
minska lidandet i vår värld.
En tredje fråga som jag också vill lyfta upp med den kommande regeringen
är avräkningsbeloppet eller klumpsumman. Det har varit, i likhet med vindkraften, en lång sträcka som vi har arbetat med den här frågan. Under
många, många år har landskapsregeringen tryckt på för att få fram en politisk
diskussion kring förändringen av avräkningsbeloppet. Finansministeriet har
effektivt stått i dörren för den här politiska dialogen. Under den här mandatperioden har vi gjort nya utredningar. De är grunden till att man kan komma
vidare så att man klargör de åsiktsskillnader som finns på bägge sidor om de
tolkningar som vi gör av självstyrelselagens skrivningar och framförallt om
det finns väsentliga grundar som kan leda till en förändring av avräkningen.
Därför begär finansministeriet och Ålands landskapsregering gemensamt
nu i dagarna att Ålandsdelegationen ska ge ett utlåtande i enlighet med 56 § 2
mom. självstyrelselagen för Åland rörande frågor som vållat juridiska tolkningssvårigheter beträffande avräkningsgrunden.
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De frågor som vi ställer till Ålandsdelegationen hänför sig till hur man betraktar fonderna och fondöverföringarna och statens ägarpolitik beträffande
vad som ska utgöra grunderna för inkomsterna i statsbokslutet. Dessa två
frågor blir nu föremål för behandling i Ålandsdelegationen.
Beroende på hur detta utfaller så är det intressant om det här blir någonting som vi från åländsk sida kan bygga vidare på och fortsätta vår långa argumentation gentemot Helsingfors beträffande justeringen av avräkningsgrunden.
Dessa fyra saker tycker jag för min del att vore viktiga för åländsk sida. De
åländska partierna kan i sina kontakter till riket föra fram dessa saker som
viktiga för Åland i nästa mandatperiod.
Jag vill ytterligare lyfta upp en sak som jag också tror att har betydelse för
flera än oss från åländsk sida. Det är naturligtvis svenska språket och att man
i Finland har en levande tvåspråkighet också i praktiken. Omröstningen om
skolsvenska kan man tyda på det sättet att det bland rikspartierna finns ett
starkt stöd för svenskan i landet. Det är ändå viktigt att vi fortsätter att vara
aktiva och pådrivande i språkfrågorna.
Vi har under året haft besök både av Corinna Tammenmaa som jobbar
med att förverkliga nationalspråksstrategin i riket och av justitieombudsman
Petri Jääskeläinen. Det var mycket spännande möten och där finns mycket
att lyfta upp och diskutera kring efterlevnaden av våra lagar när det gäller
språk. Flera av dessa ämnen är inskickade till JO för utlåtanden.
Kortfattat kanske jag ändå kunde säga något om den säkerhetspolitiska
diskussionen. Den 18 mars kommer det att hållas en föreläsning av Peter
Stenlund kring Ålands demilitarisering och neutralisering i ljuset av en säkerhetspolitisk föränderlig värld. Det här är en fråga som kommer att intressera många eftersom Finland lever mitt emellan Ryssland och Nato och allt
vad det innebär.
Kontaktgruppen mellan utrikesministeriet och Ålands landskapsregering
fortsätter att utveckla och förstärka kunskaperna beträffande Ålandsexemplet. Det är också bra att vi nu har kunnat utveckla Ålandsexemplet som en del
av en nordisk fredsprofil och i en nordisk kontext där man kan lyfta fram
självstyrelserna i Norden som intressanta att ta upp i samband med Norden
som fredsregion. Vi följer naturligtvis även försvarssamarbetet i Finland och
Sverige noga. Vi har ett löfte och en vilja av nuvarande försvarsminister att
man ska kunna skapa en struktur där man också kan delge Åland information
om hur det här samarbetet utvecklas.
Fru talman! I detta betänkande finns många, många frågor och många är
intressanta att beröra och diskutera. Ministrarna kommer säkert också här i
debatten att lyfta fram sådant som rör deras olika politikområden. Jag slutar
här, fru talman.
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack, fru talman! Lantrådet berörde i sitt anförande kapitel 7.2, Det
ekonomiska systemet, där avräkningsgrunden och en förändring av den
diskuteras. Det kan hända att jag missade det men det blev lite oklart för
mig, landskapsregeringen skriver: ”I januari 2015 är parterna i det
närmaste överens om innehållet i begäran om utlåtande från Ålandsdelegationen”. Har man fått i väg begäran eller hur ligger det i röret i
dagsläget? Det vore verkligen på sin plats.
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Min andra fråga gäller vilka frågorna är som landskapsregeringen
driver att ska ställas till Ålandsdelegationen i nuläget? Vad vill man ha
med i det här utlåtandet?
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Ja, det är klart nu att föras vidare till Ålandsdelegationen. Det är finansministeriet som ska skicka det vidare. Det sista skisserna har skickats här emellan och nu torde alla ord och kommatecken vara på rätt ställen. Det borde kunna gå vidare vilken dag som helst.
De konkreta frågor som resonemanget i anhållan utmynnar i är: ”Är
de förändringar som vidtagits i statsbokslutet beträffande hanteringen
av inkomster från statsbolag av sådan principiell natur att det rör
grunderna för bokslutet på ett sätt som avses i 47 § 2 mom. självstyrelselagen?”
Den andra frågan är: ”Är de förändringar som vidtagits i statsbokslutet beträffande hanteringen av inkomster från fonder utanför budgeten av sådan principiell natur att det rör grunderna för statsbokslutet
på ett sätt som avses i 47 § 2 mom. självstyrelselagen?”
Ltl Axel Jonsson, replik

Det låter som genomtänkta formuleringar. Det är bra att man utgår ifrån
självstyrelselagen och dess skrivningar som är ganska tydliga på den här
punkten. Vi menar dessa är grund nog för att någonting borde göras och
det torde vi vara ganska överens om.
Lantrådet var själv med 2010 som representant för oppositionen och
lämnade in en motion i det här ärendet. Man skrev bland annat så här i
ett förslag till komplettering av den allmänna motiveringen i budgeten
för 2011: ”Justeringarna av avräkningsgrunden och beloppet bör också
ta retroaktiv hänsyn och kompensera landskapet för uteblivna inkomster på grund av att lagen i detta avseende inte har fungerat som
tänkt”. Hur resonerar landskapsregeringen kring detta? Är detta fortfarande en ambition som lantrådet och socialdemokraterna har? I så fall
är det bra.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Ja, jag tror att vi här på Åland kan vara ganska eniga om vad vi vill. Jag
tror också att det finns en god argumentation för att höja avräkningsgrunden. Vi har både en argumentation som utgår ifrån lagen och
kanske en argumentation som inte utgår ifrån lagen, dvs. att man tycker
att även befolkningsökningen borde beaktas när man gör den här förändringen. Men nu står det tyvärr inte i lagen, så därför måste vi utgå
ifrån de faktiska möjligheter som lagen ger stöd för. Därför är de här
frågorna formulerade på det här sättet. I det här utlåtandet säger man
vad landskapsregeringen anser och vad finansministeriet anser. Det är
ju därför som vi frågar vad som är rätt och vad som är fel eftersom vi har
olika åsikter.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag behöver inte upprepa det som nämndes i den förra replikväxlingen. Jag har själv i all ödmjukhet drivit den frågan här i lagtinget under hela den här mandatperioden. Jag drev den frågan i landskapsregeringen under förra perioden. Det är nu snart två år sedan som
landskapsregeringen torgförde att man skulle gå till Ålandsdelegationen,
det kan förstås finnas ett värde i det. Den 25 mars 2013 för snart två år
sedan väckte jag frågan i form av en skriftlig fråga.
När man nu går till Ålandsdelegationen så kan vi räkna med att svaret
kommer långt efter riksdagsvalet och bildandet av en ny regering.
Kommer landskapsregeringen att driva att den här frågan ska nämnas i
den Ålandspolitik som lantrådet själv här nyss nämnde och att frågan
förhoppningsvis ska formuleras i det nya regeringsprogrammet?
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Som jag ser det så är den nya modellen av programskrivandet kanske en
möjlighet för landskapsregeringen. Både den här frågan och frågan om
extra anslag ska ju behandlas av Ålandsdelegationen och när dess utlåtanden kommer så måste parterna förhålla sig till det.
Jag tycker att man ska avisera de här frågorna som jag har lyft idag. I
samband med att huvudprogrammet skrivs, det stora strategiska dokumentet, aviserar man vilka Ålandsfrågor som då är aktuella. Sedan
skulle vi ha möjlighet i samband med de årliga handlingsplanerna, då i
takt med hur Ålandsdelegationen levererar svaren, kunna komma med
mera exakta krav och formuleringar.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag får be om ursäkt om jag var ouppmärksam under själva
anförandet. Det kanske jag möjligen var. Men efter den här senaste replikväxlingen ter det sig som att inte bara den här frågan är aktuell i de
självstyrelsepolitiska frågorna som ska drivas gentemot riket. Jag håller
med om att det är viktigt att man åtminstone aviserar frågan om avräkningsgrunden i förhållande till regeringsprogrammet, men nu nämndes
extra anslaget också. Kanske lantrådet kunde passa på att beskriva vad
extra anslaget ska vara till? Kanske det sades i anförandet redan och att
jag missade det. Jag vill veta mera specifikt.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Jag är naturligtvis också mycket intresserad av att höra lagtingets synpunkter på vad som kunde vara föremål för nästa regerings Ålandspolitik och vilka frågor som kunde lyftas fram när det gäller förhandlingarna
om nästa regeringsprogram. Jag lyfte fram generellt landets ekonomi
som har stor betydelse också för vår ekonomi. Jag lyfte fram självstyrelselagen och den reformen som det är viktigt att kontinuiteten och målsättningarna fullföljs. Jag lyfte fram avräkningsgrunden som en fråga
för nästa regering. Jag lyfte även utvecklandet av kontakterna i umgängesformerna mellan Åland och riket och dess regeringar samt extra anslag för extraordinära infrastrukturella satsningar.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Anders Eriksson, replik

Tack, fru talman! Jag har en liten detalj bara. Lantrådet nämnde samma
sak som jag har läst i redogörelsen men inte riktigt fått något svar på.
Det handlar om när man bjöd hit justitieombudsmannen. Det står i sista
meningen på sidan 5; ”justitieombudsmannen har senare meddelat att
han undersöker på egna initiativ” Det gäller när man har tagit upp problematiken med att kunna göra fastighetsmäklarprov på svenska.
Lantrådet nämnde också att justitieombudsmannen tittar på de här frågorna. Vad har det lett till eller håller man fortfarande på? Det var mig
veterligen ett bra tag sedan han var här så jag är lite nyfiken på var
ärendet ligger.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Om jag inte missminner mig så var det i november som JO var på Åland,
men tiden går så snabbt. Det har inte kommit till min kännedom att det
har kommit ett utlåtande i frågan så det torde vara under arbete. Däremot har han många frågor på sitt bord. Vi från åländsk sida har aviserat
ärendet kring god medicinsk praxis så detta ärende har han också att ta
tag i.
Ltl Anders Eriksson, replik

När det gäller det sistnämnda har jag noterat det och jag tänkte faktiskt
överraska och ge landskapsregeringen en eloge för det. Jag får passa på
att göra det redan nu så får vi se vad det kommer ut av det när justitieombudsmannen kommer med sitt utlåtande.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Man får tacka för det. Tack!
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Runar Karlsson

Fru talman! Jag föreslår att även det här ärendet bordläggs till måndagen den
16 mars.
Ltl Gunnar Jansson

Tack, fru talman! Under den motsvarande debatten i fjol efterlyste jag en redovisning för det självstyrelsepolitiska mervärdet i upplägget, innehållet och
framförallt i de politiska ställningstagandena i redogörelsen. Det var då.
Självstyrelsepolitiska nämnden behandlade, som sig bör, den redogörelsen
och hade en del synpunkter på de här omständigheterna som delvis framgår
av denna redogörelse. Det tackar vi för.
Emellertid kvarstår hos mig ändå intrycket av lakoniska konstateranden
att graden av väsentlighet varierar i hög utsträckning i denna redogörelse,
från å ena sidan reformering av självstyrelsesystemet till å andra sidan ambassadörsdagar eller vem som träffade vem, var och när.
Bristen på nya ämnen av författningsenlig karaktär är påtaglig. De vardagliga allmänna återkommande förvaltningsfrågorna tycks bli fler och fler och
bland dessa återkommer en mängd upphovsrättsliga problem. Jag ska försöka återkomma till problematiken kring dem. Det ska medges att det är delvis nya områden i redogörelsen.
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Strukturen i redogörelsen bör enligt min mening förändras och förbättras.
Varför inte ta modell av riktlinjerna i Ålandskommitténs delbetänkande och
strukturen i det?
Nämligen, de självstyrelsepolitiska väsentliga frågorna i delbetänkandet
följer en logik som utgår ifrån syftet med självstyrelsen och hur självstyrelselagen tillämpas. Det är egentligen de två omständigheter som styr vår verksamhet utifrån de grunder vi nu behandlar dvs. frågor av självstyrelsepolitiskt
väsentlig natur; svenska språkets ställning och de språkliga rättigheterna i systemet samt tillämpningen av självstyrelselagen. Fungerar självstyrelselagen,
i så fall hur och behövs den ses över?
I delbetänkandet kommer, enligt den här logiken, först språkskyddet och
de språkliga rättigheterna, därefter behörighetsfördelningen mellan landskapet riket och internationella fördrag som hör till det och sedan till sist
ekonomin.
Redogörelsen behandlar svenska språket och de språkliga rättigheterna ur
ett funktionellt perspektiv och ger exempel på återkommande problem. Jag
för min del ser hellre att språkrådet lagfästs, vilket jag har återkommit till
varje gång, och att språkpolicyn förverkligas till en språkstrategi för hela det
offentliga Åland inklusive kommunerna. Det ska inte bara gälla landskapsregeringens allmänna förvaltning såsom det framgår av redogörelsen.
Jag ser en brist som kan ha en förklaring men jag tycker inte att jag får
fram det ur redogörelsen, att den ena av självstyrelsens viktigaste grunder
skulle komma till uttryck i en språkpolicy för den allmänna förvaltningen. Jag
menar att språkservicen i självstyrelsesystemet måste vara mycket mera vidsträckt än så.
Den andra självstyrelsepolitiskt väsentliga frågan är tillämpningen av
självstyrelselagen. Förverkligas folkviljan genom självstyrelseorganen? Fungerar det externa politiska umgänget med i första hand Finland och Sverige?
Fungerar det interna politiska umgänget med lagtinget? Är de administrativa
strukturerna i landskapsförvaltningen och kommunerna redo för att möta
dagens utmaningar? Är rollfördelningen mellan de offentliga aktörerna
ändamålsenlig? Det är rent strukturella frågor. Jag kan också tillägga frågan
huruvida strukturerna är effektiva, snabba och rättssäkra med tanke på serviceproduktionen till medborgarna. Dessa frågor uppfattar jag som självstyrelsepolitiskt väsentliga frågor.
Jag går nu mera in i detalj och följer redogörelsen uppställning utifrån
dessa två grundelement; fungerar språkskyddet, fungera självstyrelselagen?
Det är detta som vi har att hålla oss till.
Frågor som jag nu aviserar hoppas jag också att andra i nämnden sedan
behandlar mer i detalj.
Avdelning 1. Självstyrelsesystemet. Ja, jag håller med lantrådet, det är ett
politiskt umgänge med Finland och i Ålandskommittén har det fungerat bra,
fungerar bra och jag hoppas också att det i fortsättningen ska fungera bra och
bana väg för nya möjligheter och nya strukturer och en ny politik faktiskt.
1.2 Hembygdsrätt, jordförvärv och näringsrätt, det är ett politiskt umgänge
med lagtinget. Inom de här tre områdena kan man med förlov säga att det
inte fungerar. Vi har fått ett hembygdsrättslagförslag som ligger i utskottet.
Jag har förstått att det har gett upphov till bekymmer, men lagstiftning om
jordförvärv och näringsrätt har ännu inte kommit till lagtinget. Jag vet inte
ens längre om de kommer under den här perioden. Det förefaller inte bli så.
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1.3 Uppdraget som landshövding på Åland, det är en fråga om det politiska
umgänget med Finland. Behandlingen i riksdagen är en flopp om man får
säga så i ett parlament, det är alltså ett misslyckande. Det är ett misslyckande
som naturligtvis inte kan läggas på Ålands lagting. Ett fungerande politiskt
umgänge hade mycket väl kunnat komma till en annan utgång än att frågan,
för mig oklara grunder, aviseras att tillhöra Ålandskommittén. Jag har tidigare sagt att det är en oönskad utveckling att å ena sidan Ålandskommitténs
blotta existens leder till en självstyrelsepolitisk långbänk där kanske alltför
lite eller ingenting vill gå vidare fram till det att ett nytt system träder ikraft, å
andra sidan att besvärliga ärenden levereras in till kommittén. Det är inte så
som en statskommitté ska fungera, tycker jag.
2. Svenska språket, där har jag egentligen inte några andra invändningar
än de jag nämnde nyss här. Det här är som det ska vara. Språkrådet är som
det är. Det lär inte lagfästas nu. Den lagen kommer när det ska lagfästas.
Språkrådet är ingen myndighet, det är vi överens om numera, språkrådet är
ett stödorgan för det offentliga Åland.
I skarven mellan sidan 4 och sidan 5 står det att språkrådet enbart ska fungera som landskapsregeringens referensorgan i språkärenden. Jag tycker att
man borde bredda det greppet till att gälla hela det offentliga Åland, sannolikt
inkluderande både stat och församlingar.
Vad sedan gäller avdelningarna 3 och 4 omspänner de politiskt, administrativt, diplomatiskt umgänge med Finland. Det följer ett gammalt mönster.
Jag skulle gärna se förnyelse av själva framställningssättet vad gäller demilitarisering, neutralisering, fartygsbesök, överflygningar och handräkningar.
Under avdelning 4 finns Ålandsexemplet. Som jag nämnde i början är
verkligheten relativt lakoniskt återgiven, de politiska riktlinjerna kunde förstärkas. Lantrådets presentation var bra. Den gav antydningar om att förstärkningar är att vänta. Hela självstyrelseprojektet går ju ut på en betydande
förstärkning av just detta politiska umgänge.
Jag går vidare till avdelning 5, Internationella avtal. Det är bra. Här hade
jag gärna sett ett något bredare grepp än bara hur en preambel eller ett omnämnande av åländska förhållanden i internationella avtal ska se ut. Det är av
det skälet att den här sektorn kommer att växa betydligt med ett nytt självstyrelsesystem. Det är bra att redan nu börja vänja sig vid en sådan verklighet.
Avdelning 6, Kontakterna med Sverige. Där har jag två frågor som jag hoppas att vi kan behandla i självstyrelsepolitiska nämnden. Den ena är huruvida
det finns en politisk kontaktyta i kontakterna med Sverige. Det här är ju ett
politiskt dokument. De kontakterna förekommer säkert att kunde närmare
redovisas i en sådan här redogörelse. Den andra frågan gäller Ålandshavskommissionen. Har den dött ut? Har den försvunnit? Nämnden har återkommande fått en redovisning på hur de strävandena går framåt. Här har jag
egentligen inte kunnat upptäcka något överhuvudtaget vad gäller den frågan.
Det är en ganska viktig sak när det gäller frågan om kontakter med vårt
grannland Sverige.
Inom området ekonomi kan jag bara hänvisa till det som sades tidigare och
som också framgår av Ålandskommitténs betänkande; ekonomin och förstärkningen av den är en mycket central del.
Avräkningsgrunden och beloppet har avhandlats så jag behöver inte gå in
mera in det, men jag kanske kunde lyfta en gammal tanke jag har. Om inte
något annat biter på så är det ju fritt för lagtinget, om landskapsregeringen så
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vill, att initiera ett lagtingsinitiativ i riksdagen om det här. Om inte regeringen i Helsingfors vill hantera den här frågan, om regeringen är för ängslig att
hantera den så har ju landskapsregeringen lagtinget som redskap att gå fram
med ett lagtingsinitiativ som måste föreläggas riksdagen, vilket vi känner till.
Vad gäller de viktiga utbildnings- och kulturpolitiska frågorna så återges de
här. Deras författningsenliga styrka kan man kanske härleda under behovet
av att få språklig service. Då förstår jag det. Annars är det normal förvaltning
i ett civiliserat samhälle att man har tillgång till utbildning. Utbildningen är
ju grunden för allt annat.
Samma gäller det som jag tidigare nämnde och som jag uppfattade som lite
problematiskt, avsnitt 10, Upphovsrättsliga problem. Frågan är självstyrelsepolitiskt väsentlig när det gäller att upphovsrättsliga arrangemang i vår värld
inte får förhindra språklig service till Åland. Jag tycker att den omständigheten kunde komma fram lite tydligare. Vi känner till att det är många privaträttsliga aktörer som sköter de här förhållandena nu. Ytterst ser jag den
här frågan som en del av det politiska umgänget med Finland. Såsom systemet nu är så är det Finland som ska se till att den här typen av tillgång till
media också för Ålands del ska ske på svenska. Det är den självstyrelsepolitiska förankringen.
Avsnitt 12 är en långkörare; LFA-stödet. I fjol uppfattade jag att det skulle
ha funnits vissa ljusglimtar i hanteringen om en överenskommelse som då
uppgavs vara långt på väg vad gäller hanteringen av det dåvarande LFAstödet i jordbruket, numera NCA-stödet. Jag är därför lite bekymrad då det i
sista stycket redovisas: ”Landskapsregeringen anser att det är olyckligt att
behörighetsfördelningen inte är klarlagd och avser därför föra frågan till
Högsta domstolen i enlighet med 60§ 2 mom. självstyrelselagen för Åland.”
Det kan man naturligtvis göra och sådant har förkommit. Högsta domstolen
är författningsdomstol i vårt system, men det gör man när alla andra medel
är uttömda. Ska jag förstå det så att förhandlingarna har strandat? I så fall är
det olyckligt om politiken inte räcker till, då måste man vidta sådana här åtgärder. Vi vet också att då är de slutliga. Det som domstolen säger behöver
inte vara sant, men det är slutgiltig och det är någonting som alla och envar
får finna sig i.
Det här, fru talman, var mina huvudsakliga invändningar. I korthet; strukturella förändringar och förnyelse av redogörelsen inför en framtid som
kommer senast då när ett nytt självstyrelsesystem träder ikraft. Tack, fru talman.
Minister Wille Valve, replik

Vad gäller hembygdsrätt, jordförvärv och näringsrätt så är det riktigt att
landskapsregeringen har levererat en hembygdsrättslag som finns i lagoch kulturutskottet. Vad gäller jordförvärvslagen så jobbar vi på för fulla
muggar med de resurser som vi har med siktet inställt på att ta fram en
lagtext.
Vad sedan gäller internationella avtal så vill jag betona att det är en
mycket viktigt arbetsseger att vi har fått till stånd en överenskommelse
med utrikesministeriet om att utrikesministeriet kommer att skapa en
uniformpraxis där Ålandsundantaget, såsom det är beskrivet under kapitel 5, kommer att ingå i de frihandelsavtal som EU ingår slutligen.
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När det gäller de upphovsrättsliga problemen skulle jag inte riktigt
förminska dem till att säga att det handlar om det politiska umgänget
med Finland. Förvisso har Finland behörighet, men det pågår flera processer. Det pågår en process gentemot EU. Det går en process gentemot
Finland.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Tack för upplysningarna. Vi befinner oss i slutet av perioden. Det betyder, som jag förstår det rätt, att vi inte längre kan vänta
lagförslag om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd och inte heller
reformering av näringsrättslagstiftningen.
Vad gäller internationella avtal så där råder samsyn. Jag ser på saken
på samma som minister Valve. Den här skrivningen är bra, den är konstaterande men den inbjuder också till ett aktivt deltagande i förhandlingarna i ett så tidigt skede som möjligt, vilket i sin tur är en resursfråga
såsom det framgår av redogörelsen. Ja, det är utmärkt att landskapsregeringen håller i de här frågorna. Utmaningarna är betydande och utmaningarna ska naturligtvis mötas.
Minister Wille Valve, replik

Tack för det svaret. Man kan ännu konstatera om de upphovsrättsliga
problemen att det är ett mycket intressant skede på EU-nivån, vilket
också delvis indikeras under kapitel 10. Kommissionen kommer att presentera policyalternativ som landskapsregeringen har att ta ställning till.
Det är frågan om ett läckt dokument från kommissionen, vilket händer
nu och då, avsiktligt eller oavsiktligt. I det finns några alternativ. Vad vi
vet så kommer det att konkretiseras och presenteras och landskapsregeringen kommer att ta ställning till dessa olika alternativ för hur upphovsrätten kunde organiseras i EU. Det är ett mycket intressant skede
just nu, vilket är en av orsakerna till att lantrådet och jag har besökt de
aktörer i EU som kan påverka detta i ett så tidigt skede som möjligt.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Det är bra, det är viktiga frågor, vi lever i en ny verklighet.
När det gäller de gränsöverskridande upphovsrättsliga frågorna är
sammanblandningen av offentliga aktörer och privaträttsliga aktörer
mycket stor och det kräver en fingerfärdighet som kan ställa en på betydande prov. Det är alldeles utmärkt. Här kan ingen möda sparas. Man
kanske borde fördjupa sig i de här frågorna som ett fenomen för sig. Nu
kommer de här frågorna in bland en mängd andra självstyrelsepolitiskt
väsentliga frågor utan att en läsare möjligen riktigt kan härleda vad de
här frågorna har här att göra och se bakom dem så att man får grepp om
de problemen. Men det är bra att de finns här.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Utöver de ansträngningar som görs med upphovsrätten
som tas upp på EU-nivå så jobbar vi både i förhållande till Sverige och
till Finland i de här frågorna. Här finns möjligheter att förbättra utbudet
för ålänningarna på svenska.
När det gäller kopplingen till den självstyrelsepolitiska redogörelsen
så har det en hel del att göra med hur lagstiftningen på finskt håll ser ut
på det här området. Precis som ledamoten redogjorde för så finns det ett
ansvar för Helsingfors att se till att våra språkliga rättigheter ska tillgodoses när det gäller de här frågorna. Vi har framförallt jobbat med avtalslicenser vilket också beskrivs här i redogörelsen. Vi har också jobbat
med att få en acceptans hos det statliga finska TV-bolaget att hitta lösningar där man också tillåter andra att komma in och förse oss med
svenskspråkigt sändningsmaterial. Nu försöker man nästan lite blockera
oss i det sammanhanget.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Då förstod jag det här rätt. Jag ser nästan en framtid där
den här typen av frågor flyttas in i hela språkavdelningen i redogörelsen.
Vår aktivitet här i lagtinget vilar enligt folkets vilja under dessa två pelare; språkskydd och tillämpningen av självstyrelselagen. Här förenas
dem. Den juridiska och praktiska grunden för dessa upphovsrättsliga
ärenden är att ge medborgarna tillgång till information och annat
material på svenska på Åland. Sedan må operatören eller producenten
vara vem det vara månde. Ärendet som sådant kanske mera hör hemma
under språkskyddet än under de upphovsrättsliga frågor som de facto
ligger utanför vår behörighet.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Det ligger mycket i det som sägs. Det stora problemet är att
den upphovsrättsliga frågan är betydligt bredare än enbart den språkliga
dimensionen. Vi har börjat använda oss mera av teknik och i vissa fall
får vi inte ens tillgång till service, inte ens på ett annat språk. Vi hamnar
då i en situation där vi inte har behörigheten på området och kan inte nå
den här tillgången. Samtidigt ska vi försöka se till att det åländska samhället fungera på ett bra sätt. Det gäller bland annat appar till telefoner
och liknande teknisk utrustning.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Så är det. Här har vi både en finfördelad juridik, ekonomi och teknik och
sedan har vi den praktiska verkligheten när det gäller oss alla, dvs. tillgång till det här materialet på ett språk som vi förstår. Inte är det viktigt
var ärendet hör hemma. Mitt sätt att tänka är rent strukturellt ur ett
självstyrelsepolitiskt perspektiv och jag betonar språkskyddsfrågorna
och tillgången till information på svenska språket.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Inledningsvis bedömde ltl Gunnar Jansson uppdraget
som landshövding som en flopp. Jag skulle vilja få ett klargörande vad
floppen består av och vem det är som ansvarar för den så kallade floppen i just det här ärendet?
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Det här är ett gammalt ärende. Det har varit föremål för
behandlingen i lagtinget i bland annat vid enskild överläggning. Frågan
har behandlats i en lång följd av år i självstyrelsepolitiska nämnden och
regleringen av den finns i statens statstjänstemannalagstiftning. När den
lagstiftningen behandlades i riksdagen så fanns det ingenting att hänga
upp det här ärendet på. Landskapsregeringen gjorde vad den kunde. De
som har läst förvaltningsutskottets betänkande vet att utskottet konstaterade lakoniskt att enligt vad utskottet erfarit kan Ålandskommittén
sköta det här. Så konstaterade man när det inte fanns någon juridisk
grund i riksdagen att hänga upp ärendet på. Jag vill inte söka några
skyldiga, jag bara säger att så här galet kan det gå. Det kunde ha gått en
helt annan väg. Jag klandrar inte landskapsregeringen, den gjorde vad
den kunde, men så här blev det.
Ltl Barbro Sundback, replik

Floppen är att det inte heller löstes den här gången i riksdagen, utan att
ärendet fortfarande kräver en lösning och att den hamnade i famnen på
Ålandskommittén. Är det detta som ltl Gunnar Jansson menade?
Samtidigt underströk ltl Gunnar Jansson att det som skedde i
Ålandskommittén var en av få lyckade saker. Kanske vi också lyckas med
den här frågan i det långa perspektivet.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Fru talman! Jag tycker inte det är korrekt att ett riksdagsutskott skickar
in ärenden i Ålandskommittén utan att fråga kommittén. Så enkelt är
det. Om man vill något i ett politiskt administrativt umgänge så frågar
man. Jag, som viceordförande för kommittén, har inte haft någon kontakt med utskottet överhuvudtaget. Utskottet konstaterade att det här
får Ålandskommittén sköta. Jag har inte konsulterat min ordförande i
det här ärendet, men frågan kommer säkert till behandling så småningom i Ålandskommitténs presidium.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Det här är ett ärende som jag alltid har tyckt varit enormt intressant. Jag har varit kritisk många gånger de sista åren. Jag tyckte att redogörelsen ganska långt har varit en tjänstemannaredogörelse. Jag tycker att den
här berättelsen är bra. Den innehåller mycket. Det har blivit lite ketchupeffekt ifrån landskapsregeringen nu.
Det finns många frågor som man skulle kunna beröra. Jag ska stanna vid
svenska språket och försöka hålla det som en röd tråd. Även om det finns
ljusglimtar också här så tycker jag att man ifrån landskapsregeringens sida
inte riktigt tar en så här pass viktig fråga på allvar. Jag vet att värderade fru
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lantråd sade en gång att jag tjatade om den parlamentariskt tillsatta språkkommittén, och det kanske jag gör för jag tyckte att man gjorde ett enormt
bra arbete där. Man slog fast att det skulle vara en språknämnd, det som nu
kallas språkvård. Man slog också fast att man skulle fråga Finlands regering
vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att självstyrelselagen i framtiden
ska följas. Det var ett helt annat tonläge än vad det har varit nu. Man ville
också att ÅSUB skulle utreda vilka merkostnader som Åland har haft på
grund av svårigheter att få förvaltningen och samhället att fungera på
svenska. Man vill också att landskapsregeringen skulle informera Sveriges om
förhållandet på plats samtidigt som landskapsregeringen begär hjälp för att
vidmakthålla svenskspråkigheten i framtiden.
Under den tid när Carl Bildt var utrikesminister så fick jag möjlighet att
prata med honom om det här och den klara roll som Sverige har när det gäller
Ålandsöverenskommelsen. Carl Bildt sade då att det här är er roll att se till att
ni ligger på och informerar. Så är det väl förstås. Sveriges roll är mycket viktig
när det gäller de här frågorna.
Jag ska inte gå in så mycket på språkrådets arbete såsom det är nu. Jag noterar att man igen pratar om seminarium och nationalspråksstrategin osv.
Jag har ingenting emot att man träffar det finska språkrättsrådet. När det gäller Pharmaca Fennica så gav jag tidigare en eloge åt landskapsregeringen. Jag
tycker att man har jobbat bra när det gäller den frågan, landskapsregeringen
har till och med fört frågan till justitieombudsmannen. Man har tydligen
också fört frågan till språkrättsrådet, fast det har inte kommit någonting därifrån enligt landskapsregeringens meddelande.
Det som ltl Gunnar Jansson var inne på tror jag att är viktigt. Istället för att
man jobbar med en språkpolicy så har man en klar och tydlig språkstrategi.
Jag stöder ltl Gunnar Jansson till hundra procent. En språkstrategi som både
berör landskapsförvaltningen men också kommunerna. Jag vill också tillägga
att om vi ska lyckas behålla Åland svenskspråkigt så bör vi också ha näringslivet med i det här arbetet.
De internationella mekanismerna nämns, vilket är en bra sak tycker jag.
Det var lite oklart hur det ska gå till, men det kanske det framtida arbetet i
Ålandskommittén utvisar.
Viktigt i Ålandskommittén och framförallt för de åländska representanterna är att man funderar på hur kommunikationerna ska ske med finska myndigheter den dagen det är nästintill omöjligt att föra en fungerande kommunikation på svenska. Då har vi de facto tappat själva grunden för självstyrelsen. Jag har många gånger pekat på detta och vädjar till samtliga medlemmar
att faktiskt jobba med de här frågorna på allvar.
Jag hoppas att jag inte går med skvaller men för ett år sedan lade vår medlem i självstyrelsepolitiska nämnden Axel Jonsson ett förslag om att man
skulle ha ett öppet möte med språkrådet där intresserade ålänningar skulle
kunna sätta sig in i vad det här riktigt handlar om. Jag förstod det på det sättet att man i självstyrelsepolitiska nämnden tyckte att det var okej. Man slog
fast datum till våren men sedan passade inte det datumet. Sedan skulle det
bli på hösten men då fanns det inget underlag så då passade inte det heller.
Om det är på det sättet så visar det att självstyrelsepolitiska nämnden kanske
inte riktigt tar våra språkfrågor på fullt allvar, vilket är lite bekymmersam.
Följande fråga berör också språket, det gäller åländska ortsnamn. Det sägs
att man och på Google och Bing har fått det att fungera. Vi har ändå en sådan
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märklig situation att lantmäteriverket anser att Åland heter Ahvenanmaa och
Mariehamn heter Maarianhamina. Lantmäteriverket hänvisar till att justitieombudsmannen har sagt att ortnamnen på finska inte strider mot självstyrelselagen för Åland eller språklagen. Jag skulle vilja att självstyrelsepolitiska
nämnden fördjupar sig i hur justitieombudsmannen kan komma till en sådan
slutsats.
När det gäller språket så tycker jag också att rubriken ”Sjukvård på
svenska” är bra och korrekt. Det är en bra redogörelse. Ålands Framtid stöder
landskapsregeringen skrivningar och strävanden. Vi har också säte och
stämma i ÅHS och stöder också ÅHS. Jag tror att vi alla kan tänka oss in i den
situationen att när vi är sjuka, när vi verkligen är illa däran och i behov av
vård så är det enormt viktigt att vi får vård på svenska. Det skulle förstås vara
enkelt för oss att remittera allt vi inte kan göra på hemmaplan till Uppsala,
men jag vet om de merkostnader som det innebär och jag har respekt för det.
Man måste i varje fall se till att vården fungerar på svenska. Skrivningarna är
bra.
Jag avrundar med att nämna det som sägs om Ålandsexemplet som nordisk profilbärande. Landskapsregeringen nämner det som Nordiska rådet
åstadkom dvs. de samlade utskottsmötena i Mariehamn och konferensen
med temat: ”Kan de nordiska självstyrelserna betraktas som fredsprojekt?”
Det här seminariet kanske inte blev hundra procent så lyckat. Många av besökarna tyckte att det var lite väl teoretiskt och kanske också lite väl slätstruket, men det är en annan fråga.
”Landskapsregeringen kommer föra fram Ålandsexemplet som inspirationskälla och Åland som mötesplats för aktörer som strävar efter fred och
internationell konfliktlösning.” Runt den formuleringen vill vi inte ha någon
konflikt. Vi står absolut bakom den formuleringen. Jag tror att det är bra att
alla, inte bara landskapsregeringen utan lagtinget, Nordiska rådsdelegationen
och BSPC, har en gemensam strategi när det gäller den här biten.
Kastelholmsamtalen nämns, de var mycket lyckade. Jag fick möjlighet att
prata med president Tarja Halonen på tumanhand en längre stund. Jag är
kanske inte så hemskt imponerad av allt, med all respekt, som Ålandskommittén har kommit fram till. Men samtalet som jag hade med president Tarja
Halonen klargjorde nog för mig att där har vi verkligen en Ålandvän.
Ambassadörsdagarna som lantrådet deltog nämndes. Jag vet inte riktigt
varför de nämns i det här sammanhanget. Om jag förstod det rätt så gick ambassadörsdagarna helt och hållet på finska. Ska vi kunna framhålla hur viktigt
det är att saker och ting sker på svenska så bör vi också i alla sammanhang
agera utgående ifrån det.
Kontakterna till Sverige är A och O när det handlar om vårt språk. De
skrivningar som finns här är också okej. Jag kan ha mina dubier runt Almedalsveckan. Vi har alla våra snälla veckor och jag råkar ha en sådan nivå så
jag ska inte säga så mycket om den.
Kontakterna mellan den åländska regeringen och den svenska regeringen
och mellan lagtinget och Sveriges riksdag är otroligt viktiga när det gäller bevarandet av vårt svenska språk.
Minister Carina Aaltonen, replik

Tack, fru talman! Översättningen av God medicinsk praxis och Pharmaca Fennica är verkligen en långkörare och har pågått säkert i 10 år.
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De senaste 2-3 åren har vi intensifierat brevkontakterna med ministerierna i riket för att försöka få dem översatta till svenska. Under fjolåret
sände vi mycket riktigt en förfrågan till språkrättsrådet vid justitieministeriet. Från justitieministeriet har vi också fått svar att man nu inväntar
svaret från justitieombudsmannen och han kommer att se på den här
saken och först därefter så kommer språkrättsrådet att avge sitt svar.
Det är en mycket viktig fråga som landskapsregeringen fortsätter att
trycka på för att få klarhet i.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag vet att det är en långkörare. Jag brukar vara bra på att komma ihåg
siffror men jag kommer inte ihåg datumet när Ålands Framtid lämnade
in en motion om detta och fick den här frågan att börja rulla. Det är säkert över tio år sedan. Åren går, det är en långkörare.
Jag tycker att landskapsregeringen och minister Aaltonen på ett bra
sätt har tryckt på när det gäller de här frågorna, det är jag mycket tacksam för. Det är precis som ministern säger, vi är helt eniga, det är en
viktig sak.
Det som gjorde att jag sade att mig veterligen hade det inte kommit
någon respons ifrån språkrättsrådet var meningen: ”Något slutligt utlåtande från Språkrättsrådet har ännu inte erhållits.” Vi får se med tiden.
Minister Carina Aaltonen, replik

Jag har goda förhoppningar om att vi kommer att få svar därifrån. Om vi
inte får det så kommer vi att begära svar på nytt. Landskapsregeringen
har också framfört att i fall det inte skulle gå att hitta nationella finländska lösningar som gör att vi kan få översättningar så ser vi möjligheter att Åland skulle kunna ansluta sig till motsvarande lösningar i Sverige. Det här måste riksmyndigheterna i så fall utreda i samarbete med
landskapsregeringen. Vi skulle t.ex. kunna få FASS, svensk läkemedelslag, att gälla också på Åland, men det måste ske i samarbete med
riksmyndigheterna.
Ltl Anders Eriksson, replik

Vi har också motionerat om FASS. Den saken var tyvärr betydligt mera
komplicerad än vad man först kunde tro just på grund av olika sammansättningar av mediciner i Finland och i Sverige. För mig personligen och
för Ålands Framtid så är det ett stort bekymmer och farligt redan i sig n
att vi inte kan fungera på svenska.
Vi vet att ÅHS har varit mycket beroende av AT-läkarna. De kommer i
väldigt stor utsträckning från Sverige. Det har varit direkt hälsovådligt
att en läkare måste fråga andra som förstår finska vad det överhuvudtaget är som man ska ordinera. Den här frågan är mycket, mycket viktigare än vad många kan tro. Jag önskar landskapsregeringen lycka till!
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Jag vill replikera på det provokativa och kanske till och det
insinuanta påståendet om att självstyrelsepolitiska nämnden, på basen
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av hörsägen, inte skulle vara intresserad av språkfrågorna. Det finns väl
inget ämne där språket har varit aktuellt där inte självstyrelsepolitiska
nämnden skulle ha agerat.
Däremot måste man skilja på rollen som lagtinget har i förvaltningsfrågor och exekutiva frågor och den roll som landskapsregeringen har.
Ledamoten hänvisar här till språkrådet, att språkrådet skulle ha en direkt roll mot lagtinget. I berättelsen står att reglementet är omgjort så
att språkrådet är ett rådgivande organ till landskapsregeringen. Normalt
räcker det för självstyrelsepolitiska nämnden att höra dess ordförande
över det arbete som utförs i språkrådet och det har vi gjort åtskilliga
gånger så det torde vara tillräckligt.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Anders Eriksson, replik

Vtm Jansson, inte brukar jag vara provokativ och jag tycker inte att jag
var det nu heller. Jag ställde lite försynt frågan om hur det kan komma
sig att man har varit överens om att man ska ha ett möte mellan språkrådet och självstyrelsepolitiska nämnden och kanske det till och med
skulle vara ett öppet möte som allmänheten kunde ta del av. Det var
svårt att hitta datum. Jag uppfattade att man var överens om ett datum
på våren för ett år sedan, men sedan flyttades datumet fram till hösten i
fjol men inte heller då passade det. Finns viljan, vtm Jansson, så kan det
inte vara omöjligt på grund av formalia att ordna ett sådant här möte.
Vill man så måste man ju kunna ordna ett sådant möte. Jag tror att det
skulle vara ett ganska viktigt möte.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Jag engagerar mig mycket när det gäller självstyrelsepolitiska frågor och jag jobbar mycket med dem. Beskrivningen av arbetet i
självstyrelsepolitiskt nämnden i den här frågan känner jag inte igen. Det
är möjligt att jag har ett bristande minne, men det händer mycket sällan.
Skulle det ha diskuterats så här ingående i självstyrelsepolitiska nämnden så skulle jag rimligen ha kommit ihåg det. Vi måste kontrollera
huruvida några fatalier i vårt arbete i självstyrelsepolitiska nämnden
inte fungerar. Den här beskrivningen känns lite obekant för mig.
Ltl Anders Eriksson, replik

Vtm Jansson har rätt på en punkt, kanske flera punkter rentav. Det är
klart att det är lite hörsägen för mig. Min partiordförande Axel Jonsson
berättade det här för mig och jag råkar ha ett väldigt stort förtroende för
honom och litar på vad han säger. Nu talar han snart så det är kanske
bättre att jag hänvisar vidare till honom. Då kan det bli en mera insatt
diskussion emellan folk som faktiskt har varit på plats.
Men om det inte är så som jag sade i mitt huvudanförande så är jag
förstås glad. Då hoppas jag att man kan ordna ett öppet möte så fort som
möjligt för det skulle vara väldigt givande, tror jag.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
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Lantrådet Camilla Gunell

Fru talman! Eftersom jag inte har möjlighet att begära replik så håller jag ett
kort anförande och bemöter några av synpunkterna som har framkommit.
Jag tycker att det inte är riktigt värdigt att Ålands Framtid påtar sig rollen
som det enda partiet som skulle bry sig om språkfrågorna. Jag tror att alla
partier i den här salen vet vad språket är värt och att det är på det fundamentet som självstyrelsen vilar. Vi hanterar språkfrågorna med värdighet och är
aktiva när det behövs i olika sammanhang.
Språkrådet har haft öppna seminarier flera gånger och det har de heller
ingenting emot utan att nämnden har synpunkter om den saken. Språkrådet
kan ta initiativ att ordna öppna seminarier om medlemmarna i rådet så vill
och de vill de troligen. På vårt möte på fredag kommer vi att diskutera både
årsberättelsen för 2014 men också planen för verksamheter som vi ska iscensätta och vad vi ska koncentrera oss på under det här året. Det arbetet fortgår.
Jag blev lite förvånad över ltl Gunnar Janssons anförande. Ett dokument
som redogörelsen innehåller alltifrån politik och Finlands och Ålands arbete
med hållbar utveckling, energipolitiska framsteg osv. och så ägnar man sig åt
en recension av det tekniska upplägget i betänkandet, den lakoniska tonen
och själva strukturen. Visst kan man ha synpunkter på det. Det finns alltid utrymme för utveckling och förbättring och vi kan säkert ta till oss en del synpunkter. Nu är det mars och vi öppnar våra fönster mot omvärlden, vi diskuterar redogörelsen och nästa vecka har vi dokumentet om extern politik men
nog är det intressant att det är byråkratin och teknikaliteterna som man fokuserar på och inte på politiken och framtiden och vad som förväntas av oss.
Jag vill svara på några saker som berördes. Det gäller kontakterna till Sverige och hur de fungerar. Jag tycker att kontakterna fungerar bra, de fungerar
i enlighet med de behov vi har för. Finns det en konkret fråga så tar berörd
minister kontakt med berört ministerium och så ordnas det möten. Jag kan
med stolthet säga att under den här mandatperioden kommer jag att ha träffat två statsministrar. Jag har haft ett möte med Reinfeldt och jag kommer att
ha ett möte i april med nya statsminister Löfven. Det är väl ett tecken på att vi
har ett gott och bra umgänge med Sverige. Dessutom har jag träffat kungen
också några gånger men det kanske inte hör till saken.
Ålandshavskommissionen är en fantastisk idé och något som jag tror att
många av oss vill åstadkomma. Däremot är vi tre parter om man vill åstadkomma en Ålandshavskommission. Det är vårt initiativ, men det måste finnas
ett gensvar från både Finland och Sverige om man ska få kommissionen på
plats. Det som konstaterades för flera år sedan, när vi hade diskussioner med
företrädare från både Sverige och Finland, är att man upplevde att initiativet
borde komma underifrån. Initiativet borde födas ur ett reellt behov av att utveckla kontakterna framförallt på näringslivssidan. Det har etablerats ett nätverk och ett näringslivssamarbete mellan Åland och Sverige som heter ”Roslagsminglet”. Det här ersätter inte en Ålandshavskommission, men man kan
betrakta det som en god början på en fortsatt integrerad samverkan runt
Ålands hav, vilket vi har eftersträvat.
Almedalsveckan har nämnts. Man får tycka vad man vill om den, men om
man vill verka för goda kontakter och utveckla kontakter med Sverige så har
Almedalsveckan varit en bra kontaktyta. Under dessa dagar är ju alla på plats.
När Åland har öppnat sitt fartyg för allehanda umgänge så har det också
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kommit ministrar från regeringen. Utrikesminister Bildt till näringsminister
Dammberg m.fl. har varit ombord på Ålandsbåten i Almedalen. Jag kan inte
säga att det har varit annat än positivt. Tack.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag förstod inte riktigt lantrådets uttalande i början när hon sade att
Ålands Framtid agerade ovärdigt på något sätt bara för att vi är engagerade i svenska språkets ställning. Det förstod jag inte riktigt.
Jag tycker att språkrådet har nedgraderats otroligt jämfört med hur
ursprungstankarna var. Jag hör vad lantrådet säger, det finns vissa frågor, miljön, svenska språket och annat som alla politikerna måste säga
att man är för. Sedan är engagemang ett väldigt olika. Jag noterade att
lantrådet faktiskt var med i den parlamentariska kommittén och skrev i
sin reservation: ”skrivningar om ålänningars inskränkta möjligheter
att fungera på svenska i vardagslivet och att ålänningar utestängs
från delar av arbetsmarknaden är i min mening överdrivna.” Jag anser inte det. Än idag är det många som har studerat i Sverige som hör av
sig för de har svårt att få arbeten på Åland som de skulle vilja ha just på
grund av att de inte kan finska.
Talmannen
Tiden är ute!
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Jag tycker inte att det är rättvist att Ålands Framtid försöker framstå
som det enda partiet som värnar om svenska språket. Det är nämligen
inte sant. Här sitter många partier som har ett lika uppriktigt intresse
att framhålla och värna om svenska språket.
Frågan om finska språkets inflytande på Åland har ju utretts av
ÅSUB. Språkrådet diskuterar en uppföljning av den utredningen. Detta
kanske något som faller ltl Eriksson på läppen.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag tror faktiskt inte, men jag ska inte svära på det, att jag skulle ha sagt
att Ålands Framtid är det enda partiet som jobbar för svenska språket.
Däremot har jag alltid tagit upp de här frågorna så pass mycket att
lantrådet en gång tidigare tyckte att jag tjatade om dem. Det gör jag av
den anledningen att jag fortsättningsvis tycker att situationen för
svenska språket i Finland är väldigt oroväckande.
Jag i mitt företagande, många företagare och många privatpersoner
som jag träffar, kommer dagligen i kontakt med finska myndigheter där
det inte går att få service på svenska.
I reservationen som jag citerade skrev lantrådet; ”jag finner inte situationen lika oroväckande som de övriga i kommittén.” Intressant är att
lantrådet nu säger att man tar det här på största allvar, men i reservationen så gjorde man det minsann inte, enligt mitt synsätt. Är det den
åsikten som gäller eller är det den åsikten som lantrådet talar för nu på
grund av det ämbetet hon har? Jag tycker inte att vi på något sätt har
agerat ovärdigt.
Talmannen
Tiden är ute!
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Lantrådet Camilla Gunell, replik

Det som jag under många år har funnit lite enerverande är att man har
använt sig av och upprepat samma saker gång på gång utgående ifrån
språkutredningen. Det är riktigt. Jag ansåg, i motsats till kommittén i
övrigt, att åtgärderna att begära hjälp från Sverige för att vi skulle ha det
så svårt språkligt sett på Åland att vi måste begära hjälp, den frågan
måste man sätta i lite perspektiv när det gäller vilka andra kriser som
finns i vår omvärld.
Att vi skulle ha Finland att utreda vilka merkostnader de är skyldiga
Åland för att de inte har uppfyllt sina förpliktelser genom åren, vad är
det för konstruktivt i en sådan åtgärd?
Däremot är vi, i likhet med ltl Anders Eriksson, alla här oroade över
språksituationen i landet. Hittills har det hörts som om man tycker att vi
från åländsk sida inte ska engagera oss i den saken, men det tycker jag
att vi ska göra och det gör vi också.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! För mig är självstyrelsepolitiska frågor av väsentlig natur
inte teknikaliteter och det kommer de inte att bli heller, skulle de vara
det så skulle jag inte medverka i Ålandskommittén.
När jag talar om strukturen i ett sådant här dokument så utgår jag
ifrån syftet med självstyrelsen och hur den fungerar. Det är detta som
jag lägger till grund för all bedömning; dvs. språkskyddet och hur de
språkliga rättigheterna förverkligas å ena sidan och å andra sidan; hur
fungerar självstyrelselagen? Hur fungerar det politiska umgänget med
aktörerna i det systemet externt och internt? Det här är politik och inte
teknik för mig varje fall.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Ja, jag hörde också vad ltl Gunnar Jansson sade. Det finns säkert möjligheter till utveckling av dokumentet. I det här dokumentet finns inte
bara teknik, det finns också väldigt mycket politiska frågor som är av
stort värde och vikt och som berör både oss, vår omvärld och våra relationer gentemot riket, Sverige och omvärlden. Här finns väldigt mycket
politik att diskutera. Jag tyckte att ltl Jansson uppehöll sig mest vid teknik, ton och upplägg.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Jag beklagar det i så fall, det måste bero på mina begränsade pedagogiska färdigheter. Jag menade precis tvärtom. Jag är t.o.m.
lite nöjd och road över att flera har tagit till sig termen umgänge. Politiskt umgänge ska vi syssla med. Umgänge med oss själva, med våra
grannar och där nämnde jag främst Finland och Sverige. Jag ser en
framtid där det blir mera umgänge. Mera umgänge och mindre teknik!
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Till det sista kan jag instämma. Jag tror att ltl Jansson kanske är inspiratör i den här salen när det gäller ordet umgänge.
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Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Gun-Mari Lindholm

Talman! Det här är en redogörelse för vad landskapsregeringen har arbetat
med under politikområdet självstyrelsepolitik och det som tillhör detta. Det
är ett väldigt brett politikområde. Man kan föra in väldigt mycket under det
området. Egentligen finns inte så mycket att säga om det. Det som har varit
har varit. Man kan anteckna det till kännedom. Vi har en möjlighet att diskutera de här frågorna trots att det här är en redogörelse. Det är egentligen
mera intressant att tala om framtiden och inte tala om saker som man redan
har gjort.
Redogörelsen handlar väldigt mycket om reformeringen av självstyrelsesystemet. Det har varit ett intensivt arbete. En grupp har arbetat väldigt framgångsrikt enligt vad man har dokumenterat. Självfallet har det också tagit en
del av den här redogörelsen.
Det är trevligt att landskapsregeringen kan lämna ifrån sig en lagstiftning
om hembygdsrätt. Det visar att det är ett svårt konstitutionellt område.
Många tidigare regeringar har försökt sig på den uppgiften men tyvärr inte
kommit i hamn. Det är extra roligt att jag har fått vara med i den landskapsregeringen som har avlämnat den här lagstiftningen. Jag tror att det hade
stor betydelse att man hade en hög politisk ambition och målmedvetet arbetade med detta. I allt politiskt arbete gäller det att veta vad man vill. Den
landskapsregeringen som sitter nu visste också vad man ville när det gällde
den frågan.
Landskapsregeringen har fortsatt med att arbeta med jordförvärvsfrågorna. Grunderna till detta ligger rätt långt på hembygdsrättslagstiftningen.
På det sättet är det kanske lite lättare även om de frågorna är väldigt svåra.
Grunderna till de beslut man fattar idag ligger på en lägre nivå än vad man
egentligen borde ha i lag.
Jag hoppas att självstyrelsepolitiska nämnden närmare sätter sig in i språket i vården. Språket har tidigare varit föremål för många och långa diskussioner i lagtinget. Det har varit ganska tyst på det området så man kan uppfatta det som om ÅHS kraftigt har tagit tag i den här frågan och också lyckats
genom de avtal som man har skrivit med sjukhus dit man remitterar ålänningar. Men, jag hör fortfarande att det finns bekymmer och problem särskilt
när det gäller epikriserna, sjukdomsberättelserna, som kommer hit till Åland.
De är inte översatta. Det tar lite längre tid att få dem översatta. En patient
inom ÅHS som har en epikris på ett annat språk än svenska medför att inte
alla kan behandla den här patienten. Jag hoppas att man kan berätta lite om
hur läget ligger till angående den frågan.
En annan sak som jag inte heller har hittat i den här redogörelsen, även om
den är väldigt omfattande och välskriven, är gränsbevakningen. Det är också
en fråga som vi brukar diskutera inom lagtinget och alldeles särskilt i självstyrelsepolitiska nämnden. Det skulle också vara intressant att veta hur det
förefaller när det gäller den lagstiftningen som reglerar den verksamheten,
vilken vi också har gett våra synpunkter på. Vi tyckte att det fanns vissa militära inslag i den regleringen. Den omfattar naturligtvis också ålänningar som
jobbar inom gränsbevakningsväsendet. Det kunde vara intressant att se hur
den faller ut.
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Det är glädjande att vi fick en begäran från presidenten om lagtingets bifall
när det gällde tortyrkonventionen. Vi hade det fakultativa protokollet hit till
lagtinget. Lag- och kulturutskottet framhärdade i sin argumentation att det
fanns behörighet som låg under Ålands behörighet. Presidenten begärde att
hela konventionen skulle få bifall från lagtinget. Nu får vi i alla fall hoppas att
det här nu är en praxis som medför att även när det kommer andra protokoll
av samma slag så kan vi hänvisa till detta. Det var väldigt bra att det blev ett
bra slut på tortyrkonventionen.
Utbildning och ungdomar som studerar utanför Åland har jag många
gånger från den här talarstolen värnat om och att de ska komma tillbaka hem
med sina nyvunna erfarenheter och kunskaper. Kunskap och kreativitet är
det nya stålet. Vi behöver ha kreativa miljöer för de ungdomar som kommer
hem. Jag vill slå ett slag för den åländska miljön som behöver både ha tillväxt
och hållbarhet men också ett rikt kulturutbud. Det har väldigt stor betydelse
för de kreativa miljöer där det kommer mycket kunskap ur. Det här är ett sätt
för oss att locka hem ungdomarna och visa vårt samhälle som de kanske inte
har levt i under de senaste tio åren. Vi måste visa att vi välkomnar dem och
att vi är intresserade.
Högskolepraktiken är väldigt viktig. Jag hoppas att landskapsregeringen
fortsätter med den praktiken. Jag har själv arbetat väldigt varmt för högskolepraktiken, vilket jag hoppas att många regeringar också ska göra i fortsättningen. Högskolepraktiken är en resurs som vi måste värna om och se till att
ungdomarna kommer tillbaka.
När det gäller att tala om Ålandsexemplet och självstyrelsen så är det väldigt bra, på alla de kontaktytor vi har, informationstillfällen, seminarier och
utbildning av politiker och tjänstemän, att vi uppmuntrar varandra att tala
om Ålandsexemplet och självstyrelsen. Vi ska resa ut i världen för att berätta
och tala om Ålandsexemplet och självstyrelsen. Jag hoppas att ingen ska
känna att man är kritiserad för att man reser utanför Åland vare sig det är
från lagtingets sida eller landskapsregeringens. Vi reser egentligen alldeles
för lite, det borde vara mycket mera resande. Vi har kunskapsluckor på alla
nivåer både i Sverige och i Finland, det tål också att talas om både på europeisk nivå och på andra ställen runtom på Åland. Jag hoppas att självstyrelsepolitiska nämnden kunde säga det som en uppmaning till kommande politiker att man faktiskt ska ta sig friheten att resa. Tack.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Igår för ett år sedan, den 10 mars 2014, behandlades
motsvarande redogörelse i lagtinget. Jag minns ännu väl när dåvarande
frisinnad samverkans representant vtm Roger Jansson höll gruppanförandet. Han inledde det kraftfullt med att konstatera att det här är den
självstyrelsepolitiska viktigaste dagen och debatten under året. Därför
blev jag i början av kollegan Gun-Mari Lindholms anförande lite förbryllad. Talaren nämnde att det inte finns så mycket att säga och att det här
är en berättelse om vad som har varit. Det var en spontan tanke jag fick
inledningsvis. Det blev bättre sedan under resans gång. Det är bra så
här.
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Ltl Gun-Mari Lindholm, replik

Med min inledning avsåg jag att det som har varit har varit, men vi har
nu möjlighet att diskutera de här viktiga politikområdena ändå med
sikte på framtiden.
År 2014 hette det parti, som Roger Jansson hörde till, moderaterna.
Det var länge sedan partiet hette frisinnad samverkan, ltl Gunnar Jansson.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Axel Jonsson

Tack, fru talman! Jag ska kort beröra några punkter efter att kollegan Anders
Eriksson höll ett mycket ingående anförande och en bra analys av skrivningarna kring språket och vad man borde ha fokus på framöver. Det hindrar mig
inte från att kort beröra en fråga som diskuterades i självstyrelsepolitiska
nämnden vid flera tillfällen.
Självstyrelsepolitiska nämnden skulle tillsammans med språkrådet arrangera ett öppet hörande för att föra en diskussion om hur vi ska jobba med
språkfrågorna här på Åland och vad vi aktivt ska lägga fokus på.
Språkrådet har nämligen utvecklats i den riktningen att man fokuserar
mest på de språkproblem som finns på den finska sidan. Samtidigt vet vi att
vi här på Åland har en hel del problem som inte direkt enbart har att göra
med de finska myndigheterna, problem som figurerar ute i det åländska samhällslivet. Det här är minst en lika viktig aspekt av språkproblematiken. Åtminstone för mig har det varit ett motiv till att diskutera språkrådets uppgifter och arbete lite mera ingående. Jag tror också att det kunde vara värdefullt
för språkrådet att få lite inspiration genom att hålla en konstruktiv dialog
med självstyrelsepolitiska nämnden och det skulle också vara till fördel för
den åländska allmänheten. Jag har drivit på detta och ser fram emot att det
nu förhoppningsvis ska ske.
Det pågick en debatt om huruvida nämnden har diskuterat det här är inte.
Jag vill citera självstyrelsepolitiska nämndens ordförande Danne Sundman
den 4 juni 2014: ”Nämnden planerar att under hösten 2014 arrangera ett
öppet hörande om det svenska språkets ställning på Åland och om språkrådets roll i arbetet.” Det var på basen av de diskussioner vi förde då med anledning av redogörelsen. I nämnden bestämdes att skjuta upp det öppna hörandet till hösten. När hösten kom så menade nämnden att vi inte hade något
ärende att diskutera den här frågan. Nå, jag godkände det motvilligt med motiveringen att det här är något som vi kommer att ta tag i när vi har redogörelsen på vårt bord. Den dagen har nu kommit när vi diskuterar redogörelsen
så jag hoppas att vi kan förverkliga de diskussioner vi har haft på det här området. Nog om det.
Landskapsregeringen skriver om internationella avtal i redogörelsen. Vi
kan tänka oss att de internationella avtalen blir mer och mer aktuella framöver, vilket de har blivit under de senaste decennierna inte minst tack vare den
mellaneuropeiska aktiviteten i EU, men också bilateralt skrivs det allt fler internationella avtal.
När vi pratar om vikten av att inneha lagstiftningsbehörighet och på det
sättet kunna kontrollera det åländska samhället så måste vi i denna sal inse
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att vi begränsas i allt större utsträckning av de internationella avtal som
skrivs och som binder oss. I vissa fall har vi möjlighet att ta ställning till de
internationella avtalen men inte alltid. Förhoppningsvis ska detta utvecklas
med det nya självstyrelsesystemet.
En skrivning i redogörelsen indikerar att man jobbar för att få in en ny
praxis vad gäller Ålands ställning och hur Åland hanteras i den här typen av
avtalsförhandlingar. Man vill ha ny formulering som mer eller mindre säger
samma sak.
En diskussion som jag saknar, och som vi har påtalat flera gånger i självstyrelsepolitiska nämnden att vore intressant att analysera, är om vi från
åländsk sida framöver borde begära att vi i alla avtal, där Åland har behörighet och berörs, skulle kräva att Åland har möjlighet till en opt-in och opt-out
klausul. Då skulle vi inte ställas inför faktum när vi får ett internationellt färdigt förhandlat avtal på bordet att Finland, som har godkänt avtalet, kommer
tillbaka och säger; ”nej, tyvärr, ålänningarna skrev inte på det här trots att vi
lovade det på förhand”, för att uttrycka detta lite folkligt. Den här diskussionen har förts vid flera tillfällen, men man har inte tagit ett fördjupat grepp
kring den diskussionen utan den har bara svävat lite i bakgrunden. Jag vill att
vi i självstyrelsepolitiska nämnden tittar på detta, speciellt nu när den här
frågan verkar vara uppe till diskussion och man utvecklar resonemanget
kring detta. Det är som sagt viktigt med tanke på den verklighet vi lever i. Det
räcker att tänka på det språksamarbetet som vi har med Sverige när det gäller
utbildningen för att säkra svenskspråkig utbildning t.ex. för poliser och högskolestuderanden. Det räcker tänka på skattegränsproblematiken som idag
finns mellan Åland och Sverige och övriga EU. Man kan tänka på den ehandelsutveckling som sker i det dagliga och vilka problem skattegränsproblematiken innebär idag så förstår var och en att den här typen av avtal och
möjlighet att agera internationellt för att lösa den här typen av problem
framöver kommer att växa. Vi måste lösa det här behovet på olika sätt, dels
genom den här typen av ökad aktivitet och ökat deltagande vid förhandlingar
om internationella avtal och dels med det nya självstyrelsesystemet förhoppningsvis. Då får vi möjlighet att också i större utsträckning ingå egna internationella avtal där det behövs och där det är lämpligt.
Vad gäller det ekonomiska systemet så har det också blivit en utdragen
fråga, mycket mer utdragen fråga vad den egentligen borde vara. År 2009
gjorde landskapsrevisorerna en utredning över de ekonomiska konsekvenserna att avräkningsgrunden inte har justerats enligt de förändringar som har
skett i statsbokslutet under den nuvarande självstyrelselagen. Revisorerna
kom fram till att bara p.g.a. av nettobudgeteringen har Åland förlorat ungefär
100 miljoner euro. Det var fram till 2009, om jag minns årtalet rätt. Det visar
på att det förmodligen finns ytterligare pengar som har gått Åland förbi. Därför var det inte märkligt att socialdemokraterna lämnade in en motion 2010
om att man ska ta tag i den här frågan. Vi från Åland Framtid har gjort det
flera gånger. Socialdemokraterna begärde då att Åland också skulle kompenseras retroaktivt för att den här lagen inte har efterlevts. Det är trots allt
självstyrelselagen vi pratar om. Det är beklagligt att man inte kan följa självstyrelselagen i detta land till denna del. Vi borde självfallet se till att man gör
det. Det är bra om man nu kan få iväg begäran om utlåtande till finansministeriet så att vi får en någorlunda objektiv tolkning av självstyrelselagen på
dessa punkter.
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En sista kommentar, fru talman, gäller det som landskapsregeringen skriver om avtalslicensen. Man ser en möjlig väg framåt för att lösa problematiken kring SVT PLAY och ålänningarnas tillgång till material när det gäller
den här typen av tjänster. Landskapsregeringen skriver så här vad gäller lagförslaget som är på gång i Finlands riksdag på området: ”I det aktuella förslaget till ändring av den finländska upphovsrättslagen beaktas avtalslicens, men för närvarande är det oklart om den kommer att underlätta för
Åland att ta emot sändningar från Sverige.” Jag vet SVT:s jurister har tryckt
på den här möjligheten och sagt att detta är den väg man borde gå, den enklaste vägen att gå om vi ska lösa den här problematiken, enligt självstyrelselagens i dagsläget. Det borde väl ändå inte vara ett alternativ för oss på Åland,
om lagen ligger öppen och det finns en möjlighet att få till en förbättring på
det här området, att vi nöjer oss med att det är oklart. Vi måste se till att man
får till en förändring när man en gång har upphovsrättslagen öppen, vilket
inte sker så hemskt ofta. Vi har den här typen av problematik för att den
finska upphovsrättslagen är föråldrad om man ser det ur en nordisk kontext.
Vår uppmaning till landskapsregeringen och till självstyrelsepolitiska
nämnden är att lägga fullt fokus på att se till att den här oklarheten försvinner. Vi ser det som oerhört centralt. Det är ett konkret led i arbetet med att
stärka det svenska språkets ställning på Åland. Tack, fru talman.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Under arbetets gång med den nya upphovsrättslagstiftningen har Ålands landskapsregering poängterat de här sakerna. Vi har inte
blivit formellt hörda i den här frågan.
När ärendet behandlades i riksdagen, i kulturutskottet, påpekade vi
våra önskemål. Det problematiska är att man fortsättningsvis inte kan
göra den praktiska, juridiska tolkningen om det är möjligt eller inte. Vi
har fått signaler från båda TV-bolagen att det ska göras möjligt att underlätta. Däremot vet jag redan nu att det kunde ha gått att komma
ännu längre om viljan hade funnits. Avtalslicenslagstiftningen i Finland
ser inte likadan ut som i Sverige och i Danmark enligt de uppgifter jag
fick när vi gav vårt utlåtande.
Ltl Axel Jonsson, replik

Det blev inte riktigt klart för mig om det här lagförslaget är fastslaget eller om det bara är ett förslag såsom framgår av redogörelsen? Det är beklagligt i så fall om vi inte har legat på hårdare för att få detta utrett ordentligt. Med hänvisning till självstyrelselagen är det ändå oerhört relevant också i den här typen av lagstiftning om man menar allvar från
finsk sida med vilja behålla Åland svenskspråkigt.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Jag lovar att vi har tryckt på det här ärendet så mycket vi
har kunnat. Vi har lyft frågan vid varje tillfälle där vi haft möjlighet.
Förslaget är klubbat i riksdagen. Riksdagen är inne sista dagen på
fredag, men detta klubbades för cirka 3-4 veckor sedan och ska nu börja
tillämpas. Vi har fortsättningsvis en förhoppning om att det räcker till.
Det hade varit tryggare om man hade gått ännu längre i vissa typer av
skrivningar, jag kan inte dem i detalj här och nu. De signaler som vi har
fått är att man ska kunna komma en bra bit framåt. Om vi når ända fram
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på varenda en av de frågorna kan jag inte gå i ed för här och nu. Därför
har vi skrivningen i redogörelsen.
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack, fru talman! Jag tror att det är viktigt att självstyrelsepolitiska
nämnden fördjupar sig lite i den här frågan. Självstyrelsepolitiska
nämnden kan gå in i lite mera detaljer än vad vi kan göra här i replikskiftet. Det här är en oerhört viktig fråga. Det är beklagligt om man inte
har utrett om förslaget som ligger på bordet räcker till. Det borde man
absolut ha gjort. Det kan hända att det finns möjliga vägar framåt och då
ska de givetvis användas. Men det är synd om vi har missat en möjlighet, det hoppas jag verkligen inte.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Wille Valve, replik

Jag har ett tydliggörande till ltl Jonssons anförande. Ledamoten
nämnde att landskapsregeringen jobbar på att få in en ny praxis. Här vill
jag förtydliga med att jobbet är klart. Vi har en överenskommelse med
utrikesministeriet om att den formuleringen som nämns i slutet av kapitel 5 ska in i det nya frihandelsavtalet. Det första frihandelsavtalet som
det kom in i var avtalet mellan EU och Kanada. Här har vi en överenskommelse.
Ltl Axel Jonsson, replik

Det är säkert helt okej. Jag har svårt att göra en starkare juridisk bedömning av den. För en oinsatt så verkar den närmast semantisk.
Under mitt anförande lyfte jag fram att man borde titta på möjligheterna att, inte bara i frihandelsavtal utan också andra internationella avtal, inta den här typen av opt-in, opt out bestämmelser som gör det mera
flexibelt för Åland att ingå den här typen av avtal, om vi önskar att verkligen kunna ta ställning till avtalen. I dagsläget hör man ganska ofta från
den här salen att vi inte vill skämma ut Finland på den internationella
arenan genom att säga nej till internationellt avtal. Med den här typen
av klausuler så skulle det på intet sätt vara en risk.
Minister Wille Valve, replik

Formuleringen som ltl Jonsson hänvisade till är allt annat än semantisk.
Den är väldigt omsorgsfullt formulerad och den har sitt ursprung i
GATT-regelverket. Det går i korthet ut på att om en stat gör ett undantag
så kan den andra staten också göra det, dvs. åländska företagare kan
blockeras exempelvis i Ukraina i det avtal som jag nämnde tidigare idag
eller ett annat avtal. Det är för att minimera verkan av den här regeln
som den är formulerad på det här sättet. Vi kan säkert återkomma till
det i ett annat sammanhang.
Vi har idag ett väldigt gott samarbete och, om ordvalet tillåts, ett intimt umgänge med utrikesministeriet. Vi är inne i ett väldigt tidigt
skede, vi har god insyn och vi upplever att vi kan påverka. Det innebär
givetvis att vi måste göra bedömningar allt snabbare. Vi måste i ett tidigt
skede välja vad som är relevant för Åland och vad som inte är relevant.
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Ltl Axel Jonsson, replik

Så är det givetvis. Politik handlar mycket om prioriteringar och hur intima relationerna är mellan landskapsregeringen och utrikesministeriet,
så det låter jag bli att kommentera.
Däremot tycker jag det är viktigt att man skulle titta mera på den
möjligheten som jag lyfte fram i mitt anförande. Det kan hända att den
här skrivningen är en god sak, jag har inte den kunskapen att jag kan
bedöma det. Vi i självstyrelsepolitiska nämnden kan säkert fördjupa oss
i det också när vi behandlar redogörelsen. Det är viktigt att inte glömma
bort den andra dimensionen som tar det större perspektivet. Jag förstår
att det här begränsar sig närmast till frihandelsavtal.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Roger Slotte

Fru talman! Jag vill härmed understöda ltl Runar Karlssons förslag om bordläggning till nästa plenum den 16 mars.
Talmannen
Ärendet kommer att bordläggas eftersom ltl Runar Karlsson, understödd av ltl Roger
Slotte, har föreslagit att ärendet kan bordläggas till plenum den 16 mars 2015. Önskar
någon uttala sig om bordläggningstiden? Ärendet bordläggs till den 16 mars.
För kännedom
7

Lika inför lagen
Medborgarinitiativ (MI 1/2014-2015)
Ärendet upptas till behandling vid plenum 16.03.2015.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls 16.03.2015 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Herr landshövdingen

Värderade fru talman, värderade lagtingsledamöter! Avvikande från protokollet ber jag inledningsvis att få framföra mitt tack för det förtroendet ni visat mig inför utnämnandet av landshövding för den kommande perioden.
Värderade fru talman! Jag ber att till lagtinget för behandling få överlämna
republikens presidents framställning om bifall till lagarna om sättande ikraft
lagändringarna av Kyotoprotokollet till Förenta Nationernas ramkonvention
om klimatförändring och avtalet om Islands deltagande i det gemensamma
fullgörandet av Europeiska Unionens, dess medlemsstaters och Islands åtaganden under Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod.
Talmannen
Herr landshövdingen! Också avvikande från protokollet ber vi att få lyckönska landshövdingen i sitt viktiga värv. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.
Dessa ärenden kommer att behandlas i vederbörlig ordning.
Andra behandling
1

Produktionsstöd för el åren 2013-2015
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 6/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 3/2014-2015)
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.
Förslaget till landskapslag om ändring av 17 § landskapslagen om produktionsstöd för el
föreläggs för antagande i andra behandling. Begärs ordet?
Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är
avslutad.
Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion.
Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.
Ärendet är slutbehandlat.

Enda behandling
2

Framtidens skärgårdstrafiksystem
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 7/2014-2015)
Landskapsregeringens meddelande (M 6/2013-2014)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.
Diskussion.
Ltl Jörgen Pettersson

Talman! Idag handlar om på vilket sätt vi i detta parlament vill skapa förutsättningar för att den åländska skärgården ska överleva. Det kan låta ödesmättat men är ett faktum vilket även framkommer i det meddelande om
framtidens skärgårdstrafiksystem som landskapsregeringen lämnade för nästan exakt ett år sedan. Jag citerar ur texten i meddelandet: ”Trafiken är en
överlevnadsfråga för den bofasta befolkningen i skärgården och deras möjligheter att bedriva näringar men också mycket viktig för personer med fritidsboende i regionen samt för genomfartstrafik och som transportled ös-
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terut.” Det är tänkvärda ord i detta sammanhang. Skärgården är sargad till
följd av den urbaniseringsvåg som sveper över hela världen och som leder till
att städerna blir fler och landsbygden blir mindre innehållsrik. Det är ingen
bra utveckling men den är verklighet och ett resultat av folks egna drömmar
och framtidsplaner.
Finans- och näringsutskottet fick i uppdrag av detta lagting att behandla
det så kallade kortruttsmeddelandet och även om det tog ganska länge så är
det nu gjort. Det är också skäl att påminna om ett meddelandes beskaffenhet.
Det är absolut ingen självklarhet att ett sådant ska utskottsbehandlas då det
sist och slutligen handlar om en avsiktsförklaring, vad den valda regeringen
väljer att göra. I det här fallet var det ett enigt regeringsblock som ställde sig
bakom meddelandet.
I utskottet har vi koncentrerat behandlingen på att höra representanter
från de närmast berörda kommunerna. Vi har också försökt sätta den framtida trafiken i ett större perspektiv och se hur Åland kan passa in som en länk
mellan i första hand Finland och Sverige. Vår exercis har varit lärorik och har
också visat hur oerhört komplexa frågor det handlar om. Mot bakgrund av
det är det viktigt att hålla blicken på helheten och undvika att gå ner på detaljnivå i lagtinget. I lagtinget ska vi leda och visionera, i landskapsregeringen
ska man genomföra. Det handlar om den viktiga skillnaden mellan ledarskap
och chefskap.
Landskapsregeringens enhälliga avsikt är enligt meddelandet att fokusera
på investeringar på östra och västra Föglö samt förbereda för en bro över Prästösund.
Ett enigt utskott delar landskapsregeringens uppfattning om att detta
handlar om en ödesfråga för skärgårdsregionen. Dessutom understryker vi
gärna behovet av långsiktighet och stabilitet. Man kunde lagt till förutsägbarhet också. Utskottet understöder också att omstruktureringen fortgår i enlighet med rapportens slutsatser samt att arbetet nu koncentreras på investeringar på östra och västra Föglö för att göra Föglö till en knutpunkt för den
södra delen av skärgården.
När det gäller i första hand västra Föglö vill utskottet understryka vikten av
att man inte glömmer bort möjligheten till en fast förbindelse över till fasta
Åland. När det gäller bron över Prästösund är utskottets syn, vilket framkommer i betänkandet, att olika alternativ kan utredas. Till exempel kan det
handla om en lägre bro vilken är billigare att bygga eller någon annan lösning. Vilken lösning det skulle vara har utskottet valt att inte gräva djupare i
eftersom olika alternativ för med sig olika utmaningar och det alldeles uppenbart handlar om en så kallad detaljfråga. Jag avser vidareutveckla min
egen syn på hur detta borde gå till i ett senare anförande.
Med hänvisning till detta betänkande föreslår ett enigt utskott att lagtinget
antecknar sig landskapsregeringens meddelande om framtidens skärgårdstrafiksystem för kännedom och bringar betänkandets motivering till landskapsregeringens kännedom.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! I remissen framförde önskemål att man skulle separera de olika delarna skärgården, norra och södra för att det ska bli så
snabb byggstart som möjligt till exempel i den södra delen. Då är frågan,
den skrivningen som utskott har nu, är det så man menar? Menar ut-
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skottet att det blir en snabbare byggstart för projektet Föglö-Kökar och
de anslutningar som berör Föglö?
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, talman! Jag är lite osäker på om jag till fullo förstod ltl Sundbloms
fråga. Vår avsikt är att man genast ska inleda arbetet på östra Föglö.
Man ska också inleda arbetet på västra Föglö så snabbt det går. MKBarbetet är redan igång på östra Föglö och där bör det kunna hända saker
rätt snabbt. Jag gissar att svara på frågan i sådana fall är ja.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Talman! Jag tackar utskottsordförande för det svaret. Det är ungefär så
som jag tror att jag läste det också. Tack!
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! Finansutskottets ordförande Pettersson använde ganska
stora ord när han sade det handlar om överlevnad för skärgården, skärgården är sargad osv. Även om det är stora ord så håller jag med om att
de äger sin riktighet. Det är bekymmer och därför borde man för att faktiskt göra någonting. Under förra regeringsperioden kom det i sista minuten ett kortruttsmeddelande som innehöll allt och det ledde inte till
någonting. Jag känner mig inte lika säker som föregående replikställare
att det faktiskt kommer att hända någonting under den perioden.
Pettersson sade att man inte behöver gå ner på detaljnivå. Jag tror att
det är tvärtom. Jag tror att finansutskottet klart och tydligt t borde ha
pekat ut att nu bör det anläggas ett färjfäste på östra Föglö. Annars är
risken väldigt stor är detta utredande och utredande fortsätter långt in
på nästa mandatperiod.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, talman! Jag delar ltl Anders Erikssons uppfattning att det nog bör
ske direkt. Från utskott har vi möjligen erfarit att; ja, det ska anläggas
ett färjfäste på östra Föglö för att det sedan ska kopplas till Kökar och
Sottunga. Dilemmat är att en MKB-utredning igångsatt och äger rum
precis just nu. Vi är lite i händerna på den lagstiftningen här. Vi kan inte
säga att färjfästet ska vara på punkt A, B, C eller D. Vi måste vänta på att
få resultat från olika MKB. Vi har inte den egenskapen, även om det sägs
att vi är ett mäktigt utskott så kan vi inte riktigt stå över lagstiftningen.
Ltl Anders Eriksson, replik

Nej, inte ska man stå över lagstiftningen, givetvis inte. MKBlagstiftningen ska följas. Vi hade flera års processer med MKButredningen när det gällde en tunnel till Föglö. Det är möjligt att jag
börjar bli lite uppgiven efter alla utredningar som har varit. Jag är ändå
glad över det som finansutskottets ordförande Pettersson säger, att man
är inne för att ska vara ett färjfäste på östra Föglö. Jag tycker att man
borde ha pekat ut det betydligt mera klart och tydligt än vad man gör i
det här betänkandet.
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Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Mika Nordberg

Tack, fru talman! Jag vill börja med att rikta ett stort tack till ordförandes utförliga presentation av utskottets betänkande. Det var mycket korrekt och
riktigt. Det är ett historiskt betänkande som finansutskottet har lyckats
uppnå när det gäller att nå en parlamentarisk enighet i ett så många gånger
omdebatterat ärende som skärgårdstrafiken de facto har vållat i den här salen.
Moderat samling vill lyfta upp andra saker när det gäller skärgårdens
framtida trafik och kortrutten i synnerhet.
Att det ska finnas tända lampor i skärgården har vi från moderat samling
försökt bidra med den här mandatperioden. Det är även viktigt att vi fortsätter att säkerställa att det ska finnas tända lampor och att de kan fortsätta att
lysa ute i skärgården.
Ett effektiviserat kortruttsystem kommer att säkerställa goda kommunikationer i vår skärgård för de fastboende, turister och sommarstugeägare
samt för företag verksamma i skärgården.
Finansutskottet har haft höranden även ute i skärgården. Det har framkommit väsentlig information från de berörda skärgårdskommunerna.
Kommunerna ville poängtera vikten av att landskapsregeringen är på rätt väg
när man pratar om att östra och västra Föglö behöver hålla ihop som en helhet för att få trafiksystemet att fungera ända ut från yttersta skärgården in till
centralorten Mariehamn. Det är en positiv sak.
Fru talman! Det som de facto skulle rita om kartan rejält för hela Åland
och för den södra skärgården i synnerhet är en fast vägförbindelse till Föglö.
Det är en möjlighet för Föglö att bli en centralort dit Kökar, Sottunga och
Kumlinge kunde leda sin trafik. Sedan skulle trafiken från Föglö fortsätta
med fast vägförbindelse till centralorten Mariehamn. Det skulle medföra att
Åland som helhet skulle bli betydligt större. Det skulle betyda att skärgårdsregionen som idag tampas med mindre befolkning och andra utmaningar
skulle knytas närmare fasta Åland, vilket även skulle möjliggöra pendling.
Man skulle kunna leva och bo i skärgården och ändå kunna ha sin inkomst
från centralorten.
Fru talman! När det gäller fast vägförbindelse så har en tunnel varit på tal
tidigare. Inställningen från allmänheten och från skärgårdskommunerna som
hördes har varit lite delade, som jag uppfattade det. Min uppfattning är att
pendeln kanske har svängt lite vad gäller inställningen till en fast vägförbindelse till Föglö. Min bedömning är att pendeln nu har vägt över för en majoritet, över 50 procent, som är för en fast vägförbindelse med alla möjligheter
det skulle innebära.
Vi kan titta på de regioner som finansutskottet har besökt. Trafikmängderna på Färöarna har de facto ökat till de regioner som har fått tunnel och fast
vägförbindelse. Det är någonting som den unga generationen som växer upp i
skärgården idag skulle se fram emot. Ska man rota sig ute i skärgården och
satsa på att bygga hus och hem så behöver man kunna förflytta sig vilket jag
tror att man även har insett i de olika skärgårdskommunerna.
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Då kommer frågan; har vi råd med det här? Det gäller pengar. Ska man se
detta som en engångsutgift så är det väldigt mycket pengar som hela
kortruttssystemet handlar om. Frågan är vad alternativet är.
Riket har en lag som säger att omändringar i trafiksystemet inte ska resultera i en försämrad servicenivå. När man gör ändringar så kanske det kostar i
investeringsskedet, men man får tillbaka det över tid på sänkta driftskostnader.
Om vi även tar med bompeng för broar och tunnlar i den ekonomiska kalkylen, vilket har diskuterats tidigare, då får vi en helt annan ekonomisk förutsättning för ett genomförande av dessa investeringar som kortrutten medför.
Fru talman! Avslutningsvis när det gäller Prästöbron så skriver utskottet:
”I fråga om en bro över Prästösund anser utskottet att olika alternativ kan
utredas.” Man behöver titta på de olika konsekvenserna som en bro över Prästösund kan få. Det gäller brohöjder, det gäller näringslivet, skogsindustrin
och vi har mycket som påverkar bilden. Det här är ett arbete som man fortsätter att utreda, precis i enlighet med utskottets skrivningar.
Från ordförandes presentation hörde vi att man har diskuterat en lägre bro
som ett alternativ. Allt detta behöver utredas ytterligare för att få en konsekvensanalys över vad de olika alternativen ekonomiskt innebär och även när
det gäller trafikmässigt med farleder etc.
Fru talman! Själva betänkande var inte särskilt långt. Utskottet skrev inte
ett långt betänkande med väldigt många sidor.
När det gäller tidsaspekten för projekten i kortrutten så är det väldigt lite
tid kvar för landskapsregeringen och vi i lagtinget att behandla konkreta
framställningar och när det gäller att sätta spaden i marken.
Det pågår just nu miljökonsekvensarbete när det gäller östra Föglö. När
det är färdigt kan landskapsregeringen titta på resultatet och utifrån resultatet komma med alternativ var färjfästen, vägdragningar etc. lämpligast placeras.
Moderat samling är tillfreds med landskapsregeringens meddelande. Vi
hoppas att arbetet fortgår för en väldigt viktig grupp, skärgården. Tack, fru
talman!
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Viceordförande Mika Nordberg höll ett bra och framåtsyftande anförande.
En liten detalj, men en väldigt viktig sak i sammanhanget, är att vi
under utskottshörande kunde erfara att en majoritet av skärgårdskommunerna gärna ser en utveckling mot det hållet som ledamoten själv här
beskrev. Att man satsar på färjfästen på östra och västra Föglö, helst
men en fast förbindelse som slutresultat mellan Föglö och fasta Åland.
Jag tycker att vi kommit en bra bit på vägen när vi diskuterar trafiklösningar som kan ha en god samhällseffekt och trafiklösningar som människorna uppenbarligen står bakom. Den aspekten är viktig att lyfta upp
i det här sammanhanget.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Ltl Nordberg nämnde tunnel mellan Föglö och fasta
Åland. Vid utskottshörandet i Föglö, när skärgårdskommunerna medverkade, så lämnade jag in en anhållan som både Föglös och Kökars
fullmäktigeordförande har skrivit under. Den skrivelsen är förankrad i
fullmäktigebeslut i bägge kommunerna och där nämns stöd för att vi
måste arbeta för en fast förbindelse.
Ltl Mika Nordberg, replik

Tack, fru talman! Ja, jag var inne på när jag sade att man tidigare har
varit för och emot tunnlar. Under utskottsarbetet fick jag uppfattningen
att pendeln har svängt. Man ser framåt, den kommande generationen
ser en fast förbindelse som en viktig ingrediens. Jag är tacksam för att vi
har fått ta del av den informationen.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Runar Karlsson

Fru talman! Centerns lagtingsgrupp omfattar utskottets betänkande. Jag vill
ändå säga några ord om ärendet.
Vi tycker att man i första hand borde koncentrera sig på östra Föglö, och
försöka få det genomfört, eftersom det är mest ekonomiskt lönsamt. Det
skulle medföra att Kökar skulle få en betydligt bättre trafik till Föglö och fasta
Åland.
I praktiken skulle Kökartrafiken i första hand kanaliseras med Skarven till
fasta Åland och det skulle också betyda att Föglöborna skulle få bättre trafik
med flera turer. Skarven har gott och väl en kapacitet för Kökartrafiken förutom eventuellt några veckor under sommaren. Då kan man ha en parallell
trafik som inte kostar speciellt mycket. Till den delen kunde man starta upp
och ganska snabbt och köra det projektet först. Problemet är hur man löser
trafiken med Sottunga, Husö och Kyrkogårdsö i och med att det finns risk att
de får sämre trafik när de blir av med trafiken på sina öar.
Man skriver att man ska göra en miljö- och samhällsekonomisk analys av
alternativen, så vi får se. Jag håller med om den kritik som delvis har förts
fram här att det har varit utredningar på utredningar. Jag har själv varit med
och gjort många utredningar, bland annat ett meddelande 2005.
Det är kanske dags nu att börja med det här projektet. Jag hoppas att vi
inte slänger upp alldeles för många bollar i luften och vill göra alldeles för
många projekt samtidigt. Vi börjar med det här projektet först som med lätthet betalar sig tillbaka. Vi i centern tycker att vi ska koncentrera oss på att få
igång östra Föglö.
Ett annat intressant projekt är bron till Vårdö. Det är en låg bro som mer
och mer börjar vinna gehör för rimliga ekonomiska investeringar. Om man
bygger en högre bro med 18-20 meters fri höjd så blir den antagligen för dyr.
Bron blir i alla fall jättesvår att räkna hem i euro och cent, sedan kan den förstås få andra fördelar genom att den binder ihop Vårdö med fasta Åland. Hela
norra linjen skulle få bättre trafik med bron. En låg bro borde också gå att
förverkliga inom ganska rimlig tid. Allting tar ett antal år, men en låg bro
skulle faktiskt gå att förverkliga. En bro har en stor fördel vidare österut och
till fastlandet. Det är det andra projektet som man borde köra igång.
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I praktiken kommer man inte att klara av så många parallella projekt.
Vårdbron skulle stå andra i turordningen.
Det tredje projektet är västra Föglö som förstås är lite svårare i och med att
det är mycket höga investeringskostnader och trots det kommer man att behöva ha en färja, inte fast förbindelse. Om man satsar 30-40 miljoner och
ändå måste åka färja så är det tveksamt om det lönar sig att satsa på det.
Det är möjligt att tunnelprojektet, som nämndes av ltl Nordberg, kan bli
aktuellt igen. Jag känner igen Nordbergs ord här. Jag sade ungefär samma
sak i samma talarstol för tio år sedan när jag stod här och presenterade mitt
meddelande. En tunnel kanske kunde vara intressant igen. Om man börjar
prata om en tunnel igen nu tillsammans med de andra projekten, då kommer
antagligen allt att skrinläggas igen. Låt oss nu börja med östra Föglö i första
hand och sedan en låg bro till Vårdö i andra hand, men okej, ha tunnelprojektet i bakhuvudet då.
För min del är en tunnel fortfarande intressant. Jag är inte riktigt säker på
att jag har partiet med mig i den frågan. Man kan nog räkna hem det projektet också.
Med dessa korta ord konstaterar jag att det här betänkandet i stort sett kan
följas. Man borde komma igång med östra Föglö som första projekt.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Jag är lite emot det som ltl Karlsson sade. När man börjar med östra
Föglö så är det viktigt att sätta igång arbetet med miljökonsekvensbedömningen så att man kommer till förslag vad man ska göra västerut på
Föglö. Det måste följa direkt efter, man måste göra det förberedande arbetet så att man vet vilken slutsats man ska dra. Ska det bli en tunnel eller ska det vara en hög eller låg bro?
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Infrastrukturministern och hennes avdelning jobbar säkert
brett med alla de här frågorna. Jag tror att man också vill koncentrera
sig på ett projekt och få igenom det. Det får inte bli för många bollar i
luften så att de som står här om tio år pratar om ungefär samma sak.
Om vi tittar i meddelandet som lades för tio år sedan, som jag själv var
med om, så pratades det redan då om de här projekten. I praktiken har
man inte kommit mycket längre. Man har gjort många flera undersökningar och har visserligen mycket mera underlag. Handgripligen har det
inte gjorts någonting. Säkert kan man titta på det som ltl Torsten Sundblom sade.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Om man inte genast tar fram materialet för trafiken
västerut från Föglö så splittrar man resurserna. Jag får det intrycket att
ltl Runar Karlsson vill i klassisk stil splittra resurserna.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Jag vet inte vad ltl Sundblom menar med att splittra resurserna. Jag vill vara med och åstadkomma att vi verkligen får ett konkret
projekt. Det enda konkreta projektet för dagen är östra Föglö som man
med lätthet kan räkna hem rent ekonomiskt. Det projektet tycker jag att
man ska börja med i första hand.
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Bron till Vårdö kunde också gärna finnas med, den har också ekonomiska fördelar om man bygger den som en låg bro.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! I betänkandet står att centergruppen stöder att utskottet
förordar projekten på östra Föglö och på västra Föglö. Det är ganska
klara besked när det gäller det.
Ordningsföljden är ganska självklar av praktiska skäl. Man har kommit mycket längre med projektet östra Föglö. Vi har inte råd att låta bli
att verkställa det projektet. Jag tror att det finns en bred enighet om att
man åtminstone ska verkställa projektet på östra Föglö. I betänkandet
står det också om västra Föglö.
I anförandet antydde ltl Karlsson någonting annat för centerns lagtingsgrupps del; tågordningen skulle vara östra Föglö, sedan en bro på
norra Åland över Prästösund och sedan möjligen västra Föglö. För att vi
ska kunna tyda vilken politisk enighet vi har, före landskapsregeringen
går vidare, så ställer jag den konkreta frågan: Står centergruppen bakom
det som utskottet förordar i den här ordningsföljden?
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Vad jag kan läsa i betänkandet så finns det egentligen inte
någon absolut ordningsföljd. Man nämner de här projekten bara. Jag
tror inte att det finns en absolut färdplan på det sättet. Jag vill tydliggöra
detta så att man inte efter några år står igen här och inte har gjort
någonting. Därför borde man åtminstone göra östra Föglö först som betalar sig bäst.
Det andra projektet som skulle betala sig bäst är en låg bro. Om tunnelprojektet kommer in i bilden så vet man inte riktigt vad man ska göra
med västra Föglö. Ska man först bygga en bro över Spättahålet och sedan en tunnel eller ska man bygga en tunnel enligt det gamla meddelandet? Inte kommer vi att vara någon bromskloss. Vi vill ha något gjort
och då är östra Föglö absolut det första man borde göra. Sedan får vi se
vad det blir av resten.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Östra Föglö måste komma först. MKB-arbetet pågår. Man
kanske står inför ett möjligt beslut om att börja förverkliga projektet
inom ett till två år i bästa fall, det vet jag inte, men jag kan tänka mig det
med tanke på hur långt det här projektet har avancerat. Det projektet
måste man komma igång med.
MKB för västra Föglö ska göras. Det krävs mycket arbete innan man
vet precis hur man ska göra på västra Föglö. Jag menar att man bör
pröva tanken på en fast förbindelse mellan Föglö och fasta Åland innan
man kommer till det slutliga beslutet. Om man går in för en tunnel så
kan det hända att man bygger tunneln hela vägen istället för att göra saker som åsamkar problem för naturen med broar och bankar över hol155

mar. Man måste våga tänka hela tanken klart innan man tar beslut om
vad som sker på västra Föglö.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Det var lite den andemening jag hade här i anförandet. Man
kanske inte ska begrava tunneln precis. Om man ska göra en miljö- och
samhällsekonomisk bedömning av de här projekten, som utskottet skriver, så kanske infrastrukturministern och regeringen dammar av tunnelprojektet igen för att se om det är möjligt. Det kan mycket väl vara så
att man anser att det inte är rimligt, men då finns i alla fall den aspekten
med. Man måste titta på allt som gäller den saken. Många andra länder
kan bygga tunnlar och få dem lönsamma, nog är det konstigt om inte vi
på Åland ska kunna göra det. Den här debatten har vi haft många,
många gånger och vi vet hur det slutade förra gången.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Tony Asumaa

Tack, fru talman! Infrastruktur och infrastrukturpolitik är och förblir en prioriterad fråga i vårt samhälle som för det mesta väcker känslor bland oss alla.
Tillgången till välfungerande transporter, kommunikationer, energi- och
vattenförsörjning är en förutsättning för god konkurrenskraft och ett modernt åländskt samhälle.
En region utan god infrastruktur tappar snabbt mark i konkurrensen om
företagsamhet, kompetens, befolkning och livskvalitet både lokalt, nationellt
och internationellt. Vad som är välfungerande infrastruktur är under ständig
förändring i takt med samhällets utveckling och människors och företags behov.
Vi liberaler vill arbeta för att lyfta fram infrastruktur som en tjänst. Det är
inte asfalt, färjor eller ledningar som står i fokus utan hur människor använder dem för att resa, kommunicera och driva företag.
Infrastrukturpolitik ses oftast ut ett mycket tekniktungt perspektiv. Därför
vill vi liberaler också tänka på infrastrukturpolitik i termer av; funktionalitet,
pålitlighet och användarvänlighet.
Fru talman! En välfungerande infrastruktur är en av de viktigaste pusselbitarna för ökad rörlighet och tillgänglighet. Investeringar i kortrutt på Åland
ska därför anpassas till människorna, miljön och landskapet.
Liberalerna stöder finans- och näringsutskottets eniga rekommendationer
om att i första hand prioritera investeringar i kortrutt på östra och västra
Föglö samt att man i samband med dessa investeringar inte omöjliggör en
kommande fast förbindelse mellan Föglö och fasta Åland, som i detta fall
eventuellt kan vara en tunnel.
Dessa projekt, västra och framförallt östra Föglö, är ekonomiskt försvarbara då de gör skärgårdstrafiken mera kostnadseffektiv, ökar rörligheten,
minskar budgetslitaget och ökar servicenivån i regionen.
Genom kommande kortruttsinvesteringar på östra och västra Föglö och
eventuellt en fast förbindelse till Föglö kan vi säga att vi flyttar fasta Åland till
östra Föglö och därmed binder hela det åländska samhället närmare
varandra. Det är en tjänst för att hela Åland ska leva och att det åländska
samhället ska utvecklas. Tack, fru talman.
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Ltl Karl-Johan Fogelström

Fru talman! Den socialdemokratiska gruppen stöder regeringens förslag att
nuvarande servicenivå i skärgårdstrafiken bibehålls om behovet är oförändrat
och att omstruktureringen fortgår i enlighet med slutrapportens slutsatser,
samt att arbetet i första hand fokuseras på de delprojekt där den ackumulerade nuvärdeskostnaden i jämförelse med nollalternativet är bäst.
Vi står helt bakom utskottets rekommendationer: ”Utskottet förordar för
sin del investeringar i kortrutt på östra och västra Föglö. Utskottet betonar
vikten av att de investeringar landskapsregeringen gör inte omöjliggör en
kommande fast förbindelse i framtiden. I fråga om en bro över Prästösund
anser utskottet att olika alternativ kan utredas”.
Investeringarna på östra och västra Föglö hänger ihop enligt vår åsikt, man
ska inte skilja på dem även fast man också gör en sak först och en annan sak
sedan. Investeringarna på östra och västra Föglö är motiverade ekonomiskt.
De står på egna ben.
Det är viktigt att se vilket som är det mest fördelaktiga alternativet när det
gäller bron över Prästösund. Synen på Prästöbron är att den inte nödvändigtvis bör ses som en del av kortruttssystemet. Det är ett sätt att knyta Vårdö till
fasta Åland. På det sättet blir Vårdö en faståländsk kommun.
Genom dessa åtgärder förstärks Vårdas och Föglös position som har dagligt pendlingsavstånd till och från Ålands centrum.
Föglö får ett 18 minuters färjpass jämfört med 30 minuter idag. Föglö och
Vårdö är de enda skärgårdskommunerna som har haft en positiv befolkningsutveckling under senare år, vilket de andra skärgårdskommunerna inte
har haft. Man kan fråga sig om möjligheten till daglig pendling är en grundförutsättning för att vända den här negativa befolkningsutvecklingen.
Fortfarande saknar vi en sammanhållen helhetslösning som är förankrad i
lagtinget när det gäller skärgårdstrafiken.
Frågor som måste få ett svar är bland annat tunnelfrågan, Föglö-fasta
Åland, som blir en jätteinvestering. Den frågan måste ses ut ett helhetsperspektiv för hela skärgården. Det är så pass stor fråga. I vilken utsträckning
skulle det påverka hela skärgårdstrafiken om en tunnel kom till stånd? För att
man ska kunna ta ställning till detta så måste det utredas vidare och konsekvenserna måste analyseras. Vi står bakom formuleringen att de här lösningarna inte ska omöjliggöra en sådan lösning, men vi är inte riktigt där ännu.
Även andra frågor ventilerades i utskottet under diskussionen, bl.a. den
lite mera djupare samhällsanalysen, vad vi planerar och hur vi ser på den
framtida utvecklingen av våra skärgårdsregioner. Man bör göra en konsekvensanalys av den till synes skrämmande demografiska profilen för skärgårdsbefolkningen. Vi tror inte heller riktigt på den här befolkningsprognosen som finns i kortruttsmeddelandet.
Med andra ord, en vision för hur det framtida skärgårdssamhället skulle
kunna se ut bör tas fram och formuleras.
Fru talman! Den socialdemokratiska gruppen stöder regeringens förslag
och ser förverkligandet av ett färjfäste för linjen Kökar-Föglö och ett kortare
färjpass mellan Föglö och fasta Åland som viktiga sätt att förbättra förbindelserna och på sikt minska driftskostnaderna för trafiken.
Prästöbron ger Vårdö status som en faståländsk kommun och minskar restiden för trafiken från Hummelvik till Åland centrum. Tack för mig.
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Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Ltl Fogelström pratade om arbetspendlingen och befolkningsutvecklingen i skärgårdskommunerna. Vi har under många år
sett att det fungerar att pendla från Föglö till Mariehamn på jobb.
Samma förhållande kan man sedan skapa när man bygger ut Kökartrafiken. En kökarbo skulle kunna jobba på Föglö inom fiskindustrin som
behöver arbetskraft. Man skulle kunna göra en god tjänst för en kommun, längre ut i skärgården, att behålla sin befolkningsmängd.
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Ja, jag tror också att Kökar-Föglö pendling skulle möjliggöras med
detta, men knappast pendling mellan Kökar och centralorten Mariehamn.
Knäckfråga för mig är på vilket sätt vi kan få hela skärgårdsbefolkningen inom pendlingsavstånd. Den frågan kan hänga ihop med tunnelns slutliga lösning.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Ja, ltl Fogelström sade till sist att en tunnel kan möjliggöra pendling
hela vägen.
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Ja, jag skulle vilja se en utredning och en analys på hur det skulle se ut
då för det vet vi faktiskt inte.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund

Tack, fru talman! Med risk för att det blir upprepningar vill jag ändå framföra
Ålands Framtids åsikter meddelandet.
Vi från Ålands Framtid står bakom meddelandet. Som sades tidigare så är
betänkandet inte långt, men själva meddelandet i sig är ganska omfattande.
Bakgrunden finns i meddelandet, den är omfattande och utskottet har inte
gått in på alla detaljer.
Utskottet har valt att höra de berörda skärgårdskommunernas synpunkter
om både södra och norra linjen.
Det framkom tydligt i hörandena att för att man ska acceptera en förbindelse från Kökar och Kumlinge över Föglö så borde man inrikta sig på en fast
förbindelse. Andra arrangemang kan säkert fungera också, men på sikt behöver man eftersträva att få en fast förbindelse.
Här kommer tunnelfrågan upp igen. Tunneln var upp i kortruttsmeddelandet som Runar Karlsson var med och gav den 11 mars 2005. Jag ögnade
faktiskt igenom meddelandet och tittade vilka siffror det var tal om då och
vad som sades. På ett sätt var det nästan mera genomarbetat. Det fanns en
finansieringskalkyl med i det prospektet. Det fanns en tanke om att man delvis skulle ha finansiering via aktiekapital och delvis med lån, sedan baserade
man driftkostnaderna på olika avgifter. Totalsumman var då beräknad till 40
miljoner.
I det här meddelandet saknas finansieringskalkyl. Det finns beräknade
uppskattade kostnader, men ingenting om finansiering.
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Då kommer man osökt in på alternativet som vi diskuterar idag; OPS, motsvarande finansieringsform som man var inne på 2005 när man diskuterade
det här, men kanske i en annan tappning. Jag går inte in på detaljer och redogör för vad OPS innebär. Det är finansieringsform av privat kapital, man
står för byggnader och det som man kommit överens om i 25-30 år och sedan
tar samhället över ansvaret för nämnda projekt. Jag tycker att man borde ha
utrett den möjligheten lite mera. Det är en intressant finansieringsform.
Många som har talat tidigare här har nämnt att totalsumman av investeringarna handlar om flera hundra miljoner, upp mot 200 miljoner har det pratas
om. Det säger sig självt att den möjligheten inte finns om man ska finansiera
detta över budgeten som man har gjort med investeringarna till dags dato.
Här behöver man vara öppen för att hitta på lösningar. Det är ganska viktigt att man kommer hastigt framåt. Ju längre vi drar ut på detta så ju dyrare
blir det. Risken är att det blir som det kortruttsmeddelandet som ltl Runar
Karlsson lämnade över, dvs. att det går 10 år igen och då blir debatten densamma igen. Det blir ingenting!
Skärgårdskommunerna påpekade att det finns en mycket större möjlighet
att utveckla turistnäringen för både Kökar, Föglö och Kumlinge om man får
en fast förbindelse på västra sidan av Föglö. Man kan ha ett utökat samarbete
mellan kommunerna; en ökad samvaro mellan kommuninvånarna och ökat
samarbetet i föreningslivet. Allt detta är sätt att få kommunerna att fungera
som servicepunkter i skärgården även i framtiden i och med att man kortar av
avstånden mellan öarna. Skärgårdskommunerna är tvungna att samarbeta
och det gör de redan mycket, man är tvungen att fortsätta samarbeta om man
ska ha en utveckling och att invånarantalet ska öka.
I meddelandet nämndes alternativen östra och västra Föglö samt bron över
Prästösund. Utskottet skriver tydligt att man ska undersöka alternativen av
olika typer av broar innan man slår fast detta.
I diskussionen har nu cirkulerat ett alternativ med låg bro, i alla fall i media. Utskottsordförande uttalade sig i media men han kanske blev misstolkad.
Kanske ltl Pettersson kan rätta till det själv sedan när han håller sitt anförande. Det må vara en misstolkning, men det är inte bra om sådana här diskussioner kommer ut till tidningarna. Om man går in för sådana alternativ så
måste man också utreda vad det innebär för dem som blir drabbade. Vi har
transportbolag idag som går via norra linjen, över Brändö och in mot Hummelvik. Om det blir en låg bro så blir det ett alternativ med en öppningsbar
bro på nästa bro mellan Bomarsund och Prästö. Det finns inga utredningar
som säger vad det innebär i framtiden. Vi har en skogsindustri som idag
transporterar flis genom Prästösund, vilket ltl Nordberg nämnde. Skogsindustrin kommer att bli drabbad och man bygger en låg bro. Det blir ekonomiska
följder av det.
Jag ordar inte så mycket mera om detta. Det mesta är sagt.
Vi står bakom det här meddelandet. Jag hoppas att projektet östra Föglö,
nu när MKB är gjord, kommer till skott så fort som möjligt. Det är viktigt att
vi från lagtinget nu sätter ner foten och visar att vi verkligen menar någonting
med utbyggnaden av kortrutten. I samband med det måste vi också ta ställning till vad det blir av västra Föglö. Jag tror inte att det blir så populärt om
den vidare transporten från Föglö till fasta Åland blir en flaskhals när det gäller färjtrafiken. Man måste också vara beredda att öka kapaciteten på
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färjtrafiken under en tid innan man har byggt ut andra alternativ. Tack, fru
talman.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Några ord om betoningen på låg bro till Vårdö som har förekommit i diskussionen efter att utskottet har lämnat sitt betänkande.
Som är medlem i ett utskott får man inte berätta vad någon annan har
sagt i utskottet. Man får berätta vad man själv har sagt. Jag sade i samband med behandlingen att jag inte kan ta ställning till hur en bro ska se
ut mellan fasta Åland och Vårdö innan jag har hört hur näringslivet påverkas av en sådan fråga. Vi hörde inte näringslivet överhuvudtaget i
den här frågan så därför fanns det ingen möjlighet att ta ställning till
frågan heller. Därför har vi även medverkat till skrivningen att man kan
se på detta. I en utredning ska man givetvis höra alla parter som berörs.
Det har blivit lite onödigt stor betoning på låg bro eftersom alla ålänningar inte har getts möjlighet att föra sin talan i den här frågan ännu.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Ja, jag delar ltl Perämaas åsikter här. Jag är inte emot
alternativet till en bro, men då måste man beakta alla som blir berörda
innan man tar ett slutligt ställningstagande.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag uppfattade att ltl Brage Eklund var positiv till en
tunnel till Föglö och han hänvisade till tidigare utredningar och ekonomiska kalkyler. Personligen är jag mycket tveksam till en tunnel till
Föglö. Jag har inte sett något stöd för en tunnel i tidigare ekonomiska
kalkyler som har redovisats för oss. Den frågan är fortfarande oklar för
mig. Jag uppfattade att det här meddelandet tar avstamp i ett enda statiskt år där man säger att man ska utgå fullständigt från den servicenivå
som fanns 2011 och det är jag inte heller övertygad om att är rätt. Det
finns frågetecken kvar. Personligen är jag mycket tveksam till att man
finner någon lönsamhet i en sådan lösning.
Ltl Brage Eklund, replik

Nej, jag tror att ltl Carlsson och jag egentligen är ganska ense. Det finns
oklarheter i det här. Det finns egentligen inte någon finansieringskalkyl
på de här investeringarna. I debatten i lagtinget har det åtminstone lyst
genom tidigare och även idag att i det här skedet är alla inne för att man
borde satsa på östra Föglö så snabbt som möjligt.
När det gäller tunnelfrågan så är det självklart att den inte får kosta
vad som helst. Jag tycker att man inte ska lämna tunnelalternativet när
man vet att tunnlar byggs på andra ställen till slage hyfsade priser t.ex.
om man jämför med Färöarna. Det beror sedan förstås på vilken typ av
tunnel man bygger när det gäller diameter, bredd och mellanväggar och
allt som påverkar. Man borde åtminstone lägga ner lite möda på en tunnel ännu innan man avför den.
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Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Det är möjligt att man kan titta ytterligare på en tunnel. Man måste också fundera på vad vi ställer en tunnel emot. Det är
enorma investeringar vi pratar om, mångmiljonbelopp. Vad ställer vi det
emot? Vilka andra investeringar har vi också? Vi kan inte investera i
precis allting. Man diskuterar egentligen bara kortruttssatsningarna, det
finns ju andra saker som man också borde väga in i detta. Man borde
även väga in satsningar på investeringar på fasta Åland. Jag kan till exempel tänka mig att det vore bättre, lönsammare och alla ålänningar till
gagn om man skulle se på en lösning vid östra utfarten istället.
Ltl Brage Eklund, replik

Östra utfarten är säkert också ett problem. Jag tror inte att östra utfarten är så att akut om man tänker på bekymret i skärgården och skärgårdens framtid. Man måste ta ett ställningstagande ganska hastigt i lagtinget när det gäller hur man vill ha det i skärgården och utbyggnaden
av kortrutten. Vi kan inte hålla på att bolla, leka och prata om detta i tio
år och inte komma någonvart. Antingen avför vi detta och säger åt skärgårdsborna att de får vara nöjda med den trafik de har, möjligtvis kommer trafiken att trappas ner eftersom vi inte har råd att uppehålla trafiken, eller annars investerar vi i de investeringar som är lönsamma så att
vi får ned kostnaderna. Vi borde komma till vägs ände snart.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Minister Veronica Thörnroos

Talman! Bästa ledamöter, jag vill inledningsvis tacka för den konstruktivitet
som finns i debatten. Jag känner att många av de åsikter som ni för fram är
värdefulla. Jag kommer att ta dem med mig i mitt vidare arbete.
Jag tänkte ge er en statusuppdatering på var de här projekten ligger i dagsläget. Det är snart ett år sedan landskapsregeringen lämnade sitt meddelande
för vidare process i finans- och näringsutskottet. Finans- och näringsutskottet
har haft en väldigt tung arbetsbörda har jag erfarit och därför kommer betänkandet nu. Det är glädjande att det fanns en enighet kring betänkandet.
Jag börjar med östra Föglö. Bästa ledamöter, en kortruttsprocess fixar man
inte fram med en fingerknäppning. Det här är en lång och svår process och
det beror till stora delar på att vi har en väldigt miljökrävande lagstiftning
som vi själva har stiftat, så det ska vi inte klaga på.
När det gäller miljökonsekvensbedömningen kring östra Föglö så är en av
målsättningarna att påtala för landskapsregeringen var man finner det lämpligast att anlägga ett färjfäste. Miljökonsekvensbedömningen är faktiskt helt
och hållet färdig. Jag kommer antingen denna vecka eller allra senast nästa
vecka att fatta beslut om att miljökonsekvensbedömningen ska ställas ut. Miljökonsekvensbedömningen ska ställas ut i minst fyra veckor. Alla har möjlighet att komma in med påpekanden om hur man uppfattar att den är gjord
och med ändringsförslag som efter det ytterligare ska processas.
Den produkt som har beställt på tjänstemannanivå av andra utomstående
experter, den produkten-expertrapporten är färdig. Nu har allmänheten återigen möjlighet att komma in med påpekanden. Alla påpekanden ska analyseras, det ska finnas en förklaring till vilka påpekanden man har beaktat och
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om man inte har beaktat påpekanden ska det också framgå varför man inte
har gjort det.
Det betyder att östra Föglö ligger långt, långt framme. Avdelningen resonerar nu, beroende på om det kommer många andra påpekanden förstås, att
planeringsarbetet kommer att fortsätta med vägplaner fram till hösten. Man
arbetar också med farlederna. Sedan några veckor tillbaka har man arbetat
aktivt kring Brändöströmsbron som är byggd 1958 och har en viktbegränsning på 52 ton idag. Den bron måste bytas ut i samband med kortruttsprojektet till Kökar och Sottunga. Det går samtidigt nu så att man får en bra väg
som klarar våra begränsningar på broarna i dagsläget. Det arbetet har varit
planerat sedan tidigare, men fasas nu in så att man får en välfungerande
kedja kring just detta. Nog om östra Föglö.
Om arbetet fortskrider som planerat så tror jag att färjfästet borde vara
färdigt om tre till fyra år. Det ligger inte helt och hållet varken i regeringens
eller i lagtingets händer, därför att det kan komma påpekanden från allmänheten som medför att det kan behöva revideras och ändras. I den bästa av
världar så borde färjfästet vara färdigt inom tre till fyra år.
När man sedan tittar på västra Föglö, som jag själv ser som en viktig länk
till fasta Åland, så stöder jag det resonemanget som har förekommit här i salen att vi inte ska utesluta möjligheten att bygga en fast förbindelse i framtiden. Jag har personligen inga starka känslor kring huruvida det ska vara en
tunnel eller inte. Däremot är det viktigt att vi skapar förutsättningar så att
man kan gå vidare, troligen från Gripö i det här fallet, till fasta Åland om det
är så man önskar göra i framtiden. Det är viktigt.
För tillfället ligger en upphandling som rör miljökonsekvensbedömning av
både västra Föglö och bron över Prästösund ute, helt i linje med tidigare fattade beslut. De undersökningarna kommer att ta cirka ett år, vilket är minimitiden för att göra en miljökonsekvensbedömning enligt hur vår lagstiftning
ser ut för tillfället.
Jag vill kort kommentera det man har sagt om offentlig-privat samverkan.
Jag utesluter absolut inte privat-offentlig samverkan, det vore oklokt att göra.
Däremot bör man vara medveten om att det inte bara är investering som
krävs för att få offentlig-privat samverkan att fungera, det krävs också att
man kan åta sig driften. Själv skulle jag kanske vara attraherad av ett fartygsnybygge och driften i 20 år, bara som ett exempel.
Avslutningsvis vill jag tacka utskottet för ert arbete. Jag vet att det har varit
mycket diskussion med skärgårdsborna vid era besök i skärgården. De uppskattar att lagtinget tar sig tid och kommer ut till skärgården och träffar ortsbefolkningen. Jag stoppar här, tack.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Tack ministern för den uppdateringen, särskilt när det gäller de båda Föglöprojekten.
Jag vill fråga om placeringen av ett färjfäste på östra Föglö enbart är
beroende av miljökonsekvensbedömningen? Min uppfattning är att infrastrukturell funktionalitet, näringsliv och service; samhällsservice,
privat service och utveckling i det här området och Sottungatrafikens
lösning osv. är minst lika viktiga frågor som de svar som miljökonsekvensbedömningen möjligen kan ge. Avser man att i den vidare processen ha någon form av viktning mellan det som miljökonsekvensbedöm-
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ningen anger och det som de övriga samhällsutvecklingsfrågorna erfordrar?
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Miljökonsekvensbedömningen är tungt vägande så som lagstiftningen ser ut. Självklart är det den samlade analysen som avdelningen sedan kommer att föra fram till ett politiskt beslut.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Om miljökonsekvensbedömningen enligt lagen säger att
man inte kan göra en viss lösning så är det klart att man ska följa lagen.
Men det är inte så som resultaten av miljökonsekvensbedömningar ofta
blir, utan de anger kanske att man måste gå runt någonting, hitta en annan teknisk lösning eller någonting sådant.
Tidsfaktorn på någon liten fördröjning är värd att ta om man kan få
en samhällsekonomisk bättre lösning så att vi skapar bättre förutsättningar för våra skärgårdskommuner att faktiskt överleva.
Sottunga har idag en situation som absolut är katastrofal med nästan
bara åldringar som bor där. Det skulle vara synnerligen viktigt att man
kunde få en samverkan mellan Sottunga, Föglö och Kökar för att motverka den utveckling som är på gång.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, talman! Tack vtm Roger Jansson. Jag hör vad ni frågar fast ni inte
frågar det rakt ut. Mitt svar blir därför därefter. Landskapsregeringen
kommer att beakta alla synpunkter som kommer in. Det ligger naturligtvis i landskapsregeringens målsättning att regionalpolitiskt skapa så
fiffiga trafiklösningar som möjligt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Jag tackar ministern för beskedet att man har kommit
så långt med miljökonsekvensbedömningen att man så småningom kan
fastställa datum när man ställer ut den. Det här är ett viktigt besked. Det
ger signaler att vi har tagit ett steg framåt när miljökonsekvensbedömningen ställs ut. Jag tackar för det.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, talman! Jag är ledsen att jag inte kan lova den här veckan, vilket
beror på bortfall på avdelningen på grund av sjukdom. Garanterat senast nästa vecka kommer miljökonsekvensbedömningen att ställas ut och
sedan har alla möjligheter att komma in med påpekanden. Miljökonsekvensbedömningen kommer enligt lagen att vara utställd i 28 dagar.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Torsten Sundblom

Tack, fru talman! Jag blev så glad över beskedet som ministern gav om att
miljökonsekvensbedömningen så småningom skulle ställas ut så att jag höll
på att glömma bort att jag hade taltur.
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Som skärgårdspolitiker är jag väldigt glad att det här betänkandet är positivt vad gäller de utbyggnader som behövs för att leda Kökartrafiken till
Föglö.
När utskottet var på besök till Föglö och hörde alla skärgårdskommuner
samtidigt så passade jag på att överräcka den skrivelse som Föglös och Kökars fullmäktigen gemensamt har lämnat in. Vi ser gärna en fast förbindelse
till fasta Åland.
Det här betänkandet går helt i linje med det som vi i den skrivelsen begärde. De viktiga bitarna är; den bredare arbetsmarknaden i skärgården, möjligheterna att röra sig smidigt mellan skärgårdskommunerna och möjligheten
till ett utökat kommunalt samarbete. Det är viktiga saker i sammanhanget.
Tunnel eller inte tunnel, många har varit i Stockholm och åkt tunnelbana
och ingen människa tänker på att man många gånger åker under vatten. Man
behöver aldrig vara fundersam, en tunnel fungerar. Jag har inte några fobier
mot att åka i en tunnel. Det finns så många tunnlar i världen.
Hur man ser på utbyggnaden av trafiken kan skilja sig lite beroende på
vem man är. En pensionär som inte behöver fara ofta kanske tycker att trafiken fyller dagens behov. En ung person vill röra på sig annars går det inte.
Det är viktigt att vi bygger ut trafiken. Det finns alltid skillnader när folk uttalar sig om trafiken.
Det som skrevs i finansutskottets betänkande över budgeten i december
2014 betraktar vi i skärgården som ett löfte om en byggstart. I betänkandet
stod; ”beräknad byggstart 2016”. Jag hoppas innerligen att vi ska komma dit,
för det är det här som behövs för att skärgården ska gå framåt. Tack.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Jag vill tacka ltl Torsten Sundblom för anförandet. Det är glädjande att vi skärgårdsbor, och även alla andra som är intresserade av det
här projektet, verkligen kan konstatera att det går framåt.
Jag vill igen förtydliga att det pappersarbetet och de utredningar som
avdelningens tjänstemän och konsulter gör, så gör man inte för ros
skull. Man gör det för att det för det första finns en lagstiftning kring
det, och för det andra så söker man faktiskt de bästa alternativen för att
kunna utveckla skärgårdens och dess trafik på bästa billigaste sätt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Jörgen Pettersson

Talman! Det är en lång färd mot en kort rutt. Från finans- och näringsutskottets sida har vi en åsikt som vi förmedlat i betänkandet. Ändå ligger alltid innebörden i ord i betraktarens ögon och jag är nog inte ensam om att ha lärt
mig mycket av behandlingen av kortruttsmeddelandet. Det är för övrigt också
på sin plats att ge infrastrukturminister Veronica Thörnroos beröm för den
idoghet hon visat i framtagandet av slutrapporten som för första gången i den
åländska historien presenterar ett gediget faktaunderlag i en komplicerad
fråga. Rapporten har väckt många tankar hos mig och hur vi på Åland ska
hantera framtiden och alla dess utmaningar. Jag tänker nu drista mig till att
föra ett resonemang som landar i vikten av att skapa förutsättningar för hela
Åland.
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Vi talar ofta om skärgården som en helhet vars framtid är bekymmersam.
Det är både sant och inte sant, även här finns viktiga nyansskillnader och
stora möjligheter. Det råder nämligen stora skillnader mellan de juridiska
enheter, kommunerna, som utgör denna skärgård. Vårdö har de facto inga
stora problem tack vare närheten till fasta Åland och arbetsplatserna. Föglö
har såväl många arbetsplatser i vattenbruket som bara tjugo minuter till
Lumparland. Deras situation är också god. Brändö har i och för sig långt till
Mariehamn men bara en halv timme till Osnäs på fasta Finland och sedan en
timme till Åbo och dess nästan 200 000 invånare. Där finns stora möjligheter
till affärer och andra utbyten. Brändös framtid ter sig mot den bakgrunden
ganska ljus och kan rätt hanterat även skapa möjligheter för hela Åland. Det
är heller ingen hemlighet att Sottunga idag utgör den kanske svagaste regionen i skärgården och Kökars utmaningar är också både många och svåra.
Mot den bakgrunden gäller det att hitta olika sätt att skapa framtidstro i de
olika delarna av skärgården. Vattenbruket är en viktig del, både på land och
till havs. Närproducerade livsmedel är kanske också en möjlighet. Turismen
är antagligen en viktig tillväxtindustri och något som växer i hela världen. Vår
närhet till Mälardalen borde ge möjligheter att sälja vår rena luft, vårt friska
vatten och vårt ostörda lugn. Men för att lyckas med det krävs historier som
lockar besökare och skapar intresse. Jag hävdar att dessa historier inte är tillräckligt berättade i dagens läge och jag tror det finns potential i att på allvar
återuppliva den gamla postvägen, fylla den med innehåll och erbjuda våra besökare.
Mitt emellan Brändö och Vårdö finns exempelvis Kumlinge som med sin
spännande historia kunde bli ett självklart besöksmål för den turistström som
borde ledas från Sverige, norrut på Åland, över Vårdö, via Brändö till Osnäs
och sedan till Åbo. På Kumlinge finns en historia som går tillbaka till korstågens tid. Här kastade som ett annat exempel några hundra bönder ut ryska
soldater i Kumlingeslaget år 1808 och här byggdes de i tiderna högteknologiska flygfyrarna som även utgjorde mål för sovjetiska bombplan under fortsättningskriget. Detta är fantastiska historier som rätt använda kan göra
skillnad och skapa liv i skärgården. På vägen till Vårdö och Kumlinge finns
dessutom Ålands två starkaste historiska berättelser i Kastelholm och Bomarsund.
Den södra skärgården har också starka berättelser att erbjuda. Sottunga är
ön som av yttre fiender bränts ner och byggts upp minst två gånger genom
historien. Här föll bomberna under andra världskriget och här har både
kungar och andra potentater hämtat kraft och samlat inspiration.
Kökar har med sin franciskanerbakgrund en unik historia att visa upp och
dessutom ett landskap som inte liknar andra, många hävdar att det är mycket
vackrare.
Varför nämner jag då detta? För att den som berättar den bästa historien
får de flesta besökarna och i besöksnäringen finns framtidens arbetsplatser.
Detta är hela Ålands utmaning. Vi måste ständigt fundera på vad vi ska leva
på imorgon, inte hur vi ska resa mellan våra öar idag.
Sammanfattningsvis och några personliga betraktelser om broar och hamnar och tunnlar. En ny hamn på östra Föglö kopplar samman Sottunga och
Kökar och skapar en viktig treenighet för potentiella besökare och större möjligheter för de som bor där i dag. Jag är medveten om att förändringar nästan
alltid upplevs som försämringar men jag tror ändå såväl kökarborna som
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Sottungaborna över tid kommer att uppskatta en tätare tidtabell och att bli en
mer integrerad del av Föglö som ju geografiskt sett ligger närmare Lumparland.
Hamnen på västra Föglö ska man självklart fortsätta utreda och genomföra
om det är ekonomiskt hanterligt. Bron över Prästösund ser jag som en mycket viktigare investering än en tunnel till Föglö och skälet till detta är omtanke
om hela Åland. Samhällsekonomiskt hävdar jag att norra linjen är en oerhört
viktig del av Ålands framtid och skälet till det är Åbo. Jag har tyvärr inga utredningar till stöd men magkänslan säger mig att det är oerhört mycket billigare att bygga en låg bro till Vårdö än en tunnel till Föglö. Om detta kan förverkligas växer fasta Åland ända till Hummelvik och skapar förutsättningar
till en verklig kortrutt vidare till Kumlinge och därifrån till Brändö, som redan har kortrutt, och vidare till fasta Finland och Osnäs.
Ska vi även i framtiden skapa trygghet och jämställdhet mellan alla ålänningar behöver vi göra oss intressanta för vår omgivning. Detta är bra för såväl det landbaserade näringslivet som rederierna. Om diskussionen kring
kortrutten kan sätta fart på det nödvändiga innehållet är det bra. Om detta
bara landar i diskussion om broar, tunnlar och färjor har vi inte nått så långt.
Tack.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Under den här mandatperioden har vi många gånger
hört ltl Jörgen Pettersson talat om de fantastiska åländska berättelserna,
av vilka det säkert finns många av.
Jag har en fråga, jag har väntat länge och nu börjar mandatperioden
rinna ut. Har ltl Jörgen Pettersson något förslag på hur dessa berättelser
ska materialiseras? Det finns berättelser i miljoner. Vilka berättelser ska
man materialisera och på vilket sätt så att de blir intressanta för en bredare publik?
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack för frågan, ltl Sundback. Jag har en minut på mig att svara och jag
tror att det är för kort tid. Jag grundar mitt ställningstagande på det faktum att det historiska intresset idag är stort. Idag lever tidningsbranschen ganska dåligt, med de som ger ut specialtidningar kring
historia lever ganska bra. Det finns ett växande intresse. Åland har berättelser i Kastelholm och i Bomarsund som är väldigt starka och som
även bär internationellt. I Bomarsund inleder man nu digitaliseringsprojekt som är helt fantastiskt och som jag stöder till hundra procent.
När det gäller skärgårdskommunerna så finns den berättelsen nog
där men den är inte särskilt berättad. Jag har massvis med idéer men jag
är rädd för att repliktiden är lite för kort.
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag vet inte hur lång tid ltl Jörgen Pettersson behöver. Om man ska berätta en berättelse, vilket jag har gjort i samband med Magnus-Maria, så
krävs det nog idag någon sorts personifikation av en berättelse. Det är
många som är intresserade av normal historieundervisning, men om
man verkligen vill nå en större publik så måste det nog vara en tematik
som anknyter till vår tid, annars levar inte berättelsen utan det är historiska data. Formen är mycket viktig. Dagens människor läser just inte
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tidningar och kanske inte så hemskt många böcker heller. Det är framförallt bildmedier som dominerar. Det krävs nog ganska mycket för att
berätta en åländsk berättelse om man vill nå en större medveten publik.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, talman! Tack, ltl Barbro Sundback. Den formen av inlägg klär faktiskt mycket bättre än den ibland lågmälda kritiken som framkommer.
Man kommer med konkreta förslag till hur saker och ting ska berättas.
Klart att man måste anpassa berättelserna till mottagarna. Konsumenten bär makten på vad de ska köpa. Det är inte säkert att de köper gamla
böcker. Konsumenterna vill ha ny digital media.
Jag hävdar att man måste börja utnyttja berättelserna mera och det
tycker jag inte att man har gjort hittills.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Lantrådet Camilla Gunell

Fru talman! Jag tycker att den här debatten fick ett nytt liv genom Jörgen
Petterssons inlägg. Jag tror att det är viktigt att vi lyfter upp diskussionen om
skärgårdstrafiken och investeringarna till en lite större bild. Vem är det vi ska
bygga för? Är det för skärgården och dess minskande befolkning eller ska vi
sätta in det i en större helhet och ett annat perspektiv?
Under 2014 tog finska regeringen fram ett program för turismens utveckling i Finland. Man menade att Finland år 2025 ska vara Nordeuropas främsta
turistmål. Vad ska man satsa på? Ja, på modernisering, digitalisering och
förbättringar av resmålen. Man ska berätta berättelserna, man ska visa upp
det unika i Finland; insjöarna, Lappland och havsturismen. Havturismen är
ju skärgården, Finlands skärgård så som den är unik i världen. Om man tänker på hur man ska utveckla turismen i Finlands skärgård så kan den inte
sluta vid Iniö och Houtskär, den måste naturligtvis också inlemma Åland.
Här tycker jag att vi ska haka på våra ambitioner att utveckla Åland och turismen på Åland tillsammans med rikets ambitioner om havsturismen.
Precis det som ltl Pettersson var inne på så tycker jag att man ska tänka på
vilka berättelser man vill berätta. Hur kunde pärlbandet se ut om man kommer från norra skärgården respektive södra skärgården? Man kan tänka sig
norra utvecklingslinjen och södra utvecklingslinjen och bygger dem till
någonting spännande och intressant. När man kommer via Brändö så har
man pärlbandet av både öar och historia. Sedan kommer man vidare till
Kumlinge och Vårdö och turistmålet Bomarsund där det naturligtvis ska
byggas ett besökscentrum eftersom Bomarsund har en historisk bärkraft av
internationellt intresse. Jag håller helt med ltl Sundback också; fast det är ett
historiskt innehåll så måste man ha en modern form. Så var det också tänkt
och så tror jag att det ska bli en vacker dag när vi bygger besökscentret.
Jag tror inte att man ska fastna i östra och västra Föglö och enskilda broar
och projekt och för vem de är till. Det här är ett sätt att utveckla hela Åland
och skapa farleder både norrifrån och söderifrån. Det här är ett sätt att skapa
tillgänglighet och tänka sig in i ett lite större perspektiv. Tack.
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Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack för det, lantrådet. Jag är glad för att lantrådet visar en form av ledarskap i den frågan. Här kommer jag igen tillbaka till det som jag
nämnde i mitt tidigare anförande; det är skillnad på ledarskap och chefskap. Ledarskap ska försöka presentera visionen om hur det ska se ut i
framtiden och chefskapet ska genomföra det. Chefskapet i det här fallet
handlar om landskapsregeringen som har lämnat ett meddelande om
hur man vill bygga vidare. Jag tycker att lagtinget ska försöka visa ledarskap vad vi vill åstadkomma, inte idag utan imorgon.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Jag föreslår bordläggning till onsdagens plenum.
Ltl Danne Sundman

Fru talman! Jag vill börja med att understöda förslaget till bordläggning till
onsdagens plenum.
Det har sagts mycket klokt här i debatten. Kanske inte allt hålls innanför
ämnet.
Jag vill kommentera det som ltl Jörgen Pettersson tog upp. Det finns fantastiskt många berättelser som man borde slå mynt av i skärgården och
egentligen är vi på hela Åland dåliga på det jämfört med andra ställen i världen. Här har Pettersson korn på ett guldkorn som kan bli en hel tacka.
Däremot så måste man höja ambitionsnivån när det gäller de projektet
som man nu gör i Bomarsund och använda ny teknik och verkligen visa upp.
Vi har haft en massa fina anläggningar, vi förstår inte hur otroliga de har varit
och vilka installationer det har gjorts på våra skärgårdsöar och det kan man
som turistföretagare utnyttja och paketera, men det är en annan diskussion.
Historia är viktigt, men allra viktigast är berättelsen om skärgårdens framtid. Det kanske inte sägs uttryckligen här i lagtingets talarstol, men det förekommer en sådan diskussion att skärgården är körd och att avfolkningen är
för bedrövlig. Jag vill inte peka ut någon men man diskuterar som om det
handlar om palliativ vård, som de avgöranden en läkare för en gammal människa gör på sjukhuset. Det kan vara en brutal parallell att göra, med det är
också brutalt för de invånare vars hembygd vi talar om. Det är lika brutalt
som när det handlar om att göra vårdval för en gammal människa. Jag vill
påstå att på det sättet ska man inte se på skärgården. Tvärtom, det är nästan
så att vi befinner oss på BB, det är en ny framtid som håller på att födas för
den här regionen.
Det finns ett enormt intresse för att kunna bo och verka på ställen som
skärgården kan erbjuda. Det handlar om kanten på fasta Åland mot havet och
alla inre vikar och det handlar också om hela skärgården. Det är så som man
måste se på det. Det finns alla möjligheter att nu med rätt beslut få skärgården att gå in i en ny fas.
Vi ska tänka på förfäderna som tog beslut på 60- och 70-talet för att binda
samman skärgårdskommunerna. Vad skulle Brändö har varit idag om man
inte skulle ha gjort alla bro- och bankprojekten? Det skulle inte alls ha varit
samma kommun. Det gäller också Föglö som består av många separata öar
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som man har knutits samman med broar, linfärjor och vägbankar. Det gäller
alla skärgårdskommuner mer eller mindre.
Nu är det dags att ta nästa steg, höja helikoptern ytterligare några fot och
knyta ihop Åland, knyta ihop skärgården med fasta Åland. Då är det två projekt som sticker ut bland alla projekt som har nämnts. Det är att ge Vårdö en
fast förbindelse och att ge Föglö en fast förbindelse.
Idag har vi en linje i Prästösund som går ner till Svinö, där slutar fasta
Åland idag via Långnäs. I framtiden kan det vara en linje mellan Hummelvik
och Hastersboda, där slutar fasta Åland då. Det blir en kraftig förbättring för
hela regionen. Jag tror inte man ska se de här utvecklingslinjerna. Man borde
helst avveckla linjerna och se skärgården som en stjärna med ett nav med ekrar för att också möjliggöra ekonomiskt utbyte i skärgården. ÅSUBs utredning för några år sedan visade att det är väldigt dåligt ställt med ekonomiskt
utbyte skärgården. Den lokala vedhuggningen, som skärgårdsborna kan göra
åt sig själva, är en ekonomi som man inte ska förakta. I en sådan region är det
lokala väldigt viktigt, förutom alla nya möjligheter att få exportintäkter.
Ett sådant här trafiksystem möjliggör också satsningar på näringslivet, turismen är bara en gren. I Eckerö bygger vi just nu en fiskfabrik där det kommer att odlas 3 000 ton fisk på land. Varför inte sedan bygga en eller två fabriker kanske i Föglö och Brändö där det redan finns fiskindustri, kompetens,
kapital och logistiklösningar? Det är den naturliga fortsättningen och kanske
man ska bygga ytterligare en fabrik och då landar vi på Åland på 20 000 ton
miljövänlig fisk. Färöarna odlar 57 000 ton fisk så vi har långt kvar ännu till
deras fiskindustri. Idag skapar fiskindustrin cirka 150 arbetsplatser, beroende
lite på hur man räknar med indirekta effekter. Fiskindustrin kunde skapa
dubbelt fler arbetsplatser och det skulle ha jättestor betydelse skärgården.
Fisk är miljövänlig mat som är nyttig. Det här hör inte till ämnet men det är
relevant när man ska titta på de här trafiklösningarna.
Det handlar förvisso om broar, vägar och färjor, men man ska ha den stora
bilden. Det handlar om mycket pengar, hundratals miljoner euro, 150 miljoner euro lite beroende på hur man räknar, och man avser förverkliga projekten på 10 år. Vad är 150 miljoner på 10 år? Ålands BNP är ungefär 11 miljarder euro på 10 år, 11 000 miljoner! Landskapsbudgeten är ungefär 4 miljarder lite drygt under samma period. Det är ändå storleksordningen 10 procent vi pratar om när det gäller att jämföra med landskapsbudgeten. Man
måste sätta det här i sitt rätta resonemang. Det blir problematiskt om man
säger; ”i skärgården bor bara 10 procent av befolkningen, ska vi verkligen
satsa så mycket på 10 procent, vad ska de andra 90 procent få?” Men om man
bara ser 100 procent av Åland, då ska vi lägga hjälpen där den behövs. Där vi
ser potentialen, där ska vi lägga resurserna. Jag ser potentialen i skärgården.
Jag hoppas verkligen att alla intresserar sig för det och har samma syn när
det gäller jämförelsen; vilken patient har vi att göra med?
Jag tror inte att min mormor, som födde 12 barn i ett Torp på Enklinge i
början av 1900-talet, tänkte att man i lagtingets talarstol i början av nästa sekel skulle ha tankar om att det var kört för skärgården. Jag tycker inte att det
är värdigt ett parlament där de ställer upp folk från hela Åland. Jag hoppas
att diskussionen kan utgå ifrån att vi verkligen ska genomföra de här planerna och förverkliga det här.
Till sist vill jag ta upp finansieringsfrågan. Nu planeras en anhållan om extra anslag, det kan vara motiverat för det här ska läggas på alla övriga inve169

steringar och det kanske vi inte mäktar med. Sedan finns det lite olika orsaker
till varför vi inte mäktar med det. Jag kan understöda en anhållan. Det är
dock viktigt att man också begär extra anslag för fast förbindelse till Föglö så
att man inte lämnar det allra viktigaste som borde vara överst på listan. Man
ska inte lämna det därhän, det kommer jag i så fall att motsätta mig.
Två andra saker när det gäller finansiering. Man bör också på allvar ta offentliga-privata samarbeten i beaktande. Det har varit framgångsrikt på flera
andra ställen runt om i Norden när man har förverkligat särskilt tunnelprojekt. Det handlar inte bara om investering utan man har också ett avtal om
drift av anläggningen.
När man gör en sådan här förbättring, som de facto en tunnel till Föglö och
en bro till Vårdö över Prästösund innebär, så kan man ta betalt också av dem
som verkligen gynnas, nämligen av dem som passerar. Vårdöborna vinner
ungefär 20 minuter per dag på att köra över en bro och köra hela vägen istället för att vänta på färjan i båda riktningar. Föglöborna vinner ungefär en
timme. Det här är värdefullt för människan idag. Tid är det som vi har störst
brist på. Man kan betala en bompeng varje gång man passerar, ju oftare man
passerar desto mera kan man betala per varje gång. Det har man gjort i alla
undervattensprojekt i Norge, Island och på Färöarna, tror jag. Bompengen är
en viktig del av finansieringen. Då riktar man en motiverad del av finansieringen till dem som verkligen gynnas. Det är i stort sett också de som gynnas
av andra indirekta effekter. Vårdöbornas och föglöbornas markvärde kanske
stiger och affärsmöjligheterna ökar osv. Det är ingenting konstigt med bompeng, det har man på andra håll. Man måste bara våga prata om det. Det är
kanske också bra i den här diskussionen att 90 procent av befolkningen har
förståelse för att dessa 10 procent betalar lite för den här stora investeringen.
När det gäller de här stora satsningarna är understödet och opinionen jätteviktigt. Det handlar här om storleksordningen 1/4 av intäkterna i vissa fall.
Det finns utredningar på utredningar och utvärderingar också gjorda från
Norge. Norska staten följer systematiskt upp alla tunnelprojekt både rent
byggnadstekniskt, drifttekniskt, säkerhetstekniskt och ekonomiskt. Det finns
utvärderingar och modeller att ta del av när det gäller uppbyggnad av privataoffentliga samarbeten. Tack.
Ltl Igge Holmberg, replik

Tack, fru talman! Jag tycker att det är mycket prat om utredningar i
Norge. Här på Åland har vi inte sett så mycket utredningar när det gäller
fast förbindelse till Föglö. Vi har sett utredningar som inte har lett någonstans. Innan vi begär anslag från riket så borde vi väl åtminstone få
veta på ett ungefär vad detta kommer att kosta.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Det finns nog mycket utredningar, även om det inte finns
detaljprojektering. På samma nivå som övriga kortruttsprojekt är utredda så finns tunnel till Föglö också utrett eftersom det var skarpt läge
2006 när lagtinget de facto tog beslut att gå vidare. Sedan kan man inte
ta alla de siffrorna och överföra dem direkt på det nu aktuella projektet.
Man kan enkelt uppskatta vad en tunnel kan kosta som mest och vad
den kan kosta som minst, det finns ett kostnadsspann som man lägger
sig i. Inte är det svårt att göra en sådan utredning med en sådan exakt-
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het så att man kan gå vidare och söka extra anslag för tunnelinvesteringen. Så mycket referenssiffror och metoder finns det för att överföra
uppgifterna till vad en tunnel skulle kosta på Åland.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, understödd av ltl Danne Sundman, har föreslagit att ärendet ska
bordläggas till den 18 mars. Önskar någon uttala sig om bordläggningstiden?
Ärendet bordläggs till den 18 mars.
Kvar på talarlistan finns ännu ltl Barbro Sundback som får tillfälle att yttra sig.
Ltl Barbro Sundback

Fru talman! Den här diskussionen präglas ju väldigt mycket av teknik och
ekonomi och det är inte att förakta.
När man nu diskuterar stora samhällsinvesteringar så måste man väl ändå
åtminstone drömma om att det också ska ha positiva samhällskonsekvenser
för skärgården. Men jag saknar det i den här diskussionen. På vilket sätt kan
vi garantera att det här faktiskt leder till att skärgården blomstrar upp, att det
flyttar in flera människor och att vi får en framtid och liv i skärgården?
Östra och västra Föglö är säkert relevant i sammanhanget, men Gud i
himmelen (ursäkta, fru talman) vad det är tjatigt. Politik måste handla om
någon slags framtid, något hopp och inte bara om kalkyler. Ekonomi och teknik är verktyg för att uppnå mål, de kan inte vara mål i sig själva, då är politiken död.
Jag tycker att det är väldigt uppfriskande att lyssna på ltl Jörgen Pettersson som har den här föreställningen om de berättelserna som vi kan locka
människor med till Åland. Vilka är våra berättelser? Vi har en historia som är
full av livsöden och som är värda att berätta.
Jag har berättat historien om Magnus-Maria. Jag vill berätta om det projektet för er. Det handlar om en person som levde i skärgården för mer än
300 år sedan. Det är förmätet att säga det själv, men jag vet att ingen blir profet i egen by; det projektet är en kritikframgång, det är en publikframgång.
Det är ytterst sällsynt i dagens värld att en modern nyskriven opera lyckas
med det. Antingen är det kritik som är positiv och då är det så komplicerat
och märkvärdigt så att publiken sviker, eller så är det tvärtom, det är en
publikframgång men kritikerna tycker att det är för lättvindigt och för underhållande. Men inte det här fallet. Vad beror det då på? Ja, det beror på att
tematiken, dvs. sexuell identitet, är högaktuell. Det diskuteras nästan överallt, åtminstone inom samhällsengagerade och i privata sammanhang. Vad är
manligt, vad är kvinnligt och vad är någonting däremellan? Det är en väldigt
aktuell politisk fråga som berör precis alla människor.
Det andra är att Magnus-Maria är ett genomprofessionellt projekt. Det berättas många historier på Åland i form av teater. Robert Liewendahl har gjort
en stor kulturhistorisk insats. Han har berättat många historier om enskilda
människor och politiska händelser. På Kumlinge, Kökar och Sottunga har jag
sett teaterstycken som han har skrivit och som handlade om personer och
händelser som utspelade sig just på de här öarna. Det har varit jättebra berättelser. Det är bara det, och det är inte något negativt, att det är på amatörnivå
och det är inte tillräckligt professionellt för att dra en teaterintresserad publik
från Finland eller Sverige. Det är trevligt för oss att de här berättelserna har
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framförts och det är trevligt för dem som får vara med och spela teater, men
de kommer inte upp till den nivå som jag förstår att ltl Jörgen Pettersson är
ute efter. Pjäserna måste innehålla en tematik som på något vis rör dagens
människor, de måste vara professionella och de måste också kunna marknadsföras på ett sätt så att den målgrupp man är ute efter nås.
(Talmannen knackar i bordet)
Fru talman! Den här gången tänker jag prata till punkt. Varje gång jag pratar så ska det knackas i bordet. Jag pratar om berättelser, precis lika mycket
som ltl Jörgen Pettersson. Jag kopplar dem till skärgårdstrafiken, för har vi
inte en bra skärgårdstrafik då kan man inte komma till teaterpjäser och andra
evenemang i skärgården.
Föreställningen Magnus-Maria är genomprofessionell. Den kostade
500000 euro att producera, mest med pengar från Åland. Nu åker vi på turné
till nationaloperan i Oslo. Är det någon annan som ska dit så välkommen den
23 maj. Vi åker till nationaloperan i Reykjavik och vi åker till Ystads teater. Vi
har även anbud från teatern i Stockholm i höst. Operan i Helsingfors och
Uppsala konsert- och kongresshus är intresserade. Om vi hade ett fungerande
system så skulle vi kunna marknadsföra Åland i ett bredare sammanhang vid
dessa besök, men det är för tungt för en liten kulturförening att också göra
det. Den här produktionen står för sig själv. På nationaloperans webbsida
står det; ”Magnus-Maria från Åland”. Visst går det att göra kultur, men man
måste ha en vettig tematik, man måste ha professionalism och man måste ha
mycket pengar. Det går inte att få 30 000-40 000 euro från Kulturdelegationen för att göra en bra berättelse, varken opera eller någonting annat. Skärgården har absolut inte de pengarna. För att kunna berätta så krävs det
mycket, men det är det vi ska allokera pengar till om vi ska berätta de här berättelserna och göra skärgården intressant. Inte är det fiskodlingarna som
drar folk att besöka skärgården, tvärtom, de avskräcker väl mera än de drar
folk.
Jag tycker att frågan om berättelserna och hur vi utvecklar skärgårdens
turism är avgörande för min inställning till de här stora investeringarna.
När det gäller östra och västra Föglö så finns det ingen som kan säga; ”ja,
det här löser hela problematiken, nu börjar folk flyttar in.” De gör det inte!
Samtidigt är skärgården Ålands största resurs. Skärgården är enastående
både vad gäller sin struktur, skönheten i naturen och alla de berättelser som
finns där. Men då kan vi inte bara diskutera perspektivet östra och västra
Föglö, ursäkta mig nu, ltl Sundblom. Världen handlar om mycket, mycket
mera än det. Tack, fru talman.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Ltl Sundback började med att det diskuterades mycket
teknik i det här ärendet. Jag tog upp tre saker ur det brev som skickades
in från skärgårdskommunerna Kökar och Föglö. Jag tog upp; bredare
arbetsmarknad i skärgården – arbetsplatserna, röra sig smidigt mellan
skärgårdskommunerna – tillgängligheten, utökat samarbete mellan
kommunerna - en hel del samhällsservice och arbetsplatser. Det är väl
inte teknik, det är att belysa att det finns möjligheter och att det är värt
att satsa på skärgården. Vi måste skapa möjligheterna. Kommunikationerna är grunden till allt, sedan kommer arbetsplatserna och bostäderna.
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Ltl Barbro Sundback, replik

Javisst är det så, ltl Sundblom, men vilka arbetsplatser vill ltl Sundblom
skapa på Föglö? Jag tror faktiskt inte att flera fiskindustrier kommer att
för evigt vara lyckan för Föglö. I samma takt som vattnen smutsas ner så
minskar attraktionskraften. De ger åtminstone på kort sikt arbete åt
några och en del har tjänat riktigt tusans med pengar på detta. Men på
lång sikt? Det är ingenting nytt som ltl Sundblom pratar om, vi har alltid
sagt att det ska finnas fler arbetsplatser och det ska vara mera samarbete
i skärgården. Men varför samarbetar ni inte mera? Det ska vara bättre
förbindelser mellan skärgårdskommunerna, ja men det är väl helt självklart. Men är det någonting nytt?
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Bredare arbetsmarknad betyder också ett bredare
spann i olika näringar. Åtminstone Föglö och delvis Brändö är obehagligt beroende av fiskodlingen. Vi måste bredda näringslivet till flera näringar. Inte ser vi bara fiskodlingar, det finns mera.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, men det är ju bra. Det som ltl Jörgen Pettersson och jag pratade om
är någonting mera innovativt, någonting nytt, någonting helt annat som
gör skärgården intressant. Jag tror inte att fiskodlingar drar många turister.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Man kan tycka att vi befinner oss utanför ärendet, men å
andra sidan håller jag med Sundback om att det är sådana här möjligheter som man måste se på. Det är relevant för att få ut en publik som
tar del av det lokala och skapar ekonomisk nytta i skärgården. Till exempel flyg från Tyskland som landar och kör ut till Hastersboda i en
buss och åker trekvart till Kökar för att ta del av en opera av Franciskanermunkarna som Sundback har satt upp eller någon annan. Det skulle
vara en fin möjlighet, men också där måste det vara lite teknik under
hjulen på bussen.
Jag vill bara säga en sak om Magnus-Maria; 58 000 träffar på Google!
Googleträffar på Sundback själv; 28 000. Då förstår ni vilken storhet
Magnus-Maria handlar om. Det gäller som sagt att göra det här professionellt. Det har gjorts på många sätt på Åland, men framtiden för skärgårdskultur är att paketera det så här. Sedan lägger man på ett lager till;
se det här på distans och så har man en riktigt fin produkt för Åland.
Ltl Barbro Sundback, replik

Det var väldigt trevligt att ltl Danne Sundman nämnde Kökar. Jag skulle
gärna göra en opera om broder Kilian av Valdemar Nyman. Det skulle
vara ett fantastiskt projekt.
Angående professionalism, då behöver vi samarbete. Vi har inte professionalism på det här området. Vi måste samarbeta med människor i
vår närregion. I Stockholm finns all världens kompetens inom det här
området. När vi samarbetar får vi samtidigt nätverk genom vilka våra
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produkter säljs. Suzanne Osten har säkert bidragit mycket till att göra
Åland känt i Sverige. När hon var här så läste hon allt om Åland. Hon är
expert på Åland och hon försvarar Åland i alla situationer.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! I skärgården, som är en stor skatt, finns genuina berättelser. Det finns verkliga berättelser. Man måste inte hitta på fiktiva berättelser. Det finns en enorm källa att ösa ur. Om man paketerar det rätt så
kan det bli en stor turistprodukt som är det unika med Åland. Även vid
all krigshistoria, som vi hittills lite har skämts för, finns fantastiska
människoöden bakom i andra ledet. Det intressanta kanske inte just
finns i bräschen där bomberna är. Allt detta finns också i skärgården och
kan också göras tillgängligt med rätt teknik och infrastruktur. Det är absolut relevant för de här satsningarna.
Nu pratar vi om framtiden, nu trivs jag i den här debatten.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det är naturligtvis givet att färjfäste i sig, var det än må vara
placerat, inte är huvudmålet med den diskussion vi för om skärgårdstrafiken. Det finns massor med historier som har nämnts här. Det finns ett
kulturliv, det finns ett musikintresse, inte minst i min egen hemkommun och allt detta försöker man marknadsföra. Med den trafik vi har
idag finns det de facto fysiska hinder för att nå ut med det budskapet.
Man får inte in flera resenärer. Därför måste vi också utveckla infrastrukturen, vilket är det offentligas uppgift.
Jag har själv varit pådrivande för att två utskott har besökt dels ön
Hitra i Norge och dels Färöarna för att kunna studera vilken effekt satsningar på infrastruktur har. Jag kan konstatera, efter den senaste resan
till Färöarna, att när man enhälligt satsar på att binda ihop hela samhället så ger det oerhört positiva effekter så att alla tror på det hela och
då sker det också utveckling.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, det är säkert så. Berättelserna och framtidsvisionerna måste bli mera
spektakulära. Det finns säkert ett rikt skärgårdskulturliv, men för att
verkligen locka människor utifrån så behövs det nog mera professionalism. Det betyder inte att det behöver utesluta kumlingebor. Tvärtom, de
bärande rollerna i Magnus-Maria sjöngs av ålänningar.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Gärna professionalism och gärna tekniken till hjälp för att
kunna föra ut vad vi har att erbjuda på Åland och i skärgården.
Att fastna i en infrastruktur som är uppbyggd i huvudsak från 70-talet
och 80-talet kommer inte att ge de fysiska förutsättningarna för att leda
de här tankarna, som många har fört fram här idag, till en verksamhet
som någon ändå kan tjäna pengar på i sista hand. Man ska bilda företag
för att sälja de här idéerna och ordna med logi och inkvartering osv.
Samhället måste ändå ta ansvar för den grundläggande infrastrukturen
för att vi ska nå den effekt vi här pratar om.
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Ltl Barbro Sundback, replik

Jag håller med ltl Perämaa. Vi har så länge fört en diskussion om de här
arma färjfästena här och där så att vi på något vis har tappat bort den
stora framtidsvisionen. Jag var själv med här på 80-talet när man fortfarande kunde använda det gamla systemet att ta upp extraordinarie medel. Medlen var öronmärkta för någon brygga här, någon färja där och
alla fick sitt så att de skulle vara nöjda i skärgården. Man såg inte riktigt
skärgården som en helhet då. Det blev som det blev. Det var norra linjen
och södra linjen och för att det inte skulle gå om intet så fick Kumlinge
tvärgående. Nu sitter vi med det här systemet, det är ganska cementerat.
Genast när vi ska rubba någonting så är det någon som blir ilsken och
går emot. Skärgårdskommunerna själva har ingen gemensam uppfattning, vad jag förstår.
Talmannen
Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Berättelser och kommunikationer behöver inte ha ett
motsatsförhållande. För att få fram dessa berättelser, som ltl Sundback
talade om, så bör det finnas kommunikationer så att man får ut folk till
föreställningar som man sätter upp i skärgården.
Omfattar ltl Sundback och socialdemokraterna det här meddelandet
och betänkandet? Hur ställer sig socialdemokraterna till det?
Ltl Barbro Sundback, replik

Det sista var nu så där tråkigt igen. Ltl Fogelström höll vårt gruppanförande här. Hängde inte ltl Brage Eklund med då?
Nåja, vi fortsätter istället med berättelserna. Problemet idag är att det
inte finns resurser i skärgården för att göra de här berättelserna. Jag
försökte visa på det här med Magnus-Maria. Om man ska göra en kvalitativ produkt som lockar andra att komma till Åland, och kanske flytta
till Åland för att man tycker att det är en trevlig miljö, så kan man jämföra med Visbys medeltida dagar. Man kan jämföra med Vasaloppet i
Mora där man gör enorma satsningar utgående från sin historia. Vi har
ingenting sådant, för det käbblas så mycket mellan kommunerna och
alla så avundsjuka på varandra.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Jag förstår vad ltl Sundback säger. Med det här ärendet handlar faktiskt om ett kortruttsmeddelande och ett betänkande
från finans- och näringsutskottet. Det handlar inte så mycket om berättelser. Det som ltl Sundback säger har ändå en viss riktighet, för att få liv
och fart i skärgården så behöver man hitta på någonting nytt. För att
kunna skapa dessa berättelser och innovationer så måste man ha bra
kommunikationer, annars blir det ingenting.
Ltl Barbro Sundback, replik

Berättelser skapas inte av kommunikationer. Berättelser skapas av
skapande människor som är kreativa och de finns det ganska många av
här på Åland. Det som ofta torpederar större projekt är faktiskt avund-
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sjuka och bristande samarbete. Vi behöver mycket, mycket mer av samarbete och det går att genomföra. Det krävs eldsjälar, det är säkert.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Ärendet bordläggs till den 18 mars 2015.
Föredras
3

Landskapsregeringens externpolitik
Landskapsregeringens meddelande (M 1/2014-2015)
Ärendet avförs och upptas till behandling den 18 mars 2015.

Föredras
4

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1–31.12.2014
Nordiska rådets berättelse (NRB 1/2014-2015)
Ärendet avförs och upptas till behandling den 18 mars 2015.

Remiss efter bordläggning
5

Ministerförsäkran
Landskapsregeringens lagförslag (LF 11/2014-2015)
Ärendet bordlades 11.03.2015 då talmannen föreslog att ärendet remitteras till lag- och
kulturutskottet.
Fortsatt diskussion.
Ltl Harry Jansson

Talman! När jag begärde bordläggning av detta ärende senaste vecka berodde
det på ett misstag från min sida. I hastigheten formulerade jag en begäran om
att vissa ärendet skulle bordläggas och det innefattade icke det här.
I och med att centergruppen inte kommenterade det nu aktuella lagförslaget senaste veckan så vill jag ändå göra ett litet formellt uttalande med tanke
på att det är en principiellt viktig fråga som landskapsregeringen nu framför
till lagtinget. Vi får en ministerförsäkran som bättre svarar mot självstyrelsesystemet utformning och innehåll. Mer symbolik må det tyckas, men ändå
följd i färg om man jämför den ändring som vi har gjort tidigare i lagtingsordningen. Det är en process som började med införandet av begreppet minister i åländsk självstyrelselagstiftning.
Vad gäller den ständiga frågan om självstyrelselagen kontra grundlagen så
har jag hört några kommentarer om varför åländska ministrar skulle svära
sin trohet till den finska grundlagen. Vi måste alla komma ihåg att så länge
självstyrelselagen nämns i Finlands grundlag så är det svårt att undvika en
sådan koppling mellan självstyrelsen, vår egen grundlag, och den finska
grundlagen. Det är naturligt att man även inkluderar det i den åländska ministerförsäkran. Tack.
Talmannen
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Kan förslaget att remittera ärendet till lag- och kulturutskottet omfattas? Förslaget är
omfattat. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.
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Remiss efter bordläggning
6

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 32 § AO
Landskapsregeringens redogörelse (RS 1/2014-2015)
Ärendet bordlades 11.03.2015. Fortsatt diskussion.
Begärs ordet?
Ltl Harry Jansson

Tack, talman! Det här ärendet, den självstyrelsepolitiska redogörelsen, önskade jag få uttala mig om på centergruppens vägnar. Nu kanske åhörarna i
den övre delen av salen inte riktigt var inställda på det, men strax kommer ert
ärende.
Självstyrelsepolitiska redogörelsen innehåller, enligt det system vi har
idag, flera positiva framsteg. Vi får en uppdelning av landskapsregeringens
arbete. Vi får en uppdatering som svarar mot en helhet som är mycket bättre
än tidigare. Vi har den externpolitiska redogörelsen som tar fasta på det arbetet. Vi har den självstyrelsepolitiska redogörelsen och sedan har vi även från
Ålandsdelegationen i Nordiska rådet en egen redogörelse. Tillsammans är det
en mycket fin helhet för att greppa det som pågår i det löpande arbetet.
Självstyrelsepolitiska redogörelsen innehåller några tunga frågeställningar
när det gäller svenska språket. Här kan vi konstatera att det finns skäl att ge
landskapsregeringen beröm. Man får en process visavi Helsingfors som är diplomatisk, man försöker hela tiden påverka ministerierna och även enskilda
tjänstemän att se till att den svenska språkservicen fungerar. Men när man
kommer till en viss gräns så drar man linjen och säger att nu är det dags för
en rättslig kamp.
Intressant att notera är att redogörelsen innehåller åtminstone fyra omnämnande av justitieombudsmannen som det instrument som landskapsregeringen använder sig av. I vissa fall med framgång och ibland har till och
med justitieombudsmannen inte fullt ut respekterat Ålands särställning, till
exempel när det gäller ortsnamnen på svenska istället för på finska, men det
får vi återkomma till en annan gång.
Så sent som senaste vecka noterade jag att landskapsregeringen igen
tvingades agera. Det handlade om en ny statlig utredning som berör högsta
domstolarnas framtida organisation och kanske samarbete. Med tanke på hur
stor inverkan högsta domstolen, både HFD och HD, har på självstyrelsesystemet så är det en process och därmed ett utlåtande som är av särskild betydelse och borde därför också finnas på svenska i sin helhet. Jag vill berömma
landskapsregeringen för att man även här försöker få till en förändring och är
beredd att gå vidare när nöden så kräver. Den språkliga kampen kommer alltid att finnas med i den här typen av redogörelser.
Språkrådet har kanske svårt att hitta en riktig naturlig roll. Det visar sig
nog att språkrådet ger den basen man behöver för att sedan gå vidare till politiska övervägningar och vidare ageranden.
Jag kan ändå inte låta bli att också nämna fastighetsmäkleri och att det
inte finns en examen där man kan ha litteratur på svenska. Det är bra att
landskapsregeringen även där försöker se till att man kan avlägga examina i
offentlig regi med svenskspråkig litteratur som grund.
Alla omständigheter av språklig natur är lika viktiga på sitt sätt oavsett hur
många individer som drabbas av en viss brist.
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Som medlem av Ålandskommittén kan jag konstatera att skulle vi förverkliga de intentioner som ingår i Ålandskommitténs delbetänkande från januari
i år så skulle ju en del av den här problematiken faktiskt åtgärdas. Ålandskommitténs skrivningar är så pass starka när det gäller svenska språkets
ställning.
Talman! Jag kan inte heller förbigå det faktum att demilitariseringen och
neutraliseringen omnämns. Eftersom jag inte deltog i debatten senaste vecka
så skulle jag gärna höra hur tidtabellen ligger till med den policy som landskapsregeringen har utlovat på basen av självstyrelsepolitiska nämndens hantering av det ursprungliga meddelandet 2014.
Ute i det åländska samhället finns det en viss förbittring och en viss besvikelse över att vi i parlamentet med jämna mellanrum kritiserar gränsbevakningens aktiviteter. Det förekommer tydligen en viss sammanblandning mellan vår kritik av krigsfartygens besök och gränsbevakningens vardagliga verksamhet. Det enda vi hela tiden sagt från lagtingets sida är att vi vill att de
konventioner som reglerar Ålands särställning ska respekteras. Alla som ägnar sig åt folkrätt vet att även om en kränkning kan vara liten i ett större globalt sammanhang så är det ändå en kränkning. Vi kan inte bortse från att vi
nu har ett system där Ålandskonventionen inte respekteras fullt ut. Det handlar förstås om krigsfartygens besök i åländska hamnar, landstigningar och
angöranden vid kaj. I och med att den militära huvudstaben har meddelat om
en ny etablerad praxis, att det är okej att besöka Åland och också stiga land,
så har vi nått en gräns där vi som politiskt ansvariga idag tvingas agera. Det
är en process som vi måste fortsätta.
Trots det, vis av den kritik som jag har fått ta del av personligen, så finns
det ett behov av att upplysa de idag aktiva, inom gränsbevakningen och även
de från åländsk sida, om det regelverk som styr Ålands ställning till den här
delen. Hur detta ska gå till vet jag inte riktigt. Självstyrelsepolitiska nämnden
kunde till exempel ha ett öppet hörande där de särskilt bjöd in gränsbevakarna så att de kunde få en direkt information av oss som är ansvariga i vardagen
för den här frågan. Det är synd att vi ska sitta i varsin kammare och vara sura
på varandra när vi inte känner till varandras utgångspunkter.
Det jag själv kommer ihåg mycket starkt från behandlingen av demilitariseringspolicyn var gränsbevakningschefens mycket tydliga besked om att
gränsbevakningen har ett militärt ansvar och har alltid haft det sedan 95 år
tillbaka. Det är helt klart att på det sättet har vi hela tiden underliggande problematik mellan våra konventioner och vardagen i form av gränsbevakningsaktiviteter.
I den här redogörelsen finns hur många frågor som helst som behöver en
gedigen hantering. Jag utgår ifrån att nämnden i sedvanlig ordning kommer
att be utskotten komma in.
TV-frågan är naturligtvis en ständigt aktuell fråga. Jag noterar med intresse landskapsregeringens aktivitet i den här frågan vad gäller upphovsrättsproblematik rent allmänt, att kunna förändra de globala regelverken så
att vi i framtiden utan problem kunde få ta del av i första hand svensk TV.
Jag har med intresse studerat Sydtyrolen i olika sammanhang i och med
att vi besökte Sydtyrolen för några år sedan i samband med självstyrelsearbetet. Det visar sig att Sydtyrolen är ett intressant exempel även när det gäller
TV-frågan. I Sydtyrolen har man lyckats förhandla sig fram till en situation
där TV-bolag utanför Italien (Sydtyrolen är en del av Italien) förhandlar fram
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en rättighet att sända TV även i Sydtyrolen. Med tanke på vår problematik,
vad gäller TV-sändningar från Sverige i första hand, så är det intressant att ta
del av detta.
De statliga TV-bolagen SVT m.fl. är en sida och å andra sidan har vi de
kommersiella aktörerna. Redan att få igång ett system där Åland skulle ingå i
de upphovsrättsliga affärerna, med de globala TV-aktörerna, skulle vara en
väg framåt. Jag utgår ifrån att vi i nämnden och det utskott som tar sig an
problematiken kommer att ägna en hel del tid åt detta.
Talman! Till sist när det gäller kontakterna till Sverige specifikt så hade jag
en diskussion senaste vecka med Per Lodenius, ordförande för vänföreningen
Åland-Sverige i Sveriges riksdag. Jag kommer att föreslå för partiledarna att
vi tillsammans skriver till Per Lodenius och att han i sin tur för vidare till
riksdagsledamöterna i Stockholm ett förslag om att de blir medlemmar i vänföreningen. Valet på svenska sidan medförde ju en våldsam förändring i representationen. Hälften av ledamöterna är nya i riksdagen, tror jag. Det betyder också en nystart för vänföreningen. Jag hoppas att vi kan samverka runt
det och att vi tillsammans får igång Ålands vänförening med omedelbar verkan.
Ltl Danne Sundman, replik

Tack, herr talman! Jag vill understöda det resonemang som ltl Harry
Jansson för fram när det gäller gränsbevakningen. Jag tycker också att
det är olyckligt att man inom gränsbevakningen tar det som kritik. Det
som i folkmun kallas för sjöbevakningen är man ju väldigt nöjd med ute
bland folk. Den service som sjöbevakningen utför är tvärtom värd allt
beröm. Det blir lite olyckligt att personalen inom gränsbevakningen inte
riktigt har den kunskap som man borde ha som gränsbevakare. Det är
egentligen arbetsgivarens skyldighet. Vem ska vi föra diskussionen med?
Det kanske ska ske på ledningsnivå. Det måste ske en kompetensförhöjning när det gäller kunskapen om demilitariseringen och neutraliseringen hos gränsbevakningen. Den kunskapen ska de få från sin arbetsgivare. Visst kan vi ge den, men det är lite märkligt att man inte har sett
till det från arbetsgivarsidan, från gränsbevakningens sida. Det här har
jag också själv upplevt i diskussioner och även i sociala medier där personalen har deltagit. En så fin verksamhet ska också ha den helt avgörande kunskapen.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, talman! Jag håller helt med ltl Sundman att det är viktigt att vi får
möjlighet att kommunicera att vi sannerligen är tacksamma för det jobb
som görs i vardagen när det gäller olika former av situationer där i synnerhet skärgårdsbefolkningen och även båtägare har anledning att vara
tacksamma.
Självstyrelsepolitiska nämnden formulerade sig som så att det kommer alltid att finnas vissa saker i Ålands demilitarisering och neutralisering som kräver en långsiktighet, en hållfasthet. Det finns andra situationer där vi ska uppdatera oss och vara moderna och det handlar
bland annat om att se till att handräckning fungerar. Vi ska veta att vi
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har ett system där man begär handräckning från militära enheter, inklusive gränsbevakningen, så ska det ske utgående från en åländsk önskan
om ett sådant förfarande.
Jag delar ledamotens åsikt att vi måste bli bättre på att berömma,
samtidigt som vi slår vakt om statusen.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Det handlar om diskussionen subjekt-objekt. När det gäller handräckning från militära styrkor så begär också gränsbevakningen
sådan handräckning och vi har inte alltid kännedom om vad det gäller.
Det är delvis en ny dimension som också beror på att man använder de
militära resurserna även i civila ändamål. Den här sammanblandningen
och den militära infärgningen av gränsbevakning är kanske det allra viktigaste och där har självstyrelsepolitiska nämnden varit tydliga.
Trägen vinner. Information och kunskap brukar ofta vara till vår hjälp
när vi sprider den. Nu har vi en ny policy att visa upp och använda som
verktyg. Jag ser fram emot nämndens behandling av det här ärendet så
att vi kan sätta det i print i vårt betänkande.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Ärendet remitteras till självstyrelsepolitiska nämnden.
För kännedom
7

Stöd för hållbart skogsbruk
Ltl Anders Erikssons m.fl. anslutningsmotion (AM 1/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 8/2014-2015)
Ärendet upptas till behandling i samband med nästa ärende på föredragningslistan.

Remiss
8

Stöd för hållbart skogsbruk
Landskapsregeringens lagförslag (LF 8/2014-2015)
Ltl Anders Erikssons anslutningsmotion (AM 1/2014-2015)
Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket utskott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens
förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
Diskussion.
Minister Fredrik Karlström

Herr talman! Kära lagting och bästa publik, det här förslaget om stöd för ett
hållbart skogsbruk är en följd av att lagstiftningen om stöd för skogsbruksåtgärder har setts över och beaktar den Europeiska Unionens nya stödordningar under perioden 2014-2020. Syftet med regelverket är att på ett hållbart
sätt främja skogarnas virkesproducerande förmåga och anpassning till ett
förändrat klimat, samtidigt som den biologiska mångfalden och skogarnas
mångsidiga nyttjande ska beaktas.
Förslaget har inriktats på en effektivisering av stöden så att de används för
de åtgärder där det är mest motiverat och på ett sätt som medför störst samhällsnytta och fokus på framtiden.
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Då stöden till varje enskild stödmottagare är relativt små så föreslås att de
hanteras enligt den Europeiska kommissionens regelverk om stöd av mindre
betydelse, de s.k. de minimisstöden, vilket även möjliggör en smidigare övergång till de nya stödordningarna. I förslaget beaktas generella krav på tydlighet och transparens i hanteringen av stödsystemen.
Medlemsstaterna ska senast den 30 juni 2015 ha ändrat sina befintliga
stödordningar för att följa den Europeiska Unionens riktlinjer för statligt stöd
inom jordbruks- och skogsbrukssektorn. Då lagen således bör träda ikraft
senast den 1 juli 2015 kan den situation som avses i 20 § 3 mom. självstyrelselagen uppkomma, i enlighet med vilken en lag bör sättas i kraft redan innan
presidentens beslut om behörighet har fattats. Det torde inte vara problem
angående vems behörighet det här är.
Landskapets årliga kostnader för skogsbruksstöden har under den senaste
tioårsperioden i medeltal uppgått till cirka 250 000 euro per år, men då ska
man beakta att cirka 80–90000 euro av de medlen gått till administration av
Skogsvårdsföreningen, alltså inte ut till skogsbruksåtgärder utan till arbetsledning och administration. Om man räknar ut vad som gick till skogsbruket
så 2014 gick de facto 193 000 euro och tittar man i budgeten för 2015 och
drar bort kostnaden för Skogsvårdsföreningen så är det ungefär 165 000 euro
i budgeten för det här året. Det betyder att den här lagen medför mera pengar
till skogsbruket än de senaste är de senaste tio åren.
Landskapsregeringen har utgått från att stödet till skogsbruket inte ska
minska utan istället använder mer till stöd för det aktiva skogsbruket, som
siktar på framtiden. Samtidigt har vi gjort en effektivisering av stödformerna
så att de används för de åtgärder där det är mest motiverat och på ett sätt
som medför störst samhällsnytta samt stimulerar intresset hos markägarna
att investera i skogsvårdsåtgärder.
Vi har prioriterat markberedning, röjning, bekämpning av rotröta, dikning,
grundförbättring av vägar och subventionera skogsbruksplaner. Vad vi har
prioriterat bort är dessa relativt små åtgärder som inte haft stor efterfrågan
de senaste åren: Lån – med dagens låga räntor och ett välfungerande banksystem finns inte längre ett behov av att landskapsregeringen fortsätter administration av dem.
Vi har också tagit bort förhandsfinansieringen som tillkom för att medge
ett smidigt system, vilket det har varit för skogsägaren, men inte landskapet.
Systemet fungerar så att idag ersätter landskapet den som utfört ett arbete
och sänder därefter en faktura till markägaren över den del av kostnaden som
inte är bidragsberättigad. Således betalas inte ett belopp ut som bidrag direkt
till markägaren utan en administration utförs som innebär att landskapsregeringen har administrativa kostnader för fakturering av arbeten som inte har
utförts av landskapet. Till detta hör att landskapet har ansvaret för eventuella
osäkra fordringar.
Att finansiera skogsbruksåtgärder hör i första hand till markägarnas ansvar. Med förhandsfinansieringssystemet har dock landskapet iklätt sig en del
av deras ansvar och övertagit förvaltningskostnader som i grunden inte hör
till landskapet. Landskapsregeringen anser att fakturering bör utföras av dem
som utför ett arbete och stöd bör betalas direkt till stödmottagarna, vilket är
ägnat att tydliggöra och ge transparens till stödsystemet och är nödvändigt
för markägarens, landskapets och den Europeiska Unionens möjligheter till
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uppföljning. Med anledning av detta föreslår landskapsregeringen att systemet med förhandsfinansiering slopas i den här lagen.
Sättet som landskapsregeringen har finansierat arbetsledningen via Skogsvårdsföreningen har inte varit transparent. Markägarna och landskapet
måste i de enskilda fallen veta storleken på de stödbelopp som beviljas enligt
de minimisreglerna. Kostnaden för erforderlig planering, arbetsledning, reseersättningar och administration ska läggas direkt på fakturan till de enskilda
markägarna av den som utför åtgärden och utgöra en del av totalkostnaden
vid ansökan om stöd. Att praktiskt tillhandahålla skogsbruksmateriel såsom
planteringsrör kan inte vara en uppgift för landskapet.
En annan sak vi tar bort i den här lagen är ersättning för kostnader av byggande av nya skogsbilvägar. Utbyggnaden av ett skogsbilvägnät inleddes i slutet av 1950-talet som följd av ett ökat behov att effektivt kunna driva ut massa
och timmer. Nu finns ett välutbyggt skogsbilvägnät som tillgodoser skogsbrukets behov. Däremot har behovet av grundförbättring uppkommit till följd av
användningen av allt större och tyngre fordonskombinationer samt då vägarna allt mer nyttjas under hela året för uttag av biobränsle. Däremot föreslås
att vi kommer fortsätta stöda grundförbättringen så att vi håller de vägar vi
har i gott skick.
Stamkvistning är även det ett ganska litet stöd som vi föreslår försvinner.
Det har en väldigt liten betydelse för det åländska skogsbruket och att det
därför inte finns tillräckliga skäl att fortsatt administrera åtgärden.
Gällande beskogning av bland annat ur bruk tagen åkermark har inte heller utnyttjats i någon stor omfattning och bedöms dessutom inte vara förenliga med en vision om ett öppet jordbrukslandskap som vi stöder i andra
sammanhang som i LBU-programmet.
Landskapsregeringen anser att ett stöd i form av plantor fortsättningsvis
bör kunna ges till de som trots en insats med aktiv plantering har misslyckats
med föryngringen. Däremot slutar vi ge plantor för kompletteringsplantering
efter en misslyckad naturförnyelse. Man måste aktiv ha gjort en insats för att
få ta del av dessa plantor.
En skogsbruksplan är ett grundläggande instrument för att se till att
skogsbruk bedrivs på ett hållbart sätt. Där beaktas såväl skogarnas virkesproducerande förmåga, den biologiska mångfalden och skogarnas mångsidiga
nyttjande. Skogsbruksplaner stimulerar också markägarna att mer aktivt utföra skötselbehovet i sina skogar. Skogsbruksplanerna får en allt viktigare roll
för rådgivningen och den uppsökande verksamheten i takt med att verksamheten och antalet markägare som bor på sina skogsfastigheter minskar. Det
är dessutom en av förutsättningarna för att det åländska skogsbruket ska
uppfylla certifieringskrav.
Landskapsregeringen anser mot denna bakgrund att det är viktigt att landskapet stöder upprättandet av skogsbruksplaner men det behöver inte vara
landskapsregeringen som utför dem.
Jag kan avslutningsvis säga att jag tycker det här är ett väldigt bra lagförslag för ett hållbart skogsbruk på Åland. Arbetsgruppen som arbetat fram förslaget har gjort ett bra jobb. Efter remissrundan har landskapsregeringen beaktat några men inte alla av näringen och Skogsvårdsföreningens synpunkter.
Med den här lagen så går mer pengar ut till ett aktivt skogsbruk och
mindre till administration och byråkrati. Det är ett modernt lagförslag i tiden.
De synpunkterna från remissförslaget som vi beaktade var bl.a. att vi tog bort
182

det konstiga kravet att man ska ha rätt att vistas på någon annans väg bara
för att man har fått stöd för byggnation. Vi har också ändrat underhållsskyldigheten till att vara 3 år. Den nuvarande lagen gäller 3-5 år. Vi har nu satt 3
år i lagen. Vi har också ändrat detta kompletteringsplantorna, stödet gäller
om man har gjort en aktiv plantering.
Med detta, herr talman, så lämnar jag över lagen till lagtinget att behandla
i utskottet.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, herr talman! Jag tackar för presentationen. Jag är glad för att
landskapsregeringen till vissa delar har lyssnat på remissvaren och tagit
åt sig av påpekanden.
Ministern nämner en minskad administration. Stora delar av administrationen som skogsbruksbyrån har gjort försvinner. Vad innebär det
i praktiken för skogsbruksbyrån? Ska personalen minskas eller har de
full sysselsättning ändå?
Minister Fredrik Karlström, replik

Kort svar på den frågan, vi vet att vi borde ha lagt ner mer tid på bland
annat skogsprogrammet som man de facto inte har hunnit med den senaste tiden. Det medför att man har mer tid att göra sådana viktiga prioriteringar också. Det finns säkert saker som kan göras på byrån och saker
och ting kan göras ännu mera effektivt. Jag tycker att vi bland annat ska
sätta fokus på att få ett uppdaterat skogsprogram istället för förhandsfinansieringar som exempel.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, herr talman! Jag har i flera omgångar efterlyst skogsprogrammet
som gick ut 2006. Man har skyllt på att man är överbelastad med arbete
hela tiden. Nu förutsätter jag åtminstone att programmet hastigt kommer fram.
När hela det här lagförslaget blev aktuellt så önskade jag att man
borde ha haft lite längre framförhållning när det gäller framtagandet av
lagförslaget. Man borde ha tagit en större helhetsbild och ett större
grepp över åländskt skogsbruk och titta på vad man kan rationalisera i
hela administrationen och hanteringen av åländskt skogsbruk. Vi vet
hur det fungerar idag. Det är skogsbruksbyrån, Skogsvårdsföreningen
och företagen som alla hanterar samma sak. Nu ges ingen tid till att diskutera detta. Det är tråkigt, för på grund av tidsbrist pressas det nu fram
ett lagförslag och då har man de här problemen fortfarande kvar.
Minister Fredrik Karlström, replik

Herr talman! Vi har ganska mycket tid framöver att fortsätta titta på just
den biten. Vi vet att vi ska hitta en ny finansiering för Skogsvårdsföreningen bland annat. I riket görs den finansieringen på ett annat sätt,
man har gjort om lagen där. Vi har 2015 på oss och även 2016, om man
så vill, för att komma till klarhet med hur vi ska finansiera rådgivningen
för skogsägarna även i framtiden.
Att det blev ont om tid var för att förordningarna från kommissionen
kom i slutet av sommaren, i augusti. Då fanns det inte så mycket mer att
göra än att tillsatta en arbetsgrupp som utgick ifrån att vi hade ungefär
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250 000 euro att fördela till skogsbruket, alltså mera pengar än tidigare.
Gruppen föreslog vad de trodde var det bästa sättet att använda dessa
250 000 euro på.
I remissvaren som kom in tycker jag inte man kan se att vi från landskapsregeringen skulle ha prioriterat fel. Jag kan förstå att man tycker
att ännu mera pengar borde sättas in och att man vill ha mera stöd för
röjning osv. Men om man har 250 000 euro att tillgå så anser landskapsregeringen att det här är de bästa sätten att använda pengarna på.
Vi kommer att återkomma till finansieringslösningen för Skogsvårdsföreningen.
Talmannen
Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, talman! Det är väl som ministern säger att EU-kommissionen gör
att det här måste till oavsett.
Det är lite förvånande igen att vi har lagförslag där de som i första
hand berörs av förslaget inte har varit med i processen. Jag förvånade
mig lite över landskapsregeringens arbetssätt. Varför inte ha de som berörs med sig i ett tidigt skede?
Tack för en gedigen presentation, bra så. Förslagen om att vi som lagstiftare ska stränggera och ge olika tidsregler, t.ex. fem år innan röjning
och gallring efter plantskogsröjning, varför ska vi ta det ansvaret istället
för att överlåta åt markägaren och Skogsvårdsföreningen att ta ansvaret
för beståndet?
Minister Fredrik Karlström, replik

Herr talman! Just tre- och femårsgränsen kommer från det skogsprogram som de facto är gammalt men fortfarande råder och där man har
kommit överens om med näringen att tre till fem år är en relativt bra tid.
Nu går vi in i lagen, man gör som näringen har begärt att få det inskrivet. Istället för att ha tre till fem år som rekommendation så står de tre
år nu. Jag tycker ändå att det här är ett effektivt sätt att komma framåt
och se till att vi under 2015 kan bevilja stöd för skogsbruksåtgärder, vilket vi inte kan göra om vi inte får den här lagen i kraft från den 1 juli
2015.
Ett sätt var tillsättande av en arbetsgrupp som arbetade utgående
ifrån de riktlinjer som landskapsregeringen gav. Vi sade att gruppen ska
prioritera de åtgärder som är bäst för skogen. Vi har tilldelats 250 000
euro från finansavdelningen. Sedan skickade vi ut lagen på remiss. När
vi läste remissvaren så håller jag med om att vissa av förslagen som arbetsgruppen hade arbetat fram kanske inte var de absolut mest optimala, och sålunda ändrade vi det när vi lämnade lagförslaget till lagtinget. Jag tycker ändå att det är ett effektivt sätt att arbeta.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Harry Jansson, replik

Jag tänker inte strida med ministern vad gäller tidsgränserna. Jag hoppas att finans- och näringsutskottet kommer att ta en noggrann titt på
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dem. Jag tror nog att vissa skogsägare ruskar lite på huvudet över ministerns svar till den här delen.
När det gäller nybyggnationen av skogsbilvägar så håller jag nog med
branschens synpunkt; om inte medlen används, men vi vet att det finns
framtida behov av nya skogsbilvägar, varför inte möjliggöra att anslag
kan nyttjas i framtiden? Som lagstiftare, varför inte skapa en option för
framtiden? När man ser på helheten så är risken att vi kommer att ha ett
anslag som är högre än idag men som inte kommer att nyttjas fullt ut.
När det gäller röjningsarbeten så är det offentliga stödet så pass litet
så att intresset för att vårda sin skog minskar. Vi som lagstiftare bör se
till att det finns en möjlighet att nyttja de anslag som årligen budgeteras.
Minister Fredrik Karlström, replik

Herr talman! När man ska göra en lagstiftning så behöver man också ha
den förankrad så att den fungerar i verkligheten utgående från de ramar
som fastställs. Idag har vi betalat 160 euro för markberedning och 130
euro för röjning. Vi har ökat antalet euro per hektar och så ser vi hur
många hektar vi både har markberett och röjt de senaste åren. Då kan
man ganska snabbt räkna ut hur långt pengarna kommer att räcka. Vi
vet att vi borde röja ungefär 800 hektar per år på Åland. Med 160 euro
så blir det 128 000 euro, en markberedning på 230 hektar med 200 euro
i stöd blir 46 000 euro och när vi räknar ihop stöden så kommer vi till
250 000 euro ungefär, beroende lite på hur man kommer att utnyttja
stöden. Det går inte att redan nu veta exakt hur mycket som kommer att
röjas och hur mycket som kommer att markberedas. Med den erfarenhet
vi har så torde 250 000 euro räcka.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Anders Eriksson

Tack, herr talman! Vi har lämnat in en anslutningsmotion. Jag vill först lite
motivera den. Den minnesgode, som är intresserad av de här frågorna, vet att
jag den 12 november 2010 lade en budgetmotion med mycket samma innebörd. Det visar att jag och vi i Ålands Framtid har funderat länge på det här.
Det pratas i många näringslivssammanhang om kluster; mjölkkluster och
livsmedelskluster. Skogsklustret på Åland är i ekonomiska termer betydande,
år 2010 handlade det om cirka 25 miljoner euro. Skogsnäringen med kringeffekter bidrar till sysselsättningen i högre grad än många tror. Men det som
görs nu bidrar till sysselsättning långt framöver. Insatser när man planterar,
röjer och gallrar är det i många fall nästa generation som får skörda. Men den
åländska skogsindustrin behöver råvara hela tiden. Det är långsiktigheten
som gör att stödformerna är så pass viktiga.
Med tanke på ekonomin inom skogsnäringen idag så är det väldigt lätt att
man så småningom slutar sköta sin skog. Vilken råvara har vi då till den
åländska skogsindustrin framöver? Här gäller det att tänka långsiktigt.
Tillväxten och virkesförrådet i de åländska skogarna är rekordhöga och utrymmet för slutavverkningar och behovet av beståndsvårdande skötselåtgärder är stort. Det är viktigt att få till stånd högre aktivitet ute i skogarna. Landskapsregeringen och dess skogsbruksbyrå behöver ta en mera aktiv roll och
lite resa sig från den dagliga byråkratin.
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Ett dagsaktuellt skogsprogram för näringen borde också ha slagits fast redan före denna lagstiftning överlämnades. Skogsegendomar ägs många
gånger av sterbhus, stadsbor mm. dvs. folk som inte bor i anslutning till
skogsinnehavet och inte har det naturliga intresset och kunskapen om hur ett
aktivt skogsbruk bedrivs. Därför är det viktigt att de skogliga aktörerna bedriver en mer uppsökande verksamhet. Inte bara för att få till stånd slutavverkningar, utan också beståndsvårdande skötselåtgärder.
Skogsbruksåtgärder är mycket viktiga för att inte skogsvården och den
långsiktiga tillgången på kvalitativa råvaror till den åländska skogsindustrin
ska försummas. År 2014 var arealen för skogsröjning cirka 800 hektar. Behovet är det dubbla och anslagen för att stimulera ökad röjning bör därför höjas,
minister Karlström.
Skogsbruksplaneringen är ett viktigt instrument för att engagera skogsägarna. Idag är ungefär 50 procent av skogsmarken planerad. Den siffran bör
höjas avsevärt och det kan bland annat göras genom att planerna inte görs så
detaljerade och småskaliga som de många gånger har varit hittills.
Skogsbruksbyrån borde under året i samarbete med övriga aktörer inom
skogsbruket på Åland starta upp ett projekt med målsättningen att stärka aktiviteten i de åländska skogarna och därmed uppnå mera sysselsättning och
ekonomisk tillväxt för den åländska skogsnäringen. Då gäller det också att
lagstiftningen är så utformad att den möter upp mot den målsättningen.
Därför har vi en lagmotion där vi i 1 § föreslår en ändring. 1 § är ju syftet
med själva lagstiftningen.
I remissen för två år sedan uppehöll jag mig mycket vid kvaliteten och engagemanget bakom den här landskapsregeringen lagstiftningsarbete. Lagstiftning är ett ganska viktig politiskt arbete. Det kan många gånger skapa
möjligheter, det är inte bara bekymmer. I lagstiftningen vad det är vi vill. Vill
vi få till stånd tillväxt, vill vi få till stånd utveckling, vill vi få till stånd nytänkande?
Värderade lagtingsledamöter, igen står vi här med ett lagförslag på grund
av EU-lagstiftning. Här har EU-stödordningen ändrat och då blev det helt
plötsligt full fart i augusti att få den här lagstiftningen på plats som vi hörde
minister Karlström säga. Det här är inte skogsbruksbyråns fel, utan det behövs en tydligare politisk styrning för att få detta att fungera.
Vi önskar att 1 § skulle lyda så här istället för det förslag som finns: 1 §
Syfte – I denna lag finns bestämmelser om stöd till enskilda markägare vid
bedrivande av skogsbruk i enlighet med bestämmelserna i landskapslagen
(1998:83) om skogsvård. Syftet med denna lag är att stärka aktiviteten i de
åländska skogarna och därmed uppnå mera sysselsättning på Åland och
ekonomisk tillväxt för den åländska skogsnäringen. Skogens skötsel skall
ske på ett hållbart sätt, med hänsyn till den biologiska mångfalden.
Det sistnämnda är också viktigt men vi vill vara väldigt tydliga när det gäller vad vi anser att är syftet med detta dvs.; stärka aktiviteten i de åländska
skogarna och få till stånd en ekonomisk tillväxt.
Herr talman! Det yttrande över förslag till landskapslag om stöd för hållbart skogsbruk som intresseorganisationer och skogsföretag har lämnat är ju
ganska kritiskt. Det framkom i ett replikskifte här tidigare varför man inte
branschen med i den här arbetsgruppen. Om jag förstod minister Karlströms
svar rätt så var orsaken att det var bråttom. Det blir lite humor när ltl Harry
Jansson också helt plötsligt sällar sig till oppositionen. Det är ju trots allt en
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enig landskapsregering som har lämnat det här förslaget. Mig veterligen ligger väl centern bakom förslaget, men inget nytt under solen.
I arbetsgruppen borde man absolut haft företrädare från branschen, dem
som berörs direkt av förslaget så som det sägs i det remissanförande som har
lämnats in.
Det är anmärkningsvärt, jag håller helt med det yttrande som branschorganisationer har lämnat; ”att inte arbetet har föregåtts av en analys av dagens skogsbruk, skogsbrukets utvecklingsmöjligheter och skogsbrukets
samhällsekonomiska betydelse”.
Det sägs också i remissvaret att medelrotpriset har sjunkit fyra år i rad och
ligger idag på 16,37 euro/m3. Detta kan jämföras med nivån i riket där medelrotpriset är drygt 31,00 euro/m3, dvs. i stort sett hälften högre.
Jag ska inte upprepa allt som sägs i remissutlåtandet, men deras resonemang om stödnivåerna tycker åtminstone vi från Ålands Framtid att är korrekt. Man kan konstatera att stödnivåerna är betydligt lägre på Åland än i riket. Jag vill inte ha något ironiserande över att jag vill ha det som i riket.
Det ekonomiska utfallet av skogsbruket är för skogsägarna ungefär hälften
lägre än vad det är i riket och ändå har vi lägre stödnivåer. Var och en som är
någorlunda matematiskt bevandrad borde förstå att detta inte går ihop.
Jord och skogsbruk har länge varit stödjande enheter. När det har gått
knaggligt inom jordbruket så har man kunnat räkna med stöd från skogsbruket, men den tiden är förbi. Skogsbruket ger tyvärr inte speciellt mycket mera
för skogsägarna.
I dagens ekonomiska situation är det viktigt att vi försöker, inte bara i ord
utan också i handling, prata om att det gäller att vara effektiv, det gäller att
vara så rationell som det bara är möjligt.
Precis nyligen har skogsföretagen gått ihop eller man är på väg att gå ihop.
Jag hör till dem som tycker att det är ett bra steg, det har jag väntat länge på.
Vi har fortfarande tre nivåer kvar när det gäller administration, skötsel av
skogsbruket för skogsbrukare. Vi har Skogsvårdsföreningen, skogsbruksbyrån och skogsföretagen. Alla dessa tre kommer en skogsägare i kontakt med
när man till exempel vill göra en avvecklingsplan. Det känns inte riktigt som
2015. Det här måste gå att rationalisera.
Jag vill inte skrämma livet av värderade åhörarna på läktaren, men jag tror
att man behöver ta upp alla bollar i luften när man ska diskutera den här
problematiken.
Vi vet att det finns en lagstadgad skogsvårdsavgift, allt kostar inom en
bransch utan dess mera lönsamhet idag. Behövs Skogsvårdsföreningen idag?
Jag vet att jag provocerar men jag ville ändå väcka den frågan. Kan företagen
eller landskapsregeringen sköta den delen? Behöver skogsbruksbyrån hålla
på med allt de gör idag? De här frågorna måste man kunna titta på ett förutsättningslöst sätt i finans- och näringsutskottet. Det är mycket som har ändrats, värderade kollegor, sedan den här strukturen slogs fast någon gång på
40–50-talet, säkert långt före jag var född.
Herr talman! Jag vill avrunda med fyra detaljfrågor vilka hänger ihop med
utkastet till förordning som också är med som information. Jag tycker att det
är bra att man har förordningarna med för då kan lagtinget diskutera helheten. Det är viktigt att finansutskottet sätter sig in i det här ärendet, att man
hör sakkunniga och tar den tid man behöver, för den här lagframställningen
är viktigare än vad många kan tro vid en första anblick.
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Här är de fyra detaljfrågorna som jag vill ta upp:
1) Skogsägarna bekostar i sin helhet plantor och planeringsarbetet vid förnyelse av skog trots att det många gånger är nästa generation som får
skörda. Planteringar lyckas inte alltid och om man ska komplettera så är
det nuvarande stödet för kompletteringsplantering viktigt att ha kvar.
Minister Karlström sade att man har ändrat och man har kommit remissen till mötes. Det är bra om det är så, men jag tycker att den här frågan
är lite oklar så jag vänder mig speciellt till finans- och näringsutskottet
när det gäller den delen.
2) Frågan om stöd för tillvaratagande av energivirke har min kollega Brage
Eklund lyft många gånger. Det är viktigt för att motverka den dåliga lönsamheten speciellt i första gallringar. Den här stödformen skulle vara
enormt viktig för att stimulera självverksamheten i skogarna.
3) Angående maskinell markberedning så håller jag helt och hållet med det
som sades i remissvaren; stödet bör höjas till högst 60 procent eller 250
euro per hektar. Förnyelsekostnaderna är idag redan höga, över 1 000
euro i många fall.
4) Vid röjning bör stödet höjas till högst 300 euro per hektar.
Jag hoppas att man kan ha ett omfattande hörande i finans- och näringsutskottet och att man sätter sig in i hur man kan hjälpa upp den ekonomiska
sitsen som skogsnäringen har idag via den här lagstiftningen. Tack, herr talman.
Minister Fredrik Karlström, replik

Herr talman! Det var mycket att svara på under ett kort replikskifte.
Stöden kommer inte att rädda lönsamheten i skogsbranschen, det
tror jag att vi kan vara överens om. Däremot kommer hopslagning av
skogsbolagen att betyda betydligt mycket mera för medelrotpriset än
vad stöden betyder.
Minister Karlström är inte en bidragsförespråkare. Om man tittar
tillbaka de senaste tio åren så tiden från 2011, som jag har varit ansvarig
för den frågan, så har det satsats mera på skogen än åren innan. Satsningar har gjorts på laserscanner, relativt stora investeringar till skogsbolagen har gjorts och även bidragen direkt ut till skogsbruket har varit
högre sedan år 2011 än åren före det.
När det gäller kompletteringsplantor, om man har gjort en aktiv förnyelseplantering så har man möjlighet att få dem ersatta.
Energivirke behöver vi inte diskutera för det har vi diskuterat så
många gånger. Hade vi pengar så hade jag hellre satt dem på röjning och
markberedning än på energivirke, men nu har vi 250 000 euro. Vad vill
man i så fall dra ner på om man vill höja de andra stöden?
Ltl Anders Eriksson, replik

Stöden räddar inte skogsnäringen sade minister Karlström och det är ju
sant. Stöden har många gånger blivit ett litet mantra för ministern. Stöden är en viktig ingrediens som har mycket större nytta för självverksamheten ute i de åländska skogarna, än vad det kostar i antal euro för
landskapsregeringen. Det är min absoluta övertygelse.
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Minister Fredrik Karlström, replik

Herr talman! Det skulle därför vara lite intressant om man någon gång
fick lite kredit av ltl Eriksson med tanke på att de senaste åren har ungefär 150 000-160 000 euro gått ut till skogsbruket. Från och med att den
här lagen godkänns så går 250 000 euro ut till skogsbruket. Vi måste
hitta en annan finansieringslösning för Skogsvårdsföreningen. Vill inte
ltl Eriksson att vi ska jobba vidare med den frågan? Jag tänker jobba vidare och försöka hitta en lösning även för Skogsvårdsföreningen. Jag
anser att den rådgivningsverksamheten är viktig.
Med den nya lagen kommer det att gå ut ännu mera pengar till skogsbruket än vad det i medeltal har gjort de senaste tio åren.
Det skulle vara intressant att höra om oppositionen har tagit del av
lagframställningen och dess konsekvenser till fullo.
Ltl Anders Eriksson, replik

När det gäller Skogsvårdsföreningen så var jag medvetet provocerande i
mitt anförande. Jag sade; behöver vi Skogsvårdsföreningen? Den kan vi
säkert behöva, men jag ska inte både fråga och svara. Vi vet att det finns
en skogsvårdsavgift och den belastar skogsägarna. Det här bör man titta
på.
Minister Karlström frågade i sin första replik var vi ska spara. Vi från
Ålands Framtid har konsekvent försökt lägga en alternativ ekonomisk
politik. Alla understöd som går ut till näringslivet och till det åländska
samhället så anser vi att ska stimulerar sysselsättning och tillväxt. Däremot bör man spara inom den offentliga sektorn. Också inom skogssektorn ser vi en ganska tydlig trend. Man har inte gjort speciellt mycket
från landskapsregeringens sida när det gäller den egna verksamheten,
men man sparar in på allt det som går ut till övriga aktörer. Det är fel
ekonomisk politik, tycker jag. Vi har sett olika på det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Herr talman! Jag stöder tanken på att man förutsättningslöst ser hur
man kunde minska på de instanser en skogsägare stöter på i samband
med att man idkar sitt skogsbruk. Här nämndes Skogsbruksföreningen,
skogsbruksbyrån och skogsbolagen. Det är tre stycken. Sedan kanske
vissa skogsägare stöter på miljöbyrån och museibyrån i sitt arbete bland.
Kan man förenkla det här så vore det bra. Jag vill göra detta förutsättningslöst. Jag vill inte säga att Skogsvårdsföreningen ska bort, som
kanske någon nämnde här, och jag vill inte säga att någon annan ska
bort. Skogsvårdsföreningen representerar, som utgångspunkt i varje fall,
skogsägarna, vilket jag tycker att är bra. Kanske det kunde finnas utrymme för en viss privatisering på det här området också för att minska
på nivåerna.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag råkade ha förmånen för ett antal år sedan att vara ansvarig för just
den här verksamheten. Då drev jag en sådan linje, som jag tror att kollegan Slotte kan intyga när han har sitt anförande, att vi tog bort tjänster
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på skogsbruksbyrån inom landskapsförvaltningen och förde över tjänsterna till den privata organisationen Skogsvårdsföreningen.
Som jag sade redan i tidigare replikskifte, jag vet att jag uttryckte mig
ganska provokativt, men jag tror att den här saken skulle vinna på om
man kunde få till stånd en brainstorming mellan politiker, branschorganisationer och skogsföretag. Man skulle diskutera vem som är bäst lämpade att utföra vad, med det uttryckliga syftet att spara pengar.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, talman! Jag tror att minister Karlström behöver begära ett tilläggsanförande med anledning av försvinnandet av skogsvårdsavgiften
så att ltl Eriksson har den bakgrunden också.
Ltl Eriksson gör det han är bäst på; att ironisera landskapsregeringen
och centern i synnerhet.
När det gäller framtagandet av lagförslag och annat material som
kommer hit så även om vi är med i regeringsblocket så behöver vi inte
tycka om när en process inte innefattar de berörda.
Ledamotens anförande om behovet av skogliga åtgärder lät ju bra.
Men man blir lite häpen när man sedan ser ltl Erikssons med fleras anslutningsmotion som inte har något substantiellt innehåll till den här
delen. Det är en anslutningsmotion som istället handlar om ingressen,
själva portalpargrafen, själva syftet med själva lagen. Jag och många
med mig undrar säkert hur man har resonerat när man allmänt säger att
det ska bidra till det ena och det andra.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Anders Eriksson, replik

Tack, fru talman! Det sades inledningsvis i repliken att jag ironiserade,
men jag tror nog att det var replikställaren själv som ironiserade.
Den här motionen är synnerligen tydlig. Vad anser vi att är syftet med
den här lagstiftningen? Ja, vi anser att det är att höja aktiviteten i skogarna och få upp sysselsättningen och den ekonomiska tillväxten. Det är
ganska tydligt om man skulle ha jobbat så som man gjorde tidigare. Man
tillsätter en arbetsgrupp och alla partier med.
Centerns partiordförande Harry Jansson vill, om jag förstod replik
rätt, ge någon sorts sken av att man inte riktigt har vetat om den här lagframställningen. Eller hur ska man riktigt förstå det?
Under de åtta åren som jag satt i landskapsregeringen så följde alla
partier med i lagframställningarna. Man hade så kallade enskilda möten, man avstämde och såg till att alla var med. Ingen körde någon sorts
både regeringsmedverkan och oppositionsmedverkan på samma gång.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, talman! Jag tror att alltför mycket vatten har flutit under broarna
sedan ltl Eriksson var minister. Mycket har hänt, ministrarnas arbetsbörda är en helt annan idag än på nittiotalet. Det innebär att man inte
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har samma möjlighet till avstämning av det fortlöpande arbetet. Man
kan inte ta ansvar för alla enskilda processer.
Varför vill ledamoten bara ha en allmän förbättring av själva portalparagrafen, lagens syfte istället för att komma med konkreta substansförslag? Det skulle ge oss underlag att ta ställning till vilka förbättringar
Ålands Framtid vill ha. Som minister Karlström var inne på; hur ska vi
finansiera det i fall inte det årliga anslaget på cirka 250 000 euro kommer att räcka?
Ltl Anders Eriksson, replik

När det gäller det sistnämnda så har Harry Jansson samma resonemang
som Fredrik Karlström att 250 000 euro är hugget i sten. Man kan inte
spara på egen förvaltning, det är helt omöjligt, utan det är de anslag som
går ut till näringar som man ska spara på.
Det är säkert mycket som har hänt sedan de åren jag satt i landskapsregeringen. Jag vet inte om det har blivit bättre. Förstår jag Harry Jansson rätt så säger han att man inte vet vilka lagframställningar den landskapsregeringen man står bakom lämnar ifrån sig. Sedan behöver det
säkert inte vara på det sättet. Det är mycket möjligt att centern har läst
igenom lagförslaget, är välmedveten om hur det är utformat och står
bakom förslaget, för det har ju inte varit några omröstningar i landskapsregeringen.
Det här lite humor. Man står bakom regeringen och lagförslaget, men
ändå står man här på grund av att det eventuellt kan finnas någon som
lyssnar på debatten. Man vill säga att man nog egentligen är i opposition, man står inte riktigt bakom förslaget och det är ju inte hållbart.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Roger Slotte

Fru talman! Mycket av det som har sagts i debatten är sådant som jag har
tänkt säga. Så det kanske blir vissa upprepningar.
Stöd till skogsbruket ska ges för sådana åtgärder som ger största möjliga
nytta. Exempel på sådana åtgärder är plantskogsröjning, markberedning och
kompletteringsplantering där plantorna skadats av snytbaggar, sorkar eller
kraftig gräsväxt. Andra åtgärder som stöds är grundförbättring och förstärkning av skogsbilvägar. Enligt förslaget kommer dock inte nya skogsvägar att
stödas. Min uppfattning är, att om det kan konstateras att uppenbara behov
finns av nya skogsbilvägar. Men enligt lagförslaget så kommer dock inte nya
skogsvägar att stödas. Min fundering är att om det kan konstateras att uppenbara behov av nya skogsbilvägar så bör landskapsregeringen överväga hur
sådana vägar kan stödjas. Vi vet inte vilka behov det finns, men om det skulle
vara så.
Vidare ges stöd för iståndsättningsdikning, bekämpning av rotröta och sist
men inte minst stöd för skogsbruksplaner.
Fru talman! Skogsbruksplanen är ett viktigt instrument för att ett skogsbruk ska kunna bedrivas på ett hållbart sätt. Här beaktas den biologiska
mångfalden och skogens förmåga att producera virke. Skogsbruksplanen är
dessutom en förutsättning för att skogsbruket ska uppfylla certifieringskra-
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vet. Det är därför viktigt att landskapet stöder upprättande av skogsbruksplaner.
Fru talman! Landskapsregeringen anser att rådgivningstjänsterna till
skogsägarna och den uppsökande verksamheten är betydelsefullt för ett hållbart skogsbruk, och kommer därför att medverka till en fortsatt medfinansiering. Eftersom denna medfinansiering inte tydligt framkommer i de nya lagparagraferna kan det väcka oro hos skogsägarna. Denna medfinansiering, antar jag att regeringen årligen kommer att besluta om i samband med budgeten. Jag känner att det är lite oklart på den här punkten. Det borde betyda att
stödsumman till det åländska skogsbruket som helhet blir större än vad det
är idag.
Fru talman! Med tanke på skogarnas långa omloppstid kan man konstatera
att stödet för skogsbruksåtgärder är väldigt viktigt, i synnerhet för grundande
av nya plantbestånd och skötsel av ungskog. De första 25 åren ger skogen
överhuvudtaget inga inkomster. Skogsägaren själv kanske aldrig får någon
inkomst från den skog han planterar. Därför är en morot i form av stöd betydelsefullt för att man även i framtiden kan få ut tillräckligt med virke ur den
åländska skogen.
Jag tror att landskapsregeringen har beredskap att återkomma till lagtinget med förslag till ändringar av lagstiftningen i det fall det visar sig att något blir eftersatt eller om nya behov som inte var kända då lagen bereddes,
uppkommer.
Det var en diskussion här om röjningarna, om det skulle vara tre år uppehåll innan man kan avverka. Röjer man sent så då är virket ganska grovt och
ska man vänta tre år till man ska gallra första gången så kan men också drabbas av insektsskador. Det borde man titta på. Man borde röja i tid så uppkommer inte den här situationen. Det finns olika sätt att hantera situationen.
Stöd till skogsbruket ska ges för sådana åtgärder som ger största möjliga
nytta. Tack.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Först till formalia men nog så viktigt ändå med tanke på självstyrelsesystemet och vårt sätt att budgetera. I lagförslaget står det lite oklart
formulerat att brådskan är så pass stor så för att hinna ha en ny lagstiftning
på plats före den 1 juli 2015 så måste ikraftträdelse ske enligt 20 § 3 mom.
självstyrelselagen. Det ska då eventuellt vara en budgetlag. Det här kan låta
odramatisk men vi har ett ganska specificerat system för budgetlagar. Självstyrelselagen säger att man kan sätta en lag ikraft utan presidentens kontroll
om man är säker på behörighetsfördelningen, ifall det finns en brådska och
ifall budgetens anslag kräver att man ändrar, i det här fallet, på stödnivåer.
I budgeten säger man att budgetanslaget är osäkert eftersom man kanske
måste ändra på stödordningarna för att lagstiftningen ska överensstämma
med reglerna som har kommit från EU. Det kan hända att det står mera specifikt någon annanstans, men detta hittade jag i budgeten. Vi har inte riktigt
den korrekta kopplingen till budgeten. Man kan dessutom ifrågasätta detta
eftersom vi inte har en tilläggsbudget som föreligger till behandling i samband med det här, så då kopplas den här lagframställningen ihop med
grundbudgeten för 2015. Den bör man faktiskt studera lite närmare. Jag ber
att finans- och näringsutskottet nogsamt tittar på om ett lagförslag utan medföljande budget har den kopplingen till brådskan och till budgetanslaget som
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20 § 3 mom. självstyrelselagen anger. Jag vågar inte hävda att det är bestämt
varken det ena eller andra. Det är viktigt att vi är noga med de här sakerna.
Vi tycker att det är besvärande att det nu igen tycks bli en sådan situation
där brådskan av att få någonting genomfört nästan förhindrar en parlamentarisk och politisk diskussion om vad som är det bästa för det åländska samhället, i det här fallet en gren av vårt näringsliv, skogsindustrin.
Det är också besvärande att landskapsregeringen återigen har kommit till
en situation där det tycks vara som om landskapsregeringen inte lyssnar på
näringen.
Vi hade tidigare en diskussion om mjölkproduktionen på Åland. Landskapsregeringen tillsatt en arbetsgrupp där näringsgrenen inte själv var med i
arbetet. Det rättades till senare. Nu ser vi igen, via utlåtanden i remissvaren,
att man har haft en arbetsgrupp på det här området där näringen i fråga inte
har varit representerad. Det ges dessvärre offentliga beskyllningar om att
landskapsregeringen inte lyssnar på näringarna till och med i allmänhet. Det
här är lite förvånande med tanke på att näringsministern själv är en mästare
på att föra ut sitt budskap, hålla anföranden, tillbringa tid på sociala medier
och berätta om alla idéer som han har. Näringsministern har de facto många
idéer.
Vi behöver komma till en situation där man också lyssnar på näringarna så
att vi ska kunna få det bästa resultatet. Det förvånar oss och mig personligen
att vi har hamnat i den situationen igen, att just näringsminister Karlström
anklagas för att inte lyssna på näringarna.
Det tvistas om huruvida den här lagframställningen blir sämre för näringen eller om det blir bättre och om det blir mera pengar eller mindre pengar.
Vi tar inte ställning till lagframställningen som helhet innan vi i finans- och
näringsutskottet har fördjupat oss i den. Vi ska se till att vi har en god kunskap i detaljerna innan behandlingen är slutförd.
Det är beklagligt att den lag som gäller finansiering av Skogsvårdsföreningen inte nu kan hanteras parallellt med den här lagframställningen. Det
här är en helhet som med fördel borde ha diskuterats tillsammans.
För att lagtinget ska visa att vi har ett intresse av att lyssna på näringarna
så föreslår vi att finans- och näringsutskottet arrangerar ett öppet hörande i
den här frågan. Detta med beaktande av det som pågår när det gäller samordning mellan skogsbolagen, med beaktande av att det finns en skogsvårdsförening som påverkas av det här och att vi har en offentlig del i skogsbruksbyrån samt åsikten om att näringarna inte bli hörda av landskapsregeringen
och av politikerna i förlängningen. Vid ett öppet hörande kan vi diskutera
skogsbruk, skogsägarnas situation och den svaga lönsamheten som det sägs
att näringen har samt få en bild av det positiva arbetet som nu pågår med att
samordna skogsbolagen. Då finns det en chans för politikerna att reparera
förhållandet mellan politiker och näringen. Det är ett konkret förslag som vi
kommer att förespråka då vi kommer till utskottsbehandlingen.
Det tycks som om centern genom ordförande Pettersson, som leder finansoch näringsutskottet, också i viss mån indirekt har ifrågasatt den här framställningen. Det borde säkert finnas ett stort intresse för utskottet att fördjupa sig i den här frågan på ett brett och bra sätt.
Angående själva detaljinnehållet i framställningen så har vi förstås läst remissvaren, vi har läst de konkreta lagförslagen som har lagts och vi återkommer sedan till hela paketet. Tack.
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Minister Fredrik Karlström, replik

Fru talman! Allt som står i tidningarna är inte sant, min farfar sade så
men det gäller inte längre och jag trodde att ltl Perämaa visste det.
Jag tycker att vi har en bra relation till både Skogsvårdsföreningen
och skogsbolagen. Jag träffade dem kontinuerligt före det här lagförslaget. Jag har även mailkommunikation som visar att vi har en väldigt bra
dialog.
Av någon anledning valde man ändå att hålla presskonferens ute i
skogen för att på ett negativt sätt blåsa upp ett lagförslag som ger mer
pengar till skogsbruket än någonsin tidigare. De personerna som låg
bakom den biten har säkert anledning till det.
Dialogen mellan skogsbolagen och Skogsvårdsföreningen har varit
bra, vilket jag hoppas att utskottet får erfara när man hör dem sedan.
Vi kan inte betala ut stöd för skogsbruket efter den 1 juli 2015 om vi
inte antar den här lagen.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det är det som är så synnerligen besvärande. Den här frågan nämndes i den ordinarie budgeten i slutet på oktober. Det nämndes
att det här är på gång. Idag är det den 16 mars, nu diskuterar vi ett lagförslag och vi har uppenbarligen tidsnöd. Landskapsregeringen säger att
den här lagframställningen måste i princip tas i oförändrad form, annars
kan de inte betala ut stöd. Lagtinget ska igen bli pantfångar. Det här är
väldigt svårt att acceptera. Det här är en långsiktig näring. Av skogsbrukarna krävs decennier av arbete för att det här ska löpa på. Nu ska lagtinget sätta som pantfångar och måste avgöra saker och ting precis här
och nu annars blir det ingenting.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag noterade att kollegan Perämaa och jag kanske sade lite samma sak.
Jag pratade om att man skulle ha ett brett hörande och att man skulle ha
brainstorming. Jag har absolut ingenting emot ett öppet hörande. Tvärtom, jag tror att det skulle vara ett ganska bra sätt att reparera skogsnäringens bristande förtroende för landskapsregeringen.
Det är lite märkligt, vi tar del av åsikter i media och vi tar del av remissvar där man är kritisk till att man inte har hörts, men ändå säger
landskapsregeringen att de har så väldigt god dialog och det hänger inte
ihop riktigt.
Vid ett öppet höranade kanske man kunde få de här frågorna belysta
på ett allsidigt sätt när alla samtidigt är med på ett öppet och bra hörande. Det är ett bra förslag som jag verkligen stöder.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Tack för det. Ålands Framtid har en representant i utskottet
så jag får säkert stöd för de här tankarna. Vi får se om stödet blir bredare
än så.
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Arbetet som görs vid ett öppet hörande ska sikta på att vi ska göra det
som är bäst för skogsnäringen och alla som har del av en gynnsam utveckling. Vår målsättning är att skapa ett gott samarbete och bra förutsättningar för näringen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Englund, replik

Fru talman! Jag stöder ett öppet hörande. Det är ett bra förslag för det
brukar ofta komma fram många åsikter vid ett öppet hörande. Det är
flera som kan föra diskussion med utskottet. Jag understöder ett öppet
hörande trots att liberalerna inte brukar vara för ett öppet hörande, till
exempel när det gällde Vårdöbron.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Intressant, är det fritt fram att prata om Vårdöbron här nu i
samband med det här ärendet? Kanske vi ber att talmannen stryker det
senaste ur det stenografiska protokollet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, talman! Jag har som ordförande i finans- och näringsutskottet
faktiskt gjort en ära av att, inför alla behandlingar som vi går in i, försöka hålla mig så opartisk som det någonsin är möjligt.
Nu nämner ltl Perämaa att jag på något sätt har en avvikande uppfattning till den framställning som har lämnats. Jag vill hävda att jag
varken har sagt ja eller nej, såvitt jag idag har varit uppe i talarstolen
utan att minnas det.
Ltl Perämaa, sätt inte gärna åsikter i andras munnar!
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Ursäkta om jag framförde en sådan åsikt. Jag trodde att
center skulle kunna ha ett intresse av den här frågan eftersom centern
delvis har ifrågasatt den här framställningen och har ordförandeskapet i
finans- och näringsutskottet. Min avsikt var inte att just uttryckligen
personen ltl Jörgen Pettersson har en specifik åsikt i den här frågan. Ltl
Pettersson har inte fram till just nu uttalat sig alls i denna viktiga näringsfråga.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack för det och tack för den lilla passningen att jag inte har uttalat mig.
Jag har faktiskt nästan aldrig uttalat mig när det är frågan om större och
viktigare lagfrågor. Jag tycker att det är viktigt att den som sitter som
ordförande i utskottet lyssnar på alla sidor för att därmed kunna vara så
opåverkad som möjligt. Tack för möjligheterna att redogöra för det.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Vi kan förstås diskutera det hur mycket som helst. Jag
skulle finna det värdefullt om ordförande omprövade den där hållningen. Jag tror att det skulle vara av intresse för hela lagtinget att ha en li195

ten uppfattning om vad utskottets ordförande anser i frågor i samband
med att man remitterar dem. Här i salen sitter 30 lagtingsledamöter.
Det är den sammanlagda åsikten som går vidare till utskottet för behandling. Men var och en väljer sitt eget arbetssätt förstås.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Vtm Roger Jansson

Fru talman! Vi i moderat samlings lagtingsgrupp stöder framställningen. Behandlingen i finans- och näringsutskottet avgörs där. Man bör naturligtvis
beakta att en viss brådska föreligger så att man inte förlorar fatalier på det
sättet.
Som gammal skogsbruksminister har jag insett att långsiktigheten är A och
O i vårt skogsbruk samt att ha en god fortlöpande skötsel och röjningsaktivitet.
ÅSUBs redogörelse över den biten visar att när det gäller plantröjningen
har det ungefär varit en oförändrad utveckling under 20 år. När det gäller
markberedningsaktiviteterna så har det varit en ökande trend under de 20
senaste åren. När det gäller planteringsverksamheten så har det för tallens
del varit en oförändrad utveckling sett över 20 års tid. När det gäller plantering av gran har det varit en ökande aktivitet. Siffrorna är till den delen hyfsat
positiva. Nu har vi inte uppgifter för de två senaste åren.
Man ska skörda i tid när skogen är avverkningsmogen. Så länge jag kan
minnas, i den här salen under 35 år, har det varit mindre avverkning per år
än vad det har varit årlig tillväxt och det är ett bekymmer för Åland, för
Ålands ekonomi, för skogsbolagens verksamhet och för skogsägarna.
I ÅSUBs statistik ser vi också att avverkningen för massaved har i medeltal
legat på ungefär 125 000 kubik per år och det har varit någorlunda oförändrat under en 30 årsperiod, men det har växlat från år till år.
När det gäller avverkningen för timmer så har det inte minskat under de
senaste 30 åren utan avverkningen är ungefär oförändrad på 50 000 kubik
per år. Det är också en ganska positiv bild, men också här saknas de två-tre
senaste åren.
Ett särskilt problem som jag vill peka på för utskottets behandling är ägarstrukturen i det åländska skogsbruket. Vi har i huvudsak tre olika ägargrupper. För det första är det lantbrukarna, de traditionella skogsägarna. För det
andra har vi investerare av olika slag där bolagen är en del men privata investerare har ökat väldigt mycket under de senaste decennierna. För att säkerställa sitt kapital har man satsat i form av skogsmark. Detta har inneburit
högre skogsmarkspriser och är negativt för den första gruppen, lantbrukarna,
för att skapa lönsamhet i sin verksamhet. Den tredje gruppen är arvingarna
av olika slag; dödsbon, andra former av arvingar och långt borta boende
ägare av våra skogsmarker. Det är ett problem för all produktiv mark i landskapet, vilket vi alltför lite har ägnat uppmärksamhet åt. I andra länder har
man funnit vissa progressiva lösningar på detta, men inte hos oss. Särskilt i
skärgården är det markant hur dödsbon äger både jordbruks- och skogsbruksmark.
Hur mycket äger de här senare grupperna, investerarna och arvingarna, av
den åländska skogsmarken? Ja, det vet vi inte. ÅSUB har gjort ett försök till
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en tabell på ägarkategorierna men den är synnerligen summarisk. Privata
äger ungefär 90 procent, bolag äger ungefär 2 procent och övriga äger ungefär 8-9 procent. Det ger inte bilden av den viktiga aktivitet som borde erfordras både när det gäller skötsel, röjning och avverkning inom skogssektorn.
Jag hoppas att finans- och näringsutskottet har en diskussion om det här.
Det är egentligen en fråga för landskapsregeringen att utveckla statistiken
och får den mer användbar än vad den är idag för att komma åt huvudproblemen med åländskt skogsbruk, förutom prisbildningen som sker på marknadsvillkor i huvudsak, att uttaget är för litet och skötseln är som spridda
skurar. Lantbrukarna är de som har ansvar och själva tar ansvar och sköter
sina skogar, med inte alltför många undantag, medan när det gäller alla andra
så är det verkligen spridda skurar. Jag antar att Skogsvårdsföreningen har en
uppfattning om de här arealförhållandena till den här delen. Det skulle vara
intressant att veta mera om det. Om man inte vet det så är det svårt att driva
en riktad skogspolitik som är effektiv för att nå de mål som man har med
skogsbruket. Tack.
Ltl Anders Eriksson, replik

När det gäller statistiken över avräkningar osv. så är den helt korrekt.
Den visar att det finns utrymme för större uttag ur skogarna än uttaget
hittills.
Däremot känner jag inte riktigt igen beskrivningen av de tre olika
skogsägartyperna. Investerare är tydligen på plats nummer två. Min
uppfattning är precis den motsatta. Skogsbolagen hade tidigare ganska
stora skogsinnehav som de har köpt för länge sedan. Nu har skogsbolagen inte investerat. Jag är lite tveksam till detta med investerare.
Jag snubblade över ett inlägg som värderade vtm Roger Jansson hade
på Facebook där han på något sätt ville peka på att det var kapitalägare
som ägde skogen och ville berika sig. Det var ett väldigt märkligt uttalande som jag inte förstår. Jag undrar om det är någon sorts missförstånd angående vem som äger skogen idag och vem som är en aktiv
skogsbrukare?
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Det måste naturligtvis föreligga ett missförstånd eftersom
ingen vet, inte ltl Eriksson och ingen annan heller, hur fördelningen av
de åländska produktiva skogsmarkerna är. Med investerare menar jag
inte bara bolag, jag menar att den stora gruppen är enskilda kapitalinvesterare som genom åren har satsat väldigt mycket pengar på att köpa
skogsmark. Jag vet inte hur stor andel av arealerna det är. I min uppräkning hade jag dem inte heller i storleksordning. Utgående från statistik från ÅSUB vet jag däremot att bolagen äger ungefär 2,5 procent.
Jag tror att de enskilda investerarna bor i Mariehamn, Helsingfors eller
Stockholm, men de kanske huvudsakligen bor på fasta Åland och de är
inte aktiva jordbrukare eller skogsbrukare.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det finns säkert ingen entydig statistik över det. Man får väl gå till
skattemyndigheterna för att få fram det. Min uppfattning är nog den
motsatta. Jag är själv intresserad av investerings- och placeringsverk197

samhet och inte är skogsbruk det första jag tänker på om jag skulle vilja
få avkastning på pengarna.
Angående det här uttalandet så har mycket av politiken tyvärr flyttat
över till Facebook. Det som vtm Jansson sade, att det skulle vara kapitalägare som köper upp skog för att säkra sitt kapital långsiktigt, det
känner jag inte igen. Och att det skulle vara kapitalägare som landskapet
på något sätt skulle berika om man hade en aktiv skogspolitik. Med all
respekt, det tror jag att har hamnat lite mer än lovligt snett.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Som vanligt får det stå för ltl Eriksson om han tror det. Jag
känner åtskilliga investerare som har investerat i skogarna och de är inte
lantbrukare eller skogsbrukare. Den listan tänker jag inte nämna här
och nu lika lite som jag tänker använda den här talarstolen till att vara
någon slags plats för Facebook diskussioner.
Jag tycker och har uttryckt; ju mer jordbruksmark men särskilt
skogsbruksmark som används för kapitalplaceringar så desto mer skapar det ett tryck upp på priserna av markerna, vilket kan vara knepigt för
unga företagare som vill expandera sin verksamhet. Det är den analys
som jag har gjort i de sammanhangen och den står jag för.
Minister Fredrik Karlström

Fru talman! Jag ska inte bli långrandig men eftersom det återkommer lite nu
och då att dialogen med näringen överlag skulle vara väldigt dålig så vill jag
säga någonting. Flera av representanterna som sitter på läktaren har jag träffat under det senaste halvåret och bland annat diskuterat den här lagframställningen. Jag tycker att vi har haft en bra dialog, bra diskussion och samförstånd kring det mesta.
Om vi skulle ta remissvaren från näringen, följa det förslaget och sätta in
dem i kalkylen så skulle det kosta ungefär 690 000 euro per år. Det är en stor
diskrepans mellan våra möjligheter på 250 000 euro och önskemålet som
finns, beroende lite på hur man räknar naturvårdsstöd osv. som vi inte har
räknat in i lagen för stöd för hållbart skogsbruk. Ett sådant förslag borde
komma från miljövårdsbyrån.
Jag vill säga till ltl Eriksson att skogsvårdsavgiften kommer att försvinna,
om han inte visste det. Det trodde jag att ltl Eriksson, som skogsägare, visste.
Nu upplyser jag honom om det. Vi har haft en diskussion med skatteförvaltningen om att de fortsättningsvis ska uppbära avgiften åtminstone 2015 och
vi diskuterade också 2016, så att vi får lite tid på oss att hitta ett system som
fungerar för det åländska småskaliga skogsägandet. Skatteförvaltningen ville
ha ganska bra betalt för att administrera det här systemet och det är fullkomligt ohållbart att betala sådana summor. Vi måste hitta ett annat sätt att lösa
bland annat finansieringen till Skogsvårdsföreningen. Landskapsregeringen
anser att Skogsvårdsföreningen har gjort ett bra jobb och är en viktig aktör.
Man kan säkert göra saker och ting mer effektivt och annorlunda. Jag har
inga problem med att göra förändringar.
Vi kommer att återkomma till detta eftersom den här lagen i första hand
inte handlar om finansieringen av Skogsvårdsföreningen utan om stöd för det
hållbara skogsbruket.
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Om man tittar tillbaka på siffrorna så går betydligt mycket mera till det aktiva skogsbruket nu än vad de har gjort de senaste åren. Detta hade jag på
min lista.
Om utskottet väljer att ha ett öppet hörande så kan de få bekräftat om dialogen med näringen är så dålig som det påstås. Man kan väl tycka olika.
Jag avslutar här, fru talman, och återkommer i hörandet.
Ltl Anders Eriksson, replik

Om landskapsregeringen hade tagit ett helhetsgrepp på det här så hade
de säkert också haft landskapslagen om skogsvårdsavgift med. Jag må
vara dum, jag må oinsatt men jag har inte tidigare hört om att man
skulle ändra den åländska lagstiftningen. Det är mycket möjligt att jag
har lyssnat dåligt. Vi har lagstiftningen kvar här på Åland, antagligen vill
man ändra för att man har ändrat på den finska sidan. Tar man hela
branschen med sig och har en dialog där alla parter är med, sedan får
man ha olika uppfattningar om vilken dialog man för, så efter det skulle
man ha tagit lagstiftningen och även landskapslagen för skogsvårdsavgiften.
Ministern nämnde att det skulle kosta 690 000 euro. Jag har inte
räknat på det men jag noterade att det i remissvaren nämndes 400 000
euro. Det finns en viss skillnad när det gäller behovet av pengar.
Minister Fredrik Karlström, replik

Precis, det beror lite på hur man räknar så kommer man till olika slutsatser. När jag räknar de stöd som föreslås och det som man ville i remissvaren och om vi inkluderar arbetsledningen till Skogsvårdsföreningen så blir det över 690 000 euro, tar vi bort det så blir det ungefär
600 000 euro. Det beror lite på hur man väljer att räkna.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det är säkert bra att man sätter sig ner och räknar tillsammans. Det är
en ganska stor skillnad mellan 690 000, 400 000 och ner till 250 000
euro. Alla dessa pengar är viktiga.
Jag ska inte gå in på tidigare replikskiften men min uppfattning är att
med pengarna som går till planteringar, röjningar och gallringar så lägger vi grunden för ett framtida hållbart skogsbruk på Åland. Om man
inte har tillräckliga stödmedel så att man får upp intresset för skogsbruket så kan det ha förödande konsekvenser framöver, det vet vi först om
40-50 år och då hoppas jag att vare sig minister Karlström eller jag är
aktiva inom politiken.
Minister Fredrik Karlström, replik

Fru talman! Säg inte det. Jag vill återigen säga att vi har prioriterat röjning och markberedning, vilka är de två största posterna. Det är betydligt mer pengar än vad det har varit de tidigare åren. Den här lagstiftningen är de facto bättre för skogsbruket än den befintliga lagen.
Jag kan hålla med om att man säkert kunde ha gjort processen annorlunda. Man kunde ha involverat arbetsgrupper, vilket jag vet att ltl
Eriksson tycker att är en väldigt bra lösning på många svåra frågor. Vi
valde att göra på ett annat sätt med tanke på att det var i slutet av sommaren som förordningsföreskrifterna kom. Vi hade en dialog med både
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Skogsvårdsföreningen och skogsbolagen om vilken väg vi skulle dra den
nya lagen, vilken man har fått ge utlåtanden om. Det är två olika sätt att
arbeta på. Vi återkommer till finansieringen av Skogsvårdsföreningen.
Det ska bli intressant att ta del av ltl Erikssons resonemang kring att
man eventuellt skulle slopa den föreningen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Jag tror att minister Karlström själv har tagit del av
yttrandet från branschen där man påpekar stödens storlek. Minister
Karlström sade att det är 250 000 euro och att det är mera än tidigare.
Jag tror att minister Karlström har dessa papper så jag behöver inte
räkna upp det. Men om man jämför stöden i Finland med vad vi får på
Åland idag så t.ex. när det gäller skillnaden i tillväxten så motsvarar stödet i Finland ungefär 0,81 euro per tillväxtkubik och på Åland är motsvarande stöd 0,58 euro. Det är nog en skillnad.
Tidigare när vi pratade om energistödet så förfäktade jag att man
skulle införa det på Åland och då sade man att ekonomin inte tillät det.
Talmannen
Tiden är ute!
Minister Fredrik Karlström, replik

Ja återigen, man kan räkna på många olika sätt, man kan se på tillväxten eller man kan se på hur mycket som avverkas. Vissa år har de avverkat betydligt mycket mindre och då har stödeuron per avverkad kubik
blivit mycket högre. Man kanske också kan titta på hur mycket vi har varit med och stött investeringar i hela kedjan alltifrån investeringar i industrin, infrastrukturen, rådgivningen, utbildningen och skogsvården.
Jag satte igång laserscanningsprojektet som förhoppningsvis ska få
stor nytta i framtiden. Det är ett projekt på 175 000 euro som nuvarande
jord- och skogsbruksministern drev igenom. Förutom de nuvarande
stöden till skogsbruket har vi gjort väldigt mycket. Man kan alltid jämföra till Finlands fördel, beroende lite på hur man räknar.
Jag får inte ihop ekvationen att lösningen skulle vara att sänka kostnaderna på administrationen och den offentliga sektorn samtidigt som
man vill bli en självständig nation.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Angående det sista så beror det helt och hållet på hur
man bygger logistiken. Minister Karlström kör alltid med den här retoriken när han inte har någonting annat att försvara sig med.
Jag vill åtminstone berömma minister Karlström för projektet med
laserscanner. Det är helt okej. Det betyder också att det öppnas andra
möjligheter när det gäller vem som kan utnyttja projekt med laserscanner. Det behöver inte vara tjänstemän som sitter på skogsbruksbyrån
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som gör det. Skogsbolagen eller fristående ingenjörer kan göra skogsplaner och utnyttja projektet med laserscanner. Jag ger all kredit till det.
Minister Fredrik Karlström, replik

Fru talman! Den här lagstiftningen möjliggör också det. Vi säger att man
kan göra privata skogsbruksplaner och vi är med och finansierar dem.
Jag kan inte heller låta bli att nämna den kommentaren gång på gång.
Varje gång som ltl Eriksson och ltl Brage Eklund från Ålands Framtid
ska finansiera stöd, bidrag och saker så vill de förverkliga detta genom
att minska den offentliga sektorn och samtidigt vill de att Åland ska bli
en självständig nation. Om man vill bli en självständig nation så tror jag
att den offentliga sektorns del kommer att bli lite större, om vi ska ta
över mera behörighet.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet godkännas? Godkänt. Ärendet finansieras till finans- och näringsutskottet.
Remiss
9

Lika inför lagen
Medborgarinitiativ (MI 1/2014-2015)
Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket utskott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens
förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.
Diskussion.
Ltl Jörgen Pettersson

Talman! När jag lyckades bli invald i detta parlament år 2011 gratulerade folk
och påtalade ibland det generösa pensionssystem som nu väntade i lagtinget.
Jag förstod inte riktigt vad de menade då pension för mig med bakgrund i det
privata näringslivet var något som kommer vid fyllda sextiofem eller möjligen
tidigare som en följd av privata alternativ. Idag förstår jag bättre och inser att
man avsåg det som kallas för ”tidigarelagd ålderspension” och som kan tillfalla fullt friska människor som haft förmånen att sitta några perioder i detta
lagting. Detta har uppenbarligen stuckit folk i ögonen och har nu vuxit till ett
medborgarinitiativ som 1 424 ålänningar undertecknat. Det råder alltså inget
tvivel om att tingens ordning borde ändras. Jag tycker initiativtagarna Anna
Holmström och Magnus Lundberg gjort ett hedervärt arbete och utnyttjat ett
av de instrument som skapar en demokrati, nämligen ett medborgarinitiativ.
Arbetet med att rätta till detta har finansminister Roger Nordlund sedan
tidigare inlett varför det som varit trasigt nu är på väg att repareras. Jag stödjer varmt tanken på att gå ifrån den nuvarande modellen för att istället skapa
ett anpassningsbidrag. Det är dock viktigt att inte bara kopiera den finländska modellen som funnits i riksdagen sedan år 2011 utan skapa ett system som passar på Åland och dess småskalighet.
Jag vill ändå ställa en fråga som jag tycker är viktig inför framtiden. Eventuellt kan vi alla dra slutsatser av detta.
Vi måste först backa bandet till lagtingsåret 2008-2009 då denna lagstiftning om pensionsskyddet för ledamöter av lagtinget hanterades. Specialut-
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skott var lagutskottet som kortfattat slog fast, jag citerar: ”Förslaget till ändring av landskapslagen om ändring av landskapslagen om arvode för medlem av Ålands landskapsstyrelse föreslås antas utan ändringar.” Det berörde också lagtingsledamöterna.
Om jag sedan förstått allt rätt kunde frågor på den här tiden lyftas även till
det stora utskottet såvitt åtta ledamöter tillstyrkte. Så hände denna gång av
skäl jag inte känner till. Under ordförande Anders Erikssons ledning hanterades lagförslaget en andra gång i stora utskottet och mynnade ut i betänkandets slutsatser: ”Utskottet har fört en principdiskussion i frågan. Utskottet
anser att pensionsförmånerna för ledamöterna av lagtinget och landskapsregeringen liksom övriga förmåner ska bedömas utgående från att så
många som möjligt ska kunna ställa sig till förfogande för förtroendeuppdrag på rimliga villkor. Pensionsförmånerna för lagtingsledamöter som
p.g.a. företagande eller annars arbetar dubbelt bör vara sådana att en skälig pension erhålls också för lagtingsuppdraget.”
I stora utskottet ingick då, förutom ordförande Eriksson, även en lång rad
nu verksamma ledamöter. Stora utskottets synpunkter var betydligt mer omfattande än lagutskottets vilket tyder på att man fört någon form av diskussion i utskottet och även nämnt villkoren för företagarna. Jag undrar nu hur
diskussionerna egentligen förlöpte i stora utskottet och varför kapitalinkomster aldrig beaktades när tidigarelagd ålderspension skulle beviljas till unga
människor? Hur kan det komma sig att detta system någonsin blev verklighet? Finns det något vi i fortsättningen kan lära oss av detta? Tack.
Vicelantrådet Roger Nordlund

Fru talman! Jag vill bara informera lagtinget om att efter diskussionen i lagtinget där vi tog beslut om den så kallade arvodeskommissionen och betänkandet från lag- och kulturutskottet som innehöll en klar signal att landskapsregeringen skulle se över systemet med tidigarelagd ålderspension, så
har landskapsregeringen gett lagberedningen uppdraget att ta fram en lagframställning. Den lagframställningen syftar i huvudsak på att vi ska anpassa
oss till samma system som finns i Finlands riksdag dvs. att man ska lämna
systemet med den tidigarelagda ålderspension och istället ska man gå in för
ett anpassningsbidrag.
Den här framställningen kommer att ligga på lagtingets bord de närmaste
veckorna, vilket kan vara bra att känna till med tanke på den formella behandlingen som också det här initiativet har här i lagtinget. Kanske det går
att samköra det på något sätt?
Förutom att man ska frångå den tidigarelagda ålderspensionen och ha ett
så kallat anpassningsbidrag så har vi gett lagberedningen i uppdrag att inta
en sådan bestämmelse att kapitalinkomsterna också ska räknas med när man
bestämmer pensionens storlek.
Sedan har vi även gett ytterligare ett uppdrag i samband med detta. En
problematik finns i nuvarande system, det gäller vilka år som ska läggas till
grund för den kommande pensionen, framförallt också för ålderspensionen.
Enligt dagens lagstiftning ska de senaste 15 åren räknas. Det kan i praktiken
innebära, och innebär de facto, för ett flertal ledamöter att man kommer till
en viss tidpunkt när man kanske måste sluta med politiken för att inte sänka
sin pension. Samma problematik finns också i Finlands riksdag. I diskussionen som jag hade tillsammans med kanslikommissionen upplevde jag att det
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fanns en samsyn och en total enighet om att det inte är bra att ha det på det
här sättet. Det är de bästa åren som ska läggas till grund för pensionen. Det
finns knappast något annat pensionssystem där man genom att jobba längre
sänker sin pension. Så har vi det de facto med dagens lagstiftning.
Fru talman! Det här förslaget ska jag förhoppningsvis kunna presentera
inom några veckor för Ålands lagting, sedan förs förslaget till beslut så att det
kan träda ikraft och gälla från och med den 1 november 2015 så att de blivande lagtingsledamöterna, som kandiderar i höst, ska veta vad som gäller.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Det är utmärkt att landskapsregeringen är lyhörd i
detta ärende och har reagerat snabbt. Det är riktigt att lag- och kulturutskottet gjorde en gedigen insats när utskottet behandlade lagpaketet om
reformering av ledamöternas arvoderingssystem med bland annat en
lönekommission osv.
Utvecklingen som vicelantrådet nu beskriver är en följd av det som
har hänt bland annat i Finlands riksdag. Det är mycket angeläget att
detta kommer att gälla från den 1 november 2015. Jag kan uttala ett
visst beröm över företagsamheten till den här delen.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Tack för det. Jag är inte så bortskämd med beröm.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Vtm Roger Jansson

Tack, fru talman! Tack för redogörelsen. Jag kan bekräfta det som vicelantrådet här sade; med anledning av lag- och kulturutskottets hemställan till landskapsregeringen har man kommit en bra bit på vägen i beredningen av en
korrigering av det som vi alla säkert tycker att är orimligt. Det är en reminissens av att vi i vårt parlament har försökt ha samma regler som riksdagen. De
reglerna har då hängt med, till den här delen har vi inte hunnit med att ändra
dem när riksdagen har ändrat. Jag tror att vi alla blev lika förvånade över hur
verkligheten förhöll sig till den här delen.
Under de senaste åren och perioderna har vi nog gjort ganska betydande
sänkningar i villkoren för politiska uppdrag. Naturligtvis påverkas medborgarnas vilja negativt när det gäller att ställa upp och kandidera till dessa delvis otacksamma uppdrag att sköta det här samhället.
När det finns felaktigheter i det system vi har så bör vi naturligtvis justera
dem omedelbart. Det arbetet är nu på gång och på det sättet kom det här initiativet i rätt tid. Det hade antagligen gjorts ändå men det blev säkert lite
mera fart under galoscherna för oss. Det här kommer att justeras.
En hel del ledamöter som har önskat uttala sig i den här frågan kan inte
vara närvarande i denna stund så därför föreslår jag, fru talman, bordläggning av ärendet till nästa onsdag den 23 mars.
Ltl Axel Jonsson

Fru talman! Från Ålands Framtids sida tycker vi att det här är ett lovvärt initiativ. Det är en felaktighet som självklart borde rättas till. Det bästa exemplet
på det här är kanske den person som just nu står i talarstolen. Jag var 19 år
när jag blev invald i lagtinget för snart fyra år sedan. Det betyder att med nu203

varande system så skulle jag ha haft möjlighet att lyfta pension redan vid 34
års ålder. Vem som helst förstår att det inte är rimligt att bygga ett samhälle
på sådana premisser.
Fru talman! Vi är glada att det verkar finnas en stor uppslutning bakom
ambitionerna i det här medborgarinitiativet. Jag vill bara uttrycka vår förhoppning om att vi kan få det här förändrat så snabbt som möjligt.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Det som föranledde ändringen av motsvarande lagstiftning för ledamöterna i Finlands riksdag var just sådana exempel som
kollegan Axel Jonsson delvis berörde. Det fanns och finns personer som
frivilligt har lämnat Finlands riksdag med full pension vid 35 års ålder.
Ltl Axel Jonsson, replik

Jag kan försäkra ltl Jansson om att jag personligen har högre ambitioner
än så. Jag skulle inte ha bidragit till att vi hade fått ett sådant dåligt exempel även om jag hade haft möjligheten. Jag tycker också att de som
tar den här möjligheten i dagsläget faktiskt borde ta sig en funderare
över om det är moraliskt riktigt att använda ett sådant här system som
uppenbarligen det åländska folkets företrädare ganska starkt kritiserar i
dagens debatt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, talman! Jag tänkte nämna samma händelse som kollegan Gunnar
Jansson. Det är ofta någon person som sätter igång en process. Det är
väl upprörande om det är en mycket ung person som lämnar uppdraget
med full ålderspension.
Jag tror att kollegan Jonsson och jag förstod vad det skulle innebära
när vi i samband med hanteringen av arvodeskommissionen i lag- och
kulturutskottet dristade oss till att dels lyfta fram pensionsfrågan, vid
sidan av huvudfrågan, och dels efterlyste en reform. Nog har vi hela tiden vetat att det här var eldfängt, men vi trodde kanske inte att det
skulle behöva ske via ett medborgarinitiativ. Vi har själva tänt den här
lågan och nu får vi se till att föra den i hamn på ett snyggt sätt. Jag delar
helt ledamotens åsikter.
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack, det är ju positivt. Det är också ett positivt fenomen att ett medborgarinitiativ på det här sättet kan skynda på en process. Jag uppmanar
medborgarna att lägga bakom örat att man också kan använda medborgarinitiativ vid andra tillfällen när man har den här typen av frågor. Man
kan förstås ibland tycka att lagtingsledamöternas pensioner är en liten
detaljfråga som vi borde kunna lösa betydligt snabbare utan ett medborgarinitiativ. Möjligheten med medborgarinitiativ, som vi har infört i lagtingsordningen, är positiv. Jag uppmuntrar medborgarna att använda
det här initiativet, även i frågor som har större samhällsekonomisk bärvidd.
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Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Åke Mattsson

Tack, fru talman! Jag vill understöda vtm Roger Janssons förslag om bordläggning och bordläggningstid.
Talmannen
Ärendet kommer att bordläggas eftersom vicelantrådet Roger Nordlund, understödd av
ltl Åke Mattsson, har föreslagit bordläggning till måndagen den 23 mars 2015.
Önskar någon uttala sig om bordläggningstiden? Ärendet bordläggs till måndagen den
23 mars 2015.
För kännedom
10

Ändring av bestämmelser i ordningslagen
Landskapsregeringens lagförslag (LF 12/2014-2015)
Ärendet upptas till behandling vid plenum 23.03.2015.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls 18.03.2015 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Vtm Roger Jansson

Tack, fru talman! Från vår sida önskade vi en bordläggning senast eftersom vi
hade några borta som gärna ville säga någonting. Till den gruppen hör också
jag, som var låst av andra uppdrag här i lagtinget. Vår medlem Mika Nordberg höll vårt gruppanförande och klargjorde vår inställning när det gäller
kortruttsfrågan.
Finans- och näringsutskottets betänkande. Det är fantastiskt att i ett så här
stort ärende där landskapsregeringen har gjort ett väldigt brett utredningsarbete, kan ett utskott så kortfattat uttrycka sin åsikt som finans- och näringsutskottet har gjort och har fått med allt väsentligt för den här mandatperioden till den här delen. På fyra rader skriver man att utskottet för sin del förordar investeringar i kortrutt på östra och västra Föglö. Utskottet betonar
vikten av att de investeringar landskapsregeringen gör inte omöjliggör en
kommande fast förbindelse i framtiden. Ifråga om en bro över Prästö sund
anser utskottet att olika alternativ kan utredas. Sedan är det bara att verkställa dem, jobba vidare och dessutom ett ordentligt betänkande till den här
delen. Det kort sagda är ibland det klokt sagda.
För vår del inom Moderat samling för Åland har det viktiga för utvecklingen av skärgårdstrafiken alltid i olika grupperingar som vi har verkat, varit att
få en ökad inflyttning till skärgården. Få en ökad befolkning, stoppa den negativa befolkningsutvecklingen, som visserligen kunde stoppas någorlunda på
1970-talet tack vare den trafik som då byggdes upp, men igen nu är i en situation där åldersfördelningen ute i nästan alla skärgårdskommuner, förutom
de som ligger nära antingen Finland eller fasta Åland, har varit väldigt negativ igen. Det är framtiden för skärgården som är det viktiga, att få den fantastiska del av Åland som vi har öster om fasta Åland att leva året runt. Då går
det inte mera att lägga upp en trafik som bygger på att fortast möjligt komma
till Mariehamn såsom var målsättningen från och med 1959 och framåt och
som många av oss har varit med och försökt ändra på, men inte lyckats. Nu
börjar vi få en klar majoritet som inser att skärgårdstrafiken inte fortsättningsvis kan byggas på det gamla sättet, att fortast möjligt komma in till Mariehamn, utan det är andra delar som måste utvecklas.
För oss har det alltid varit ytterst väsentligt att skärgårdskommunerna kan
utvecklas på det sättet som jag sade, så att de klarar sig så bra som möjligt
själva. Att en kommun som Sottunga skulle fortsätta att kunna klara sig ensam är inte mera rimligt. Kökar är också i ett svårt läge och nog också Kumlinge. Dessa mellanskärgårdskommuner är alla i en svår situation. Det är
klart att man måste anpassa trafiken så att det ger möjlighet för de här kommunerna att överleva. Då är det ett fantastiskt förslag att Kökartrafiken leds
över Föglö, Sottungatrafiken leds över Föglö, Kumlingetrafiken leds gärna
också i en framtid över Föglö, men kanske också delvis på ett annat sätt.
Brändö är i en lite annan situation, med sin närhet till fasta Finland och
Vårdö har nästan en fast förbindelse redan. Föglö är på väg, om vi nu driver
den här politiken tillsammans på ett förnuftigt sätt, att bli väldigt nära också.
Det sades mycket klokt i måndags och jag har inte så mycket mer att tilllägga. Jag vill ändå kort säga om färjfästet på östra Föglö, som blir en central
knutpunkt för en stor del av skärgården, den största delen av skärgården, den
mest utsatta delen av skärgården. Dit hör alltså Sottunga, lill-Sottunga, Kyrkogårdsö. Till lill-Sottunga kan man också räkna Husö som en del av kommunen och hela Kökar och till vissa delar också Kumlinge. Kumlinges framtid
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bör inplanteras i den här diskussionen. Då är det färjfäste som vi ska anlägga
på östra Föglö inte enbart en satsning på Kökartrafiken utan det är en satsning på den här regionen som helhet som ska överleva.
Som kollegan Mika Nordberg sade i måndags, så kan rätt planerat färjfästeplatsen på östra Föglö bli förbindelsen till fasta Finland för den delen av
den kommersiella trafiken. Mycket intressant. Tidigare har det varit så att när
vi har diskuterat frågorna om samarbete mellan kommunerna har vi tänkt
mycket på privata serviceföretag, på hur de ska kunna betjäna flera kommuner. Man ska inte i Kökar och Sottunga behöva för varje åtgärd som ska vidtas för enskilda människor och företag, ta in folk från Mariehamn och betala
väldigt dyrt för det utan det ska kunna byggas upp en serviceföretagsverksamhet i skärgården, som kan serva alla i skärgården. Dessutom växer de företagen så att de kan serva på fasta Åland också. Det är framtiden för skärgården som vi måste skissa på.
Nu under det senaste årtionde har det kommit in en ny bild, det är alldeles
markant att samhällsservicen också måste koordineras och satsas på. Skolorna har varit självklara hittills, på sociala sidan blir det alldeles uppenbart
ett behov på det här, på hälso- och sjukvårdssidan är det redan ett behov av
samordning mellan de här kommunerna. Placeringen av färjfästet på östra
Föglö måste ta detta i beaktande.
Jag sätter punkt där, alla begriper säkert vad jag säger. När finans- och näringsutskottet var på diskussion i Föglö om kortrutten med Kökar, Sottunga,
Föglö och Kumlinge så framkom det väldigt tydligt att alla är väldigt för att
köra över Föglö under en förutsättning, det får inte bli en flaskhals i Degerby.
Det får inte bli att man sitter i Degerby och väntar på färjan hur länge som
helst. Därför är det en förutsättning att bygga ut till Gripö och sedan till
Långholm och därifrån ett 18 minuters pass till Svinö. Då kan man med nuvarande kostnad utöka trafiken väldigt mycket och man kan t o m utöka trafiken med sänkt kostnad jämfört med dagens trafik. Det är ytterst viktigt att
man gör det och det kan vi göra i närtid. Om vi ser att vi kan få östra Föglö i
drift om fyra år så kan vi ha västra Föglö i drift om fem år enligt min uppfattning.
Kortfattat och korrekt uttrycker sig utskottet till den delen att en kommande fast förbindelse inte ska omöjliggöras. Det är alldeles klart att från den
långa holmen, Långholm, finns det alla möjligheter att ta ner en tunnel som
kommer upp i Svinö. Det finns olika dragningsmöjligheter, en nordlig riktning, en mellanriktning och en sydlig riktning beroende lite på havsdjupen
där som inte är så stora ändå. Detta sagt om Föglötrafiken.
Jag vill också säga lite om Vårdöförbindelsen. Utskottet skriver klokt att
olika alternativ kan utredas. Vi har alltså alternativ över Prästö sund där flera
tekniska lösningar är möjliga, vi har alternativet söderut över Lumparland,
där flera tekniska lösningar är möjliga. Man har sagt att under Prästö sund
går det inte att dra en tunnel för att vattendjupet är 28 meter. Det går naturligtvis att dra en tunnel, men det blir väldigt långa uppfarter och nerfarter.
Det finns ställen som är grundare i området söderut och norrut, men det är
ändå relativt stora djup. Då finns det en sådan teknisk lösning att man bygger
en bro under vattnet över dessa stora djup och får en sänkt tunnel som ligger
på ungefär tio meters djup och så har man löst den problematiken. Det finns
alltså inte några kalkyler eller tekniska beräkningar gjort på det här. Jag vill
bara slänga fram att det finns flera lösningar, en hög bro eller en låg bro. Att
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den kommersiella trafiken skulle ledas genom Bomarsundshålet, mellan Bomarsund och Prästö, det finns inte vatten för det och sprängningar skulle
vara oresonliga till den delen. Att tänka sig att vi skulle ha en segelbåtstrafik
genom en öppningsbar bro där skulle innebära så många infrastrukturella
negativa konsekvenser att Vårdöborna inte skulle vara betjänta. Det gäller
förutsättningslöst för landskapsregeringen att på basen av finans- och näringsutskottets skrivningar utreda detta. Faktum är, fru talman, att nu är jag
färdig.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Tack för ett intressant anförande, vtm Roger Jansson. Jag
skulle behöva få lite kompletterande uppgifter, det är möjligt att jag var
lite ouppmärksam annars något annat. Vtm säger att förbindelsen till
Finland avseende den kommersiella delen kommer att flyttas från Mariehamn till västra Föglö. Är det så jag ska se det? Jag uppfattade också
att vtm sade att alla är för att köra över Föglö. Det är inte speciellt länge
sedan jag fick ett brev undertecknat av 100 enklingebor som inte var intresserade av att köra över Föglö och sedan vet jag att Brändö kommun
har uttryckt sitt ställningstagande. Jag måste också tyvärr meddela att
vad gäller drift av västra Föglö med bro över Spättahålet och sedan vidare så är man nog kanske överoptimistisk om man tror att verkställigheten ska kunna ske inom fem år.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Tack ministern för den kommentaren. Ministern var väldigt
ouppmärksam när det gällde trafiken till fasta Finland från östra Föglö.
Det är alltså den som utgår från Långnäs idag och mycket annan trafik
som fisktransporter och annan, som kunde lösas med ett ordentligt fäste
och en central punkt på östra Föglö. Det har ingenting med den stora
färjtrafiken som går mellan Finland och Sverige att göra eller mellan
Åland och Sverige. Jag hänvisar till vårt gruppanförande som Mika
Nordberg höll och där framgick detta på ett tydligt sätt.
När det gäller om alla inom de här nämnda kommunerna, Kökar,
Sottunga och Föglö är för eller emot någonting så hänvisar jag till finans- och näringsutskottets möte i Degerby där kommunerna var kallade och kommunernas representanter angav detta. Hur medborgarna
ställer sig är en annan fråga.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Tack för det klargörandet. Vad gäller mötet som hölls i Degerby
så var inte alla kommuner kallade till det. Brändö och Vårdö kommuner
träffade finans- och näringsutskottet vid ett annat tillfälle. Vad sedan
gäller en öppningsbar bro över Bomarsund ser jag det som fullt möjligt
och som ett intressant alternativ att utreda. Vi ska idag komma ihåg att
Lemströms kanal är synnerligen flitigt använt av segelfarkoster och även
andra större fartyg och den öppnas en gång i timmen under högsäsong.
Mig veterligen fungerar det väldigt väl trots att vi har en ganska intensiv
trafik ner till Långnäs och Föglö. Jag tycker inte att man i det här skedet
ska utesluta alternativet utan man ska titta vidare på det.
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Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! På Föglömötet diskuterades södra skärgårdens problematik. Brändö och Vårdö hör inte till södra skärgården så det var en särskild diskussion som finans- och näringsutskottet höll med dem. Det var
lyckade tillställningar båda två. Jag deltog i dem båda som ersättare i utskottet. När det gäller att ytterligare ha en öppningsbro i ett område som
är väldigt trafikerat av bilar visar Lemströms kanal-problematiken det
att det under sommaren oftast är ett 20 minuters stopp på biltrafiken
och det upplever folk som inte särskilt bra service. Man och man och
kvinna och kvinna och man och kvinna emellan har det diskuterats behov av en annan framtida lösning över Lemströms kanal också. Att
bygga fast sig på ett annat ställe på fasta Åland med mycket biltrafik är
kanske inte så smart.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Som medlem i finans- och näringsutskottet hade jag möjlighet att närvara vid hörandena av skärgårdskommunerna i kortruttsfrågan. Att låta sig ledas över Föglö vad gäller de fyra kommunerna i
södra skärgården så var det så att man, precis som sades, kunde tänka
sig trafik över Föglö, men jag tror att det var ännu lite starkare betoning
mot det att då bör kortruttsarbetet sluta i en fast förbindelse mellan
Föglö och fasta Åland. Man nöjer sig inte bara med en förbättrad trafik.
Jag tror att vi ska vara ganska precisa i det här. Det var för de södra
skärgårdskommunerna tydligt och klart att slutmålet är en fast förbindelse där, inte bara en förbättrad trafik.
Vtm Roger Jansson, replik

Tack fru talman! Det är alldeles riktigt. Min tolkning av de officiella
kommunrepresentanterna var tvådelad. Det får inte bli något stopp i
Degerby utan man måste komma vidare direkt. Om man har ett färjpass
som fungerar på det sättet så är det inledningsvis okej, särskilt för
Kökarrepresentanten. Det är alldeles riktigt, som jag uppfattade det, för
att Kumlinge och Sottunga fullt ut ska vara positiva till den här
kortruttslösningen så erfordras i förlängningen absolut en fast förbindelse. Man kan uttrycka det i två nivåer, i två nyanser.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Gällande betänkandets tydlighet och det som utskottet har
sagt rätt så kortfattat, är det tydligt med vad man förordar. Det är också
tydligt att man från utskottets sida ser att man kan utreda olika alternativ gällande bro över Prästö sund och vidare. Jag vill för min del klargöra att utskottet inte på något sätt har tagit ställning till hur den här
förbindelsen mellan fasta Åland och Vårdö ska se ut. Många olika alternativ diskuterades löst, men det fanns absolut ingen beredning, det
gjordes inte några höranden för att avgöra vilket alternativ som är det
bästa. Det har framkommit som om utskottet nästan skulle ha pratat för
en låg bro, men jag vill för min del säga att man måste bereda saker och
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höra näringsliv, höra resenärer innan man tar ställning till en sådan stor
fråga.
Vtm Roger Jansson, replik

Tack fru talman! Jo, jag delar den uppfattningen. Nu var jag inte med i
slutskedet av utskottsbehandlingen, men i de diskussioner som jag deltog så var de i den riktningen. Man måste ha ett öppet sinnelag när det
gäller att lösa den fasta förbindelsen till Vårdö. Därför ville jag lägga in
det här att om det inte går att ta ner en tunnel till 50 meters djup under
Prästö sund så finns det faktiskt en möjlighet med sänkt tunnel på ungefär 10 meters nivå under vattenytan. Det finns som sagt inte några kalkyler på det och inte några tekniska beräkningar, men för en nästan
hamnbyggnadsingenjör som mig känns det som om det skulle vara möjligt.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Annette Holmberg-Jansson

Fru talman! Efter att ha missat måndagens debatt om skärgårdens kortrutt
på grund av ett BSPCs arbetsgruppsmöte känns det egentligen rätt så skönt
för jag vet inte så mycket av vad som har sagts mer än det jag har kunnat läsa
om i tidningen. Efter att de första månaderna i år haft fördelen att få sätta
mig in i kortruttsmeddelandet ytterligare i utskottet så tycker jag förstås både
det ena och det andra. Jag tänker dock försöka hålla mig ganska kort.
Jag anser att spaden för östra Föglö skall och bör sättas i marken så snart
som det bara går. Det vore totalt oekonomiskt och ohållbart att inte göra det.
Jag tror faktiskt att alla här i salen är ganska överens om det. För västra Föglö
däremot, tror jag att viljorna går lite mer isär.
De hörande vi har haft i utskottet har uttalat sig om vad de tycker och tänker om skärgårdens trafikframtid. Jag måste säga att min bild av skärgårdstrafiken ställdes i en lite annan dager. Det är klart att de som bor där funderar mest på hur saker och ting ska fungera och om de säger att västra Föglös
logistik måste skötas i samma handvändning som östra Föglö så stämmer nog
det. Efter att ha hört deras farhågor är jag hundraprocentigt säker på att vi
också måste göra det. Hur vi gör det är däremot en annan fråga. Skall det
vara en tunnel? Ja, kanske.
Jag tror att vi där aldrig får glömma en OPS-finansiering. Inte heller en
eventuell bompeng som bl. a ledamot Sundman var inne på. Jag tror mig veta
att om man kan minska sin restid med 30 minuter per väg så är det värt något. Jag tycker dock att det saknas en samhällskonsekvensanalys överlag. Vad
skulle en tunnel, en fast förbindelse, innebära för främst Föglöborna? Hur
mycket kommer näringslivet att öka då Föglö blir ett spännande utflyktsmål
för alla som besöker Åland? Hur mycket mer intressant blir det att driva ett
företag på Åland då det finns en fast förbindelse? Hur mycket mera kommer
markens värde att öka då det blir lättare att bo där? Jag kan se att det blir ett
måste för alla turister att göra en tur i en tunnel till en ö mitt i havet och sedan tillbringa dagen där. Avgifterna skulle förstås vara sådana som idag, en
för boende och en för besökare. Ett modernt betalningssätt som gör det enkelt att betala för passage genom tunneln. Kanske vi verkligen borde se över
OPS-investeringar för att det ska hända inom detta decennium.
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Varför ska landskapet själv göra allt? Det finns ju andra som är villiga att
göra mycket inom skärgårdstrafiken. Kan vi sedan dessutom eventuellt söka
extra anslag för det, anser även jag här att vi så klart ska göra det. Vi måste
tänka lite nytt om skärgården ska fortsätta att leva.
Vi har sedan Vårdö som är kvar i vårt betänkande. Där har vi den fasta förbindelsen som nu är med i vårt betänkande. Där har ett enigt utskott sagt att
den förbindelsen skall utredas. Vi har diskuterat broalternativ och kanske är
det den enda rätta lösningen, men det lär utredningen säga och hur den fasta
förbindelsen ska se ut.
Det är dock klart att kortruttens förverkligande behövs om vi vill att hela
Åland ska må bra. Låt oss nu enas och sätta spaden i marken. Kan vi inte
själva göra jobbet så låt någon annan göra det, t ex med en OPS-lösning.
Tack!
Ltl Sara Kemetter, replik

Fru talman! Ledamot Annette Holmberg-Jansson lyfter fram det här
med att betala för passage i tunneln. Hur ser ledamoten då på att man
eventuellt klassar de här rutterna som landskapsvägar? Nu är moderaterna beredda på att införa även vägtullar.
Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik

Där tycker jag att det är en helt annan sak faktiskt. Det här är någonting
som skulle kunna finansieras av sig själv till stor del genom en avgift för
att passera tunneln. Varför ska vi alltid tänka som vi alltid har gjort, varför inte tänka på ett annorlunda sätt?
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack fru talman! Vi talar alltså om enorma investeringskostnader för att
hela infrastrukturen i skärgården ska fungera. Ledamot HolmbergJansson pratar om att man borde satsa hårt på skärgården och äntligen
fatta beslut. Är moderaterna nu verkligen villiga att till och med uppta
lån för att förverkliga dessa röster.
Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik

Jag har bara pratat om de saker som vi har haft i vårt betänkande. Det
gäller västra och östra Föglö och det gäller Vårdö. Jag anser inte att man
ska behöva ta lån. Vi ska tänka smart och där är OPS visserligen någonting som man betalar av på, men det är fortfarande ett snabbt sätt att få
det fixat. Hur ser skärgården ut om 20 år när vi i det här lagtinget lyckats få det här igenom? Det är min fråga.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! Förra gången när det här ärendet var upp gav Ålands framtid genom min kollega Brage Eklund våra synpunkter på skärgårdstrafiken. Då pekade vi också på vikten av ett färjfäste på östra Föglö. Jag tror
att det är som ledamoten Holmberg-Jansson säger att vi troligtvis alla är
överens om att vi ska ha ett färjfäste på östra Föglö. Jag är däremot lite
fundersam eftersom vi ju faktiskt har varit överens om det i tio år. Om
man tittar på den politiska debatten och tar fasta på att man i 20 år har
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pratat om att vi ska investera där för att få den största återbetalningen
så har man egentligen i 20 år pratat om ett färjfäste på östra Föglö. Jag
måste ändå ställa en fråga eftersom vi fortfarande står här och diskuterar och diskuterar. Ledamoten Holmberg-Jansson, som har en inblick i
arbetet bakom landskapsregeringen, kan kanske förklara för mig varför
vi inte har kommit till det hon sade, dvs. att vi ska ha spaden i marken.
Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik

Jag tycker att den här regeringen har kommit rätt långt på det här. Det
är väl egentligen bara fem före spaden sätts i marken. Jag har lärt mig
under de här snart två åren som jag har varit i lagtinget, att beslutsprocessen inte är enkel och det går inte snabbt. Därför säger jag att vi
kanske måste börja se oss om efter andra alternativ för att få saker och
ting att hända. Vi kanske ska använda oss av det privata näringslivet,
som uppenbarligen har sagt att de är intresserade av att gå in och hjälpa
till med förverkligandet av en kortrutt i skärgården.
Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! Det heter väl så när ledamot Holmberg-Jansson pratar om
andra alternativ, att det kan inkludera en annan landskapsregering. Vad
vet jag? Mantrat att vi ska sätta spaden i marken, jag har använt det
själv, jag har använt det i början på den här mandatperioden, under den
förra mandatperioden, kollegan Torsten Sundblom har också använt det
i två mandat, men vi står ändå här fortfarande i diskussionsstadiet. Det
är det som jag är lite förvånad över att vi synbarligen är överens, jag tror
faktiskt det för jag har inte hört någon ledamot öppet säga att man är
emot ett färjfäste på östra Föglö. Jag har inte hört någon som har sagt
det, men det kan likaväl finnas någon. Samsynen är väldigt stor, men
nog har det tagit tid att komma egentligen inte någonstans, till dags
dato.
Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik

Fru talman! Det är därför det här verkligen är en produkt av den här regeringen och nu ser vi konkret att de olika stegen följs. Jag har stor förhoppning om att det här kommer att bli bra.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Igge Holmberg, replik

Fru talman! Man talar om en massa saker, men vi väntar ju fortfarande
på en ordentlig utredning om tunnlarna. Det föreslås det ena och det
andra, men innan vi har fått en MKB-utredning och införskaffat tillstånd från alla som faktiskt berörs av det här byggandet, kan vi inte ta
beslut. Vi kan inte sätta spaden i marken innan allt är klart. Det behöver
utredas ordentligt så att vi får ordentligt på fötterna innan vi drar till
med tunnlar och andra fantasiprojekt.
Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik

Absolut, fantasiprojekt är väl ingenting för det här lagtinget. Däremot
anser jag inte att det är en utopi att kunna bygga en tunnel. Det är det
som utskottet egentligen skriver i sitt betänkande att det ska möjliggö-
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ras, man ska kunna bygga. När man gör dessa förberedelser ska det inte
uteslutas att det inte går att bygga en tunnel i framtiden. Varför vänta på
framtiden? Kanske vi ska börja titta på andra vägar för att få det att
hända lite snabbare.
Ltl Igge Holmberg, replik

Fru talman! Jo, det håller jag fullständigt med om, men regeringen har
kommit rätt långt med bro till Vårdö. Det var ett projekt på fem miljoner. Då satte moderaterna tummen ner. Nu föreslår de en enorm utgift
för den här tunneln och pratar om att sätta spaden i marken. Istället för
att komma till skott brukar moderaterna blocka det hela. Hur vet vi att
det inte upprepar sig?
Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik

Ja, skillnaden när det gäller Vårdöbron där moderaterna hade den åsikten att det skulle utredas mera, det var för att vi kunde se att vi kunde
spara pengar om det är så att bron är i så gott skick att den kan användas och byggas på. Samma gäller kortrutten. Det är för att spara pengar.
Det tycker vi i moderaterna att är viktigt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack fru talman! Jag är glad att ltl Holmberg-Jansson lyfter OPSfinansieringen. Jag lyfte den själv i mitt anförande när vi hade upp den
senast. Jag ser det som en finansieringsform som vi måste pröva för att
komma igång med vårt kortruttsbyggande. Annars blir det som vi sysslar med nu att vi står här och pratar om tio år om kortrutten och inte
kommer någonstans. Vi anser oss inte ha råd att finansiera över normala
budgetmedel. Det är bra att fler sällar sig till tanken med en OPSfinansiering. Man borde utreda den också i samband med att man pratar
om extra pengar och den finansieringsformen.
Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik

Ja, OPS-finanseringar är verkligen någonting som man använder sig av i
våra närområden så varför ska inte vi här på vår lilla ö kunna tänka oss
den möjligheten. Man kan spåna fritt, man kan hitta andra lösningar.
Jag har lyft många och sagt att varför ska vi ha stora färjor som transporterar bilar, kanske vi kan ta små färjor som transporterar personer
och istället köper en massa bilar som står i hamnen som alla får låna
gratis. Det kanske är betydligt mer kostnadseffektivt än att köpa stora
färjor som ska transportera bilarna. Man kan välja att vända saker och
hitta nya lösningar precis hur som helst, men OPS är inget påhitt utan
det är faktiskt något som finns på riktigt.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack fru talman! Jag tror att det finns en viss rädsla med den här finansieringsformen för man känner kanske inte till hur den fungerar. Rädslan är väl den att det finns ett kapital som ska betala det här. Kapitalet
ska ge en avkastning och det är väl där tanken ska komma in att man
inte kan acceptera att det fria kapitalet ska få en viss avkastning på det
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man har satsat i det här. Man ska också veta att man driver underhållet
under 25-30 år beroende på vad man har avtalet om. Det är det här som
man borde tänka sig in i. Det är väldigt bra för man blir fri från det ansvaret, men det är själva tanken som man borde få in i medvetandet.
Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik

Från finans- och näringsutskottet fick vi gå på ett föreläsningstillfälle
där OPS beskrevs. Det finns säkert många med mig som inte visste
någonting om det förrän de gick till föreläsningstillfället. Man ska inte
vara för rädd för det. I fastlandet bygger man skolor på det här sättet,
vägar byggs på det här sättet. Jag tror inte att vi ska stänga dörren för
det. Det är klart att man skräms av de avgifter som kommer. Kanske
man genom en samhällskonsekvensanalys kan se hur mycket värdet
ökar för de här regionerna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Fru talman! Ledamoten Holmberg-Jansson kom till det mycket viktiga i
sitt anförande och det är spaden i marken, byggstart, någon form av
verksamhet, att det startar upp. Det är viktigt att arbetet går framåt, att
det händer någonting, att grävskopan kommer, att dynamitlasset kommer och vad man nu behöver för att bygga. Man ska ingjuta den framtidstro i befolkningen ute i skärgården att nu händer det, nu går det
framåt. Det här anförandet var bra på den saken, det lyfte den saken.
Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik

Tack! När vi säger att den här landskapsregeringen inte har gjort någonting när det gäller kortrutten är att sprida osanning. Det har de gjort. Att
göra ett sådant här gediget arbete som det här är kräver mycket när vi
ser hur lätt det är idag att besvära sig och hur stort det kan skilja mellan
kostnader mellan det ena alternativet och det andra alternativet. Det här
är verkligen ett måste och det är mycket på gång.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Fru talman! I måndags berömde jag ministern för att miljökonsekvensbedömningen nu är klar och kommer att ställas ut så småningom. Det är
också ett av stegen som visar att det är på gång. För att gå vidare till
bompeng, man kan spara väldigt mycket tid om man kommer till fast
förbindelse. När man sparar mycket tid att färdas kan man också betala
lite för turen genom, men ett smidigt system är det viktiga.
Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik

Ja, det var min uppfattning också under det hörande vi hade ute i skärgården att det var villiga att betala en bompeng om de kunde vinna tid
och säkerhet och komma fram under den tid de ville. En bompeng ska vi
absolut inte utesluta.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
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Minister Veronica Thörnroos

Talman! Bästa lagting! Tack för en synnerligen intressant och givande debatt.
Några reflektioner kring det som har sagts. Det finns en stark samsyn kring
ett färjfäste på östra Föglö. Det är det projekt som landskapsregeringen har
kommit längst med.
Jag noterar att ledamoten Anders Eriksson här i ett replikskifte med ledamoten Holmberg-Jansson var tveksam till vad landskapsregeringen egentligen har gjort under den här perioden. Jag skulle vilja påskina att vi har gjort så
mycket som bara har varit möjligt med de resurser som vi har. Så enkelt är
det. Redan under tidigare lantråd Viveka Erikssons ledning lades den första
grunden fram till kortruttsmeddelande som sedan har processats vidare. Inledningsvis så fanns det, om man får raljera lite, lika många färjdragningsalternativ som det fanns ledamöter i landskapsregeringen och i lagtinget, man
kan rita på en karta precis som man vill. Det här har sakta men säkert kokats
ner, precis som ledamoten Annette Holmberg-Jansson sade, så att vi nu har
kommit ner i konklusion och nu går vi djupare in i varje projekt. Jag kan
meddela att vår bro- och hamningenjör har berättat att den slutgiltiga MKBrapporten har kommit idag från leverantören. Den här veckan går han genom
den och nästa vecka tas beslut och sedan ställs den ut. Nu har vi den tiden
också bekräftad.
Vad gäller offentlig-privat samverkan så snabbar inte processen som sådan
på den demokratiska processen. Vi har ändå en miljölagstiftning, vi har en
vattenlagstiftning, vi har den enskilda medborgarens rätt att gå in i processen, följa den och påverka den. Det man tidsmässigt med en offentlig-privat
samverkan vinner är att man får tag i kapitalet snabbare. Det är egentligen
det som det handlar om. För att spara in på den tiden, de vinster man kan
göra där genom att komma igång med en större satsning snabbare får man
istället ett avkastningskrav som man betalar lite för. I bokföringen kommer
offentlig-privat samverkan att gå som drift, det går inte som en investering.
Det kan också vara ett resonemang huruvida investeringen, tunneln man har
byggt, färjan, om den ska övergå till landskapet efter en viss tid eller inte. Där
finns en uppsjö av alternativ.
Det som också är intressant är att utredningsarbetet kring västra Föglö och
Prästö-sund går vidare. Vi söker lösningar där man i ett senare skede kan få
en bred koncensus kring här i lagtingssalen.
Jag vill på landskapsregeringens vägnar tacka lagtinget för den tid och den
kraft som ni har satt ner på det här mastodonta arbetet. Vi fortsätter att göra
så gott vi kan så att vi får spaden i marken, som ledamoten Torsten Sundblom
har efterlyst ett antal år.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack fru talman! Det stämmer precis som ministern säger när det gäller
kapitalet och OPS-finansieringen. Det är där som vi från Ålands framtid
har hävdat att det är det som kan påskynda snabbheten i verkställigheten. Man ska inte behöva slå sig i huvudet när det gäller anslagen utan då
vet man att så här mycket kostar det varje år för den satsning vi har gjort
för de budgetmedel som i princip har gått igenom i salen. Det är ungefär
som en amortering på ett lån. Nu blir det varje gång så att varje projekt
ska stå och pratas sönder. Sedan kommer ett nytt lagting och så börjas
det på nytt. Vi ser precis från 2005 vad som har hänt när ledamot Runar
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Karlsson lade fram första kortruttsmeddelandet, inte har det hänt något
mer. Det som har kommit lite längre nu är östra Föglö och det är bra
det.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack talman! Jag håller inte riktigt med det sistnämnda att det inte har
hänt någonting. Backar man ännu längre bak i tiden så var det de facto
dåvarande trafikminister Runar Karlsson som lämnade det första kortruttsmeddelande som sedermera nästa landskapsregering under Viveka
Erikssons ledning fortsatte att arbeta vidare på. Det har nu konkretiserats i en högre nivå i form av kortruttens slutrapport. Nu går vi in i varje
projekt och går in i nästa skede. Mera kunskap och så börjar vi bygga.
Jag tror att vi har en samsyn kring det här, men jag vill också säga att jag
delar ledamoten Brage Eklunds syn på att många saker pratar vi helt enkel sönder, vi ser inte Ålands bästa utan vi ser kanske lite för kortsiktigt
och så pratar vi helt enkelt sönder det. Vi är helt enkelt lika goda eller
dåliga debattörer på det allihop här i salen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Englund

Fru talman! För det första så vill jag tacka landskapsregeringen och särskilt
ministern som har haft hand om undersökningen om kortrutten och den slutrapport som man har tilldelat lagtinget. Det har varit ett stort och omfattande
arbete som man har gjort. Jag har haft möjlighet att ta del av det här och som
bosatt i skärgården, verksam inom kommunen och även här i lagtinget har
det varit mycket intressant, även i utskottet som jag har varit med i. Det är ett
mycket bra arbete som har gjorts.
Sedan kommer man till det att man behöver komma till något konkret, att
sätta spaden i marken, som det så bra talas om här. Där har man nu föreslagit
tre saker som man bör arbeta på från landskapsregeringen. Det är mycket bra
och det gäller att få detta att bli någonting, att verkligen driva detta framåt,
precis som man sade tidigare att man inte pratar sönder det. Jag tror att jag
också är den här i salen som har den största erfarenheten när man både lever
och bor och ser hur trafiken har utvecklats från sin egen närregion, från passagerarbåt till bilfärja, till bro och vajerfärja. Nu är det på norra linjen 500
meter kvar och sedan är man kopplad till fasta Åland. Det borde inte vara oöverstigligt att lösa det.
Jag är också övertygad om, när man tittar på planeringen av skärgårdstrafiken, att hela vårt trafiksystem över Åland kan komma att ändras i framtiden. Det är inte säkert att det fungerar precis som det gör idag. Vi vet att det
pågår i våra områden runt om oss, en oerhört intressant planering på olika
trafikdragningar. Då kommer skärgården att vara en central punkt även här,
hur man drar trafiken och hur den kommer att löpa. Snabbheten genom
skärgården behöver man ta en titt på. Det är här våra barn kommer att uppleva framtiden. Det tror jag att de verkligen får göra med tanke på den tid
som har gått under min tidsperiod hur mycket det har utvecklats. Jag hoppas
att besluten drivs framåt. Jag har förtroende för att landskapsregeringen
kommer att göra det så att vi inte pratar sönder det här för mycket, även om
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detaljer i vissa fall behöver undersökas. Jag lyckönskar landskapsregeringen
att driva på de här frågorna.
Talmannen
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. Först föreläggs betänkandets kläm och efter det motiveringen. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
Föreläggs betänkandets kläm för godkännande. Klämmen är godkänd.
Föreläggs betänkandets motivering för godkännande. Motiveringen är godkänd.
Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.
Föredras
2

Landskapsregeringens externpolitik
Landskapsregeringens meddelande (M 1/2014-2015)
Enligt 30 § i arbetsordningen kan lagtinget på förslag av talmannen remittera ett meddelande till ett utskott eller till självstyrelsepolitiska nämnden. Beslutar lagtinget att ett
meddelande inte ska remitteras antecknas ärendet för kännedom.
Talmannen föreslår att meddelandet remitteras till självstyrelsepolitiska nämnden.
Talmannen föreslår att en gemensam diskussion tillåts i fråga om detta ärende samt
nästa.

Föredras
3

Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1–31.12.2014
Nordiska rådets berättelse (NRB 1/2014-2015)
Minister Wille Valve

Talman! Framför oss har vi ett historiskt dokument, inte så mycket till innehållet som till formatet. Ett första steg mot en samordnad extern politik.
Landskapsregeringen ser fram emot kommentarer om hur själva formatet
kunde utvecklas vidare. Europa är idag oroligare än på länge. Vi känner av de
öst-västliga konflikterna i mjölkpriser, uppskruvad retorik i och med att lagtinget godkänner handelsavtal med Ukraina, där vi gör åtskillnad på territorier som juridiskt hör till en stat, men tillfälligt befinner sig under en annan
stats kontroll.
Vi känner också av oron i det nordiska samarbetet där Nordiska ministerrådets informationskontor nu har klassificerats som utländsk agent och
måste stänga ner sin verksamhet. Går vi in på Wikipedia finns en artikel som
beskriver det andra kalla kriget ”Cold war 2.0” eller ”Kalla kriget de luxe”.
Detta är den verklighet som landskapsregeringen har att navigera i när det
gäller sin extern politik. Det handlar inte bara om hot- och riskhanteringer,
det ger oss också möjligheter att i rätt läge marknadsföra Ålandsexemplet
som framgångsrik internationell konflikthantering vilket vi under året har
gjort i samarbete med utrikesministeriet visavi Armenien och Azerbajdzjan.
Det här samarbetet fördjupar vi gärna.
I denna otrygga värld lyckas vi på Åland i alla fall med att ha skapat en sak,
trygghet. I ÅSUBs undersökning ”Att leva och bo på Åland” svarade 97 procent av respondenterna att de känner sig trygga eller ganska trygga där de
bor. Det här är anmärkningsvärt om man jämför med de finska resultaten.
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Två procent på Åland svarade att man känner sig otrygg eller ganska otrygg
jämfört med tre procent för Finland. Det här är inte nödvändigtvis landskapsregeringens förtjänst, men tydligen har vi och tidigare regeringar gjort någonting rätt eller avstått från att göra någonting fel när vi har skapat ett tryggt
Åland.
Åland är genom sitt läge mitt i Östersjön beroende av samarbete med
grannregionerna för att lösa miljöproblemen i Östersjön står det i inledningen. Ett konkret exempel på detta, på vikten av att dra åt samma håll i externpolitiken är det förbud mot utsläpp av toalettavfall i Östersjön, som jag och
min ministerkollega Aaltonen har jobbat hårt med. Nordiska rådsdelegationen och BSPC-delegationen har också jobbat i den här riktningen. I B7samarbetet har Åland nu tagit initiativ till ett brev från B7-organisationen riktat till kommissionen och Östersjöländernas miljöministrar där vi uppmanar
att de ska arbeta för ett totalförbud i Östersjön. Danmarks miljöminister har
meddelat att de stöder de åländska kraven och fortsätter att arbeta för ett
totalförbud. Ansvariga kommissionären Bella hade i förrgår, förvisso något
kryptiskt, meddelat sitt stöd och kompletterat med att kommissionen återkommer med ett utförligare svar från det samlade kommissionskollegiet.
Talman! Jag kommer nu att ytterst schematiskt redogöra för några punkter
i det nordiska samarbetet. En djupare analys överlåter jag åt respektive fackminister och vår samarbetsminister Veronica Thörnroos. Det nordiska samarbetet präglas som sagt av spänningar och nerstängning av NMR-kontoret i
St. Petersburg. På det institutionella planet ser vi effektiviseringssträvanden
vinna terräng och kanske värst av allt, tendenser till att samla alla nordiska
möten till Öresundsområdet. Åland motsätter sig tillsammans med Island
denna utveckling i det nordiska samarbetet, som på sikt kommer att försämra
förståelsen mellan Nordens folk. Mer av det här finns i Nordiska rådets berättelse sida 6.
Det nordiska kommunministersamarbetet är sedan 2006 informaliserat.
Landskapsregeringen arbetar för en reformalisering av kommunministersamarbetet. Efter att vi har övertygat våra nordiska kolleger om att Åland har
en egen kommunsektor öppnades dörrarna för Åland till det nordiska kommunministermötet i Oslo den 13-15 augusti, vilket jag tror att har varit till
båtnad både för den pågående reformen för Ålands kommunala sektor och
också valreformsarbetet.
Låt oss ta en titt på några av EU-frågorna. I ett bredare perspektiv är vi rätt
nöjda med det samarbete vi idag har med Finrep i Bryssel. Vi har god tillgång
till information och våra ståndpunkter förs i regel fram. Några utmaningar
finns närmast på hemmaplan, dvs. våra tjänstemäns deltagande i den nationella beredningen. Förra året skröt vi om att det har skett en viss förbättring i
nivån av service på svenska. I år konstaterar vi att den är ungefär på samma
nivå som förra året.
Vad gäller upphovsrätten i kapitel 3.2.4 har en ministerdelegation bestående av lantrådet och undertecknad besökt centrala befattningshavare i Bryssel. Vi har tillskrivit nyckelpersoner, bl. a. kommissionär Oettinger för att påverka EUs upphovsrättsliga regelverk i en för Åland god riktning i denna avgörande stund. Landskapsregeringen har också deltagit i kommissionens
konsultationer, vilket beskrivs på sidan 13.
För tillfället arbetar våra tjänstemän hårt på att förbereda sig inför det som
vi vet komma skall, dvs. det ögonblick då kommissionen frågar vilket policy220

alternativ som Åland eftersträvar. Detta förutsätter en grundlig analys vilket
också pågår. Målet med allt detta är givetvis obehindrad tillgång till SVT-play
och borttagande av problem med mobila elektroniska gränshinder som drabbar åländska konsumenter.
Inom sjöfarten har vi särskilt engagerat oss i formuleringen ”Transport
work” i kommissionens initiativ rörande minskning av koldioxidutsläpp eftersom vi har hyst farhågor om att det här kan gynna större fartyg med stor
last. Vi har också framfört önskemål till kommissionen om att den s.k.
Ballastkonventionen bör få en rimlig tillämpning och behandla Östersjön som
ett enda område. Det är trots allt arter från Svarta havet som vi vill förhindra,
inte arter från andra sidan Ålands hav. Vi har inom det här området haft ett
gott samarbete med europaparlamentariker, bl. a. Torvalds och specialmedarbetare Mats Löfström. Vi strävar efter att engagera ännu flera europaparlamentariker och nyckelpersoner för Ålands sak och involvera dessa i Ålands
hjärtefrågor.
Inom skogsbruket lovade i debatten för ett år sedan ledamoten Eklund att
prioritera skogsbruket. Det här har vi gjort genom att lyfta skogsfrågorna
med Finlands EU-ambassadör, med Sveriges EU-ambassadör, Jyrki Katainens kabinett, europaparlamentarikerna Torvalds, Kumpula-Natri och Fjellner. Vi har även varit i kontakt med EPs skogsrapportör Elisabeth Köstinger
från Österrike, dvs. hon som kommer att föra parlamentets talan i skogsbruksfrågan. Den linje Köstinger nu driver är att EU i princip inte bör ha
någonting med skogsförvaltning att göra, något radikalt kan tyckas. Vi har
fått lugnande besked från framför allt finska EU-ambassadören om att Finland motsätter sig bindande skogsplaner. Vårt budskap har varit att skogsförvaltningen bör vara så obyråkratisk och lätthanterlig som möjligt för våra
småbrukare. Vi kan notera att i kommissionens arbetsprogram för år 2015
framkommer inte några nya initiativ inom skogsbruksområdet. Också inom
jordbruket kan vi konstatera att läget är något så när lugnt, i synnerhet efter
godkännandet av vårt LBU-program.
Avslutningsvis, fru talman, några ord om hantering av sälar. Det har genom en av våra lokaltidningar framförts ett förslag om att det borde dumpas
en 100 kilos förruttnad säl på ansvarig kommissionärs bord. Det är dock något mera komplicerat än så. Det här handlar inte om ett EU-beslut, det här
handlar om världshandelsorganisationen, WTO, där Kanada och Norge har
dragit EU inför rätta. De har krävt att EU ska avskaffa det som de upplever
som ett diskriminerande undantag och vi ska alltså fram till oktober ha införlivat förbudet, annars kan Kanada och Norge dra hela EU inför domstol.
Är då EU fritt från skuld? Nja, det vi kan klandra kommissionen för med
fog är att EU inte har argumenterat tillräckligt bra i WTO och med riktig kraft
fört fram den svensk-finsk-estniska ståndpunkten. Det har lett till att det nu
finns ett extremt lite utrymme för tolkning, som kan göra ett undantag från
försäljningsförbudet. Det kan förvisso vara försvarbart, men dessutom tolkas
texten olika av Kanada och Norge. Vad som sker härnäst är att Sverige och
Finland med ett gemensamt ställningstagande kommer att försöka påverka
WTO och kommissionen i en sådan riktning att vi ändå kunde behålla en del
av undantaget. Jag måste ändå säga rakt ut att det här är en enorm uppförsbacke i den här frågan. Förståelsen för den åländska ståndpunkten är minimal och det har att göra med det underliggande antagandet om att inte en
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enda säl får generera ens lite ekonomisk intäkt. Därmed är det omöjligt att ta
tillvara köttet, försälja det eller göra någon form av souvenirprojekt.
Hur påverkar det här Åland? Ja, rent konkret innebär läget nu att landskapsregeringen inte behöver revidera lagstiftningen som det ser ut idag,
knappast heller tillstånden, dvs. 450 personliga tillstånd, varav 115 sälar fälldes förra året. Däremot och det här är något som jag nästan får ont i huvudet
av, det påverkar antagligen Vikingamarknaden där t ex nyckelringar av sälskinn kan säljas i land. I slutändan är det en moralisk fråga framför en praktisk. Det känns fel att skjuta djur som vi inte tar vara på kommersiellt. Redan
idag fälls långt färre sälar än vad som skulle vara hållbart. Det bästa vi kan
åstadkomma just nu är argument i riktning mot efterlevnaden av det s.k. habitat-direktivet som förespråkar hållbar jakt och som kan tvinga kommissionen att se över hela förordningen, som förbjuder handel med sälprodukter i
ett senare skede. Det är det som finns att säga i detta skede.
Talman, det här kan vara som inledning på debatten. Jag besvarar gärna
frågor och har beredskap att fördjupa mig i ämnen som intresserar. Tack för
ordet.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack fru talman! Tack för en fyllig presentation. Inledningsvis gjorde
minister Valve en sorts politisk lägesbedömning, bland annat om förhållandet mellan Ryssland, Europa och Norden. Jag tyckte att ministern
sade att Nordiska ministerrådet måste stänga ner sina informationskontor. Jag har nog uppfattat att man har beslutat att stänga ner sina kontor. Nu fick man det intrycket att det fanns från rysk sida något påbud
om att man måste stänga ner dem. Det är väl känt sedan många år tillbaka att Putin inte har velat ha några organisationer i Ryssland, för att
mänskliga rättigheter och yttrande- och föreningsfriheter har beskurits.
Minister Wille Valve, replik

Jo, så är det. Måstet är att Nordiska ministerrådet måste klassificera sig
som s.k. utländsk agent och där har Nordiska ministerrådet ingen valfrihet på den punkten utan man måste klassificera sig som det. I och
med att informationskontoret måste klassificera sig som det så vill ingen
i det ryska samhället ha någonting med informationskontoret att göra.
Det är en form av politiskt självmord, nästan, att som rysk NGO ha
någonting att göra med en utländsk organisation som har fått stämpeln
utländsk agent. Det går inte att göra något vettigt då. Visst ligger det
någonting i det som ledamoten Sundback anför. Nordiska ministerrådet
är tvingade av de omständigheterna, som det innebär att vara klassificerad som utländsk agent, vilket i praktiken omöjliggör all form av konstruktiv samverkan.
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag förstår skälen och mekanismen bakom händelsen, men jag tycker att
det är mera korrekt att säga att man har beslutat från Nordiska ministerrådet att stänga sina kontor, annars verkar det som om man inte
skulle ha någon egen uppfattning eller beslutandemakt överhuvudtaget
över dess kontor. Det kanske är en detalj, men det är viktigt att man använder rätt vokabulär i de här sammanhangen.
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Minister Wille Valve, replik

Informationskontoret har härtill varit nött och tvunget. Sedan kan man
notera att detsamma inte tycks gälla för informationskontoret i Kaliningrad. Varför är okänt tills vidare?
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack fru talman. Jag måste ge ett beröm till minister Wille Valve för den
uppföljning han har gjort när det gäller min oro angående, som jag
väckte tidigare i en debatt. Det är bra att man nu följer upp och att det
lugnar ner sig på den fronten. Sedan sade minister Valve här att man lyfter fram och försöker vara så obyråkratisk som möjligt inom skogsbruksnäringen på Åland. Jag hoppas att den policyn också gäller när
man lagstiftar om förändringar i skogsåtgärder när det gäller skogsvårdslagstiftning och den lagstiftning som vi just har pratat om. Även för
skogsprogrammet också så att det inte bara är Wille Valve som utåt bedriver vår obyråkratiska policy.
Minister Wille Valve, replik

Tack ledamoten Eklund. Det bör vara en rimlig målsättning. Det som
har glatt mig under året har varit det att jag upplever att det finns
mindre luddighet nu kring den framtida skogspolitiken. Då avser jag
lagförslag som ännu inte har kommit till Åland, men som kommissionen
avser att presentera. Tidigare fanns det också en viss otydlighet i var exakt Finlands och Sveriges EU-representationer står i den här frågan. Nu
upplever jag att vi har fått tydliga besked, dvs. man gillar inte bindande
skogsplaner. Det är bra för det tryggar att vi kan förvalta vår skog där
det är vettigast att göra det.
Ltl Brage Eklund, replik

Fru talman! Det var bra det där, men jag vill ändå säga att man inte får
somna av igen utan man måste vara alert hela tiden och följa upp. Det
sker förändringar hela tiden och intresseorganisationer som försöker
påverka och få inflytande i det nordiska skogsbruket. Då bör man följa
med på tjänstemannanivå. Det är väldigt bra att ministern själv har engagerat sig i den här frågan.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Harry Jansson, replik

Fru talman! Jag har en fråga till ministern, men först vill jag tacka för ett
gediget arbete. Det är en ordentlig munsbit som lagtinget har fått på
sina bord. Min fråga till ministern är om det är så att hotet mot den ideella tredje sektorn är borta? Den nya EU-kommissionen har inga ambitioner att momsbelägga föreningar generellt. Är det någonting som ministern kan informera oss om så att vi kan sova lugnt till den delen?
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Minister Wille Valve, replik

Fru talman! Det är mitt intryck, ja, men jag ber att få återkomma i ett
senare skede i debatten för att ge ett fullständigare svar på den frågan.
Ltl Harry Jansson, replik

Fru talman! Ja, det är fullt förståeligt. Med intresse avvaktar jag ministerns svar. När jag läser den här gedigna redogörelsen slås jag av att
landskapsregeringen under fjolåret diarieförde tio kommissionsinitiativ
och samtidigt samma år över 60 motiveringar, dvs. hur landskapet
förmår uppfylla bindande EU-rätter, alltså direktiven. Hur ser ministern
på diskrepansen mellan den aktivitet vi förmår uppbåda inom EUrättens område till ljuset sedan av vilken mängd lagstiftning och andra
åtgärder som krävs. Får vi här den här förvirringen som ibland kan uppstå när det är dags för lagtinget att ta till sig ny lagstiftning baserat på
EU-rättens förutsättning, där det inte har funnits möjligheter för landskapsregeringen att i tid informera oss om följderna.
Minister Wille Valve, replik

De siffror ser jag snarare som en form av naturliga fluktuationer. Varje
gång en kommissionsmandatperiod närmar sig sitt slut tenderar initiativen att minska medan däremot domstolsärendena kan gå upp något.
När en ny kommission har tillträtt börjar initiativet att ramla in så småningom. Jag har inte fäst den betydelsen riktigt vid detta, men det är
klart att det kan förtjäna en analys.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack fru talman! Ministern Valve tog upp handeln med sälprodukterna i
slutet av sitt anförande här. Det finns mycket man kan göra med sälprodukterna så det skulle vara bra om man också får tillverka och saluföra
dem. Nu är det så att vi under ett antal år har låtit sälstammen växa. Det
blir då ett tryck på att man måste ha en skyddsjakt på dessa arter. De
gör rätt stor skada långt in i vikarna idag, på fisket. För dem som har
fisket som binäring, yrkesfiskarna minskar men det finns de som har det
som binäring, och för skärgårdsförhållandena är det en viktig del så därför skulle det vara bra om man kunde göra någonting så att man kunde
handla med produkten.
Minister Wille Valve, replik

Tack fru talman! Redan idag är det så att det fälls långt färre sälar som
skulle vara hållbart. Tittar vi på hur många sälar som fälldes så var det
115 stycken. Det här kan jag förmodligen tycka att skulle tala för någon
form av minimis undantag i EU att det vore möjligt att dels ha skyddsjakt, vilket vi redan har idag, men också använda sälen till någonting
vettigt. Använda köttet till något vettigt i liten skala eller till souvenirer
istället för att dumpa det i vatten eller frakta det till Åbo eller vad det nu
blir för lösning som man använder idag. Det är inte klokt. Det är det
som det gäller att nå ut med.

224

Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Christian Beijar

Fru talman! Bästa lagtingsledamöter! Som framgår överlämnar Ålandsdelegationen i Nordiska rådet till lagtinget en berättelse över de för Åland väsentliga frågorna i Nordiska rådet över det senaste året.
Medlemmarna i Ålands delegation i Nordiska rådet har varit undertecknad
som fungerat som ordförande och lagtingsledamot Anders Eriksson som
viceordförande och suppleanter har fungerat lagtingsledamöterna Jörgen
Pettersson och Katrin Sjögren.
Vad kan man säga om Nordiska rådet? Jo mycket! Kritiker anför ofta att
det är tandlöst då det inte har egentlig beslutanderätt utan kan endast
komma med rekommendationer. I samband med EU-inträdet ansågs Nordiska rådets arbete för många inte alla gånger vara motiverat. Nå, åren efter
EU-inträdet har gått och Nordiska rådet har överlevt och det nordiska samarbetet har alltmer visat sig motiverat. Arbetet med bl.a. olika gränshinder
pågår kontinuerligt och stärker den nordiska gemenskapen. En gemenskap
som nu också aktualiserats på grund av det förändrade säkerhetspolitiska läget i vår del av världen.
För Ålands del har arbetet inom Nordiska rådet alltid varit viktigt då det
skapar kontakter med politiker i hela Norden och då det ger oss en internationell plattform att driva för Åland viktiga frågor. Vi har konkret visat att vi
även är kapabla att arrangera olika möten som t ex de samlade utskottsmötena som var förlagda till Åland nu i slutet av januari. Ett för övrigt prisat arrangemang av våra nordiska kolleger.
Fru Talman! När det gäller Ålands delegation som sådan har den främst
administrativa uppgifter och upprätthålls genom delegationssekretariatet en
stab för de av lagtinget valda medlemmarna i vårt politiska jobb inom Nordiska rådet. Avsikten är att delegationen ska vara en plattform för koordinering av framförallt nordiska frågor som är på dagordningen i Nordiska rådet
mellan lagtinget och landskapsregeringen. Delegationen eftersträvar att även
viktigare frågor som behandlas inom Nordiska ministerrådet även förs till delegationen för diskussion.
Arbetet i Nordiska rådet utförs främst i partigrupperna där respektive
medlem är med i olika partigrupper. Jag tillhör den socialdemokratiska
gruppen och ledamot Anders Eriksson mittengruppen. Oavsett är det ändå ett
värde i om delegationen utåt sett förmår agera samlat i icke partipolitiska,
men för hela Åland viktiga frågor. Delegationen verkar därför i syfte att i mån
av möjlighet åstadkomma samförståndslösningar när det gäller specifika
åländska frågor som behandlas i rådet. När det gäller partipolitiska frågor
formas politiken av de olika politiska ideologierna.
Delegationen antog i början av veckan en policy för det fortsatta arbetet i
Nordiska rådet. Då berättelsen skrevs visste vi inte när den skulle bli klar. Policyn har också distribuerats till alla lagtingsledamöter per e-post. Processen
med framtagandet har varit ganska omfattande och ett samråd med självstyrelsepolitiska nämnden har hållits. Policyn gäller fram tills en ny delegation
väljs – vilket i och för sig inte är särskilt länge. Varje delegation måste få sätta
sin egen politiska prägel på arbetet. Jag tror ändå att det kommer att vara lättare för den nya delegationen som väljs i höst att anta sin policy, eftersom en
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stor del av grundarbetet är gjort. Avsikten är dessutom att policyn pedagogiskt ska beskriva processerna inom det Nordiska rådet vilket gör det lättare
för nya ledamöter att snabbare komma in i arbetet. Den erfarenhet man
kommer att ha fått av policyn i höst kommer dessutom att vara till nytta då
den nya delegationen antar sin policy.
Fru Talman! Som framgår av berättelsen har undertecknad varit medlem
av välfärdsutskottet och ledamot Anders Eriksson medlem av miljö- och naturresursutskottet och dessutom vald till viceordförande i mittengruppens
styrelse. När det gäller det gemensamma arbetet har Ålands delegationsmedlemmar med undertecknad som första undertecknare och Anders Eriksson
lämnat ett medlemsförslag, som syftar till att Nordiska ministerrådet ska tillsätta en expertgrupp, från exempelvis nordiska universitetsmiljön, till att
göra nödvändiga utredningar. Gruppen kan utarbeta förslag på olika modeller till hur en Nordisk Förbundsstat/statsförbund och olika former av fördjupat regionalt samarbete konstitutionellt kunde se ut och hur de kunde
samverka med parlamenten. Vi vill också att Nordiska ministerrådet tillställer Nordiska rådet konkreta förslag i en rapport och att de nordiska samarbetsministrarna koordinerar processen. Dessutom vill vi att Nordiska rådet
utser en kommitté bestående av medlemmar av det Nordiska rådet som följer
med processen. Förslaget behandlas för närvarande i presidiet så vi får med
intresse följa det fortsatta arbetet.
Fru talman! Allmänt kan konstateras att det pågår ett reformarbete inom
Nordiska rådet med en tillsatt reformgrupp bestående av ledamöter från alla
partigrupper. Åland har trots försök inte någon representant i gruppen utan
de självstyrande områdena representeras av den färiska representanten i presidiet. Bland det som diskuteras finns bl.a. frågan om var mötena ska hållas i
framtiden, utskottsstrukturen, ändringar av arbetsordningen, frågan om rotationsordningen i fråga om presidentskap i Nordiska rådet. För åländsk del
kommer delegationens medlemmar särskilt att prioritera eventuella förändringar av arbetsordningen och då särskilt de självstyrande områdenas rättigheter. Viktigt för oss är också att de nordiska mötena i fortsättningen skall
förläggas till de självstyrande områdena.
När det gäller det försvars- och säkerhetspolitiska samarbetet har delegationen bevakat att representanter från de självstyrande områdena skall inbjudas till rundabordskonferenser om försvarspolitik, vilket också skedde och
lagtingets talman deltog i konferensen.
Ersättarnas roll i samband med Nordiska rådets sessioner har under året
varit en långkörare, men slutresultatet är ändock att den finska praxisen är
förenlig med Helsingforsavtalet.
Under året har hållits två sessioner, dels temasessionen i Akureyri i början
av april och NR:s 66 session i Stockholm i slutet av oktober. Temat i Akureyri
var hållbar utvinning av naturresurser, men en stor del av sessionen upptogs
och inleddes ändå av den politiska situationen i Ukraina och Ryssland. Utöver de ordinarie medlemmarna i delegationen deltog också ltl Jörgen Pettersson och också i näringsutskottets möte som diskuterade arbetsmarknadspolitiken med anknytning till det faktum att den gemensamma nordiska arbetsmarknaden fyller 60 år. Rekommendationer som beslutats vid temasessionen
och den ordinarie sessionen framgår i bilaga till berättelsen.
Fru talman! Den ordinarie sessionen hölls i Stockholm. Vid sessionen hölls
ett toppmöte med de nordiska statsministrarna där ”Nordiskt samarbete i ut226

veckling” var temat som inledde sessionen. Dessutom hölls ett möte mellan
talmännen från de åtta nationella parlamenten i Norden.
Som framgår av berättelsen hölls en remissdebatt om olika medlemsförslag vid sessionen i Stockholm. Det här var ett nytt grepp och debatten infördes på initiativ av presidiet. Tidigare har debatterna hållits efter att utskottsbehandlingen ägt rum. För vår del innebar det att vårt förslag om Nordisk
förbundsstat kom upp till debatt.
Slutligen, fru talman, något om arbetet i välfärdsutskottet där jag har varit
medlem. Jag förmodar att ledamot Anders Eriksson själv kommer att presentera sitt arbete i utskott och arbetsgrupper. För min egen del har jag deltagit i
inlämnandet av ett medlemsförslag om mobilitet och rättvis konkurrens som
för närvarande behandlas i näringsutskottet och ett medlemsförslag om aupair-ordningen i de olika nordiska länderna som nu behandlas i välfärdsutskottet. Under året har utskottet behandlat bl.a. en nordisk handlingsplan för
funktionshinder och frågan om gränslöst hälso- och socialt samarbete i Norden. Inget av ärendena är ännu slutbehandlade. Under år 2015 är huvudtemat barn och ungas psykiska hälsa.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag vill tacka delegationsordförande Beijar för ett väldigt bra
anförande. Jag vill också lägga till hur vi kämpar för att vi fortsättningsvis ska ha sessionerna inte koncentrerade till storstäderna. Det är
någonting som vi från Åland kämpar väldigt mycket för. Det är en del av
grundtanken att man ska röra sig runt omkring och inte bara i storstäderna och tätorterna. Det är också en sak som förtjänas att tas fram i
presentationen.
Ltl Christian Beijar, replik

Fru talman! Jag tog också fram i presentationen att det är väldigt viktigt
att vi i det fortsatta reformarbetet också bevakar den här frågan kring
var sessionerna ska vara förlagda. Vi är totalt eniga i den åsikten.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det är det, arbetet måste fortsätta annars tycker jag också att
det nordiska arbetet förlorar sin legitimitet. Norden är inte bara tätort
och storstäder utan det är öar, landsbygd och en viktig del i hela det är
också regionalpolitik så klart.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack talman! Regeringen har konstaterat att vi redan nu, innan vi avslutar den sittande mandatperioden, kan ge Ålands delegation i Nordiska
rådet högsta betyg. Delegationen har visat en aktivitet som ger all anledning till beröm, det gäller både initiativ och bevakning av åländska
intressen i allmänhet. Också initiativet om nordisk förbundsstat ska läggas till den listan, även om vi vet att alla nordiska länders olika förhållande till EU, EMU, Nato osv. utgör ett hinder på vägen. Intressant är
förstås framtiden. Jag skulle gärna höra hur delegationsordförande
Beijar ser på visionen om ett åländskt självständigt medlemskap i Nordiska rådet. Har jordmånen förbättrats i någon mån under ledamotens
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deltagande i arbetet eller finns den här rädslan från länder som inte har
autonoma områden.
Ltl Christian Beijar, replik

Fru talman! Det är en fråga som har diskuterats. Jag vill bl. a. hänvisa
till policyn. Där skriver vi: ”Delegationen har i övrigt som mål-

sättning att i alla sammanhang slå vakt om Ålands konstitutionella och internationella rättigheter samt bevaka
och fördjupa Ålands inflytande i Nordiska rådet. Delegationen anser i sammanhanget att det kan vara politiskt intressant att överlägga ett självständigt medlemskap i Nordiska rådet för att på ett tydligare sätt kunna agera i det
nordiska samarbetet. Ett självständigt medlemskap för
Åland i Nordiska rådet är inte i juridiskt hänseende enbart
en fråga för Nordiska rådet utan framför allt en fråga för
berörda stater. Landskapsregeringen kunde då tidpunkten
är den rätta, efter att ha hört självstyrelsepolitiska nämnden ifråga, belysa frågeställningen i ett meddelande till
lagtinget.” Jag återkommer.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack för den redogörelsen. Jag tänkte på hur den interna diskussionen
går inom Nordiska rådet när ni möts inom fyra väggar. Finns det en förutsättning att de nordiska autonomierna får ett positivt bemötande av
sådan propå inom en snar framtid. Senast Färöarna hade en liknande
ambition blev det kalla handen från de länder som inte har autonoma
områden inom sina territorier. Där finns kanske den rädslan att autonomierna skulle komma in och ändra på röstbalansen inom det nordiska
arbetet. Vad är ledamotens känsla för en sådan här åländsk framstöt i
framtiden.
Ltl Christian Beijar, replik

Fru talman! Jag har åtminstone inte deltagit i några gemensamma diskussioner med de övriga självstyrande regionerna i Norden när det gäller den här frågan. Vad vi vill säga i policyn är att om man är intresserad
från landskapsregeringens sida kan man alltså fortsätta diskutera, men
Ålands delegation i Nordiska rådet kommer inte med ett konkret förslag.
Finns det intresse från landskapsregeringen får man i så fall fortsätta
den diskussionen, men Ålandsdelegationen som sådan tar inte ställning
i frågan.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Fru talman! Tack ledamot Beijar för ett bra anförande. Det jag tänkte
lyfta är en sak som jag inte har hittat någonstans, men som hör till ärendet. Det är systemfelet vid beskattningen, som jag har lyft i några debatter kring Nordiska rådet och gränshindersfrågor. Vi har haft en specifik
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situation som ett särskilt bekymmer för oss på Åland, som har drabbat
oss genom utflaggningar och genom att vi har fått lite fler pensionärer
hitflyttade, där skatterna inte kommer det åländska samhället till godo.
Där ser jag ett bekymmer. Jag har lyft frågan i flera debatter och jag
undrar nu om den åländska delegationen har lyft frågan alls i Nordiska
rådet. Jag hittar inte någonting i berättelsen och jag har lyft frågan i debatten flera gånger. Det borde vara så att skatten går dit där man nyttjar
infrastruktur och service och vi får i vissa fall ingen skatt alls. Det ser vi
som ett bekymmer i många kommuner på Åland.
Ltl Christian Beijar, replik

Fru talman! Det här som ledamot Petri Carlsson tar upp är en gammal
fråga som man har diskuterat under många, många år. Det är helt korrekt att vi inte har lyft frågan, men nu vågar jag inte heller säga exakt
hur gränshinderrådet arbetar med frågan. Den är ständigt aktuell, men
jag vågar inte säga var ärendet ligger idag.
Ltl Petri Carlsson, replik

Fru talman! Det nordiska samhället och våra beskattningssystem måste
följa med i en föränderlig värld där vi är allt mer rörliga. Det här är en
sådan fråga som är viktig särskilt för Åland eftersom vi drabbas så ekonomiskt. Det är en fråga som den åländska delegationen bör lyfta i framtiden, det hoppas jag att man gör. Det vore så viktigt att vi inte hamnar i
en situation där vi har sådana vi möter på gatan, som inte betalar skatt
hit, men nyttjar vår infrastrukturservice. Det blir en orättvisa i det. Jag
förstår att det finns ett motstånd bland olika nationer. I t.ex. Sverige har
jag hört talas om att man ser att det är ett bekymmer att betala skatter
som man tar på svenska pensioner till något annat land, men det finns
också en rättvisa i att en del skulle gå dit där infrastrukturen och servicen nyttjas. Det blir lika rättvist för båda parter. Precis likadant skulle
vi vara tvungna att göra när skatterna kommer hit och man bor någon
annanstans.
Ltl Christian Beijar, replik

Fru talman! Jag delar ltl Petri Carlssons synpunkter i det här ärendet.
Nu vågar jag inte säga var ärendet ligger exakt. Det här har utretts
många gånger, bl.a. Norrback-ledningen har utrett detta under hans tid i
Nordiska rådet. Jag kan inte säga exakt var ärendet ligger idag.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Axel Jonsson, replik

Fru talman! Ledamot Christian Beijar nämnde i sitt anförande att han
varit med och lämnat ett medlemsförslag om au pair-ordningen och au
pair-utbytet i Norden. Då tänkte jag av nyfikenhet fråga på vilket sätt
man vill underlätta au pair-utbytet mellan de nordiska länderna? Vad
har tanken med initiativet varit?
Ltl Christian Beijar, replik

Fru talman! Nu har jag inte medlemsförslag med mig, men det som au
pair-ordningen utgår från är att det mera är en social grej, att man inte
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utnyttjar på ett felaktigt sätt dessa au pair som svart arbetskraft utan
snarare tryggar den här gruppens arbete i de nordiska länderna. Det är
mera det som det går ut på.
Ltl Axel Jonsson, replik

Fru talman! Nog hoppas jag ändå att man är överens i den socialdemokratiska gruppen att au pair-utbytet är en viktig del av det nordiska
samarbetet. Inte minst är det många unga ålänningar som tar den möjligheten att knyta många gånger värdefulla nordiska band i relativt tidig
ålder. Sedan finns det säkert utmaningar som man måste hantera. Vi
behöver också diskussioner hur vi kan främja det här utbytet. Det är väl
minst lika viktigt eller hur ser ledamoten Beijar på den här saken?
Ltl Christian Beijar, replik

Fru talman! Ledamot Axel Jonsson och jag har inte olika åsikter i det
här ärendet. Det är självklart att vi ska gynna au pair-ordningen som sådan, men i det här fallet gällde det de au pairer som utnyttjas ekonomiskt och där man också kan se att man socialt inte sköter det på ett
korrekt sätt. Egentligen är det så att hela medlemsförslaget utgår från
att trygga au pairernas sociala och ekonomiska ställning när de befinner
sig och arbetar i de nordiska länderna. Det står absolut inte i konflikt
med detta. Vi ska naturligtvis också arbeta för ett samarbete mellan de
nordiska länderna när det gäller den här biten.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Gun-Mari Lindholm

Talman! I slutet av januari i år utsåg statsrådet i Finland nio nya medlemmar
av regionkommittén. En av de platserna är alltid förbehållen en ålänning. Jag
och min suppleant Wille Valve utsågs av statsrådet. Vi hade vårt första möte
den 11-12 februari. Det här är alltså den sjätte perioden som regionkommittén
nu påbörjar. Regionkommittén har ungefär fem plenarsessioner per år, därtill
kommer sedan arbetsmöten i utskotten och andra arbetsgruppsmöten.
Regionkommittén består av 350 medlemmar och där är det väldigt viktigt
vilken partitillhörighet och vilken grupptillhörighet ledamöterna har. Vi från
åländsk sida har valt att vara med i Europeiska folkpartiet, EPP, som har de
flesta ledamöterna ur regionkommittén. 122 ledamöter tror jag att vi var senast när vi träffades.
Det är som i den här salen att det är väldigt få kvinnor. Endast 15 procent
är kvinnor inom den här gruppen, men också inom regionkommittén totalt är
det få kvinnor, vilket det också påpekades när vi hade vårt första möte. När
man skulle utse personer till olika uppgifter inom regionkommittén vilket i
sig hade en viss framgång, var det män som till förmån för kvinnor bytte sin
plats mot att det kunde komma en kvinna istället, vilket var väldigt bra.
Mötena hålls för det mesta i Bryssel. Det finns ett särskilt regionkommittéhus där man också håller sina arbets- och utskottsmöten, men annars kan
plenarmötena vara ettdera i parlamentet eller också på kommissionen. Den
här regionkommittén avger yttranden, man är ett rådgivande organ som bygger på subsidiaritetsprincipen och närhetsprincipen. Det som jag för min
egen del tycker att är väldigt intressant med regionkommittén är att varje
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möte i plenum också har en inbjuden kommissionär, som då delger någonting som är väldigt på tapeten och väldigt intressant just för den tiden när vi
träffas. Senaste plenarmöte besökte Cecilia Malmström, kommissionär för
handeln. Hon hade ett väldigt intressant seminarium om transatlantiska
handelsavtalet. Det här är någonting som jag från min sida ser att är väldigt
intressant, man får inblick i vad som just nu är på tapeten särskilt inom
kommissionen.
Det skulle också vara bra om man från lagtingets sida hade någon form av
sammanhållet och formaliserat EU-arbete. Självstyrelsepolitiska nämnden är
också ett EU-utskott, om man säger så. Där kunde man också föra den här
typen av diskussioner och utbyte av information.
Från åländsk sida har vi valt två olika utskott vilka också har blivit hörsammade. Det är det nya sammansatta utskottet för arbetsmarknadspolitik,
utbildning och ungdomsfrågor. Det kallas numera Sedec. I det här meddelandet är det korrigerat, det var ännu inte bestämt när det skrevs så det kan
man komplettera. Det andra är Civex, där Åland har varit med väldigt länge,
kanske hela tiden just för att vi har vår särskilda konstitutionella ställning
också inom det här forumet.
Jag har också anmält oss till en internationell grupp Baltic Sea Region,
som under plenarsessionerna träffas för att diskutera alldeles särskilt de frågor som har med Östersjöregionerna att göra.
För första gången någonsin under den här tiden från 1994 är det också en
nordist, en finländare som har valts till hela regionkommitténs ordförande,
nämligen Markku Markkula. Han ingår också i samma Europeiska folkpartiets, EPP, grupp dit vi ålänningar också hör, vilket jag ser att vi kommer att ha
en ännu större framgång i det här arbetet än vi kanske har haft tidigare. En
större inblick. Den nationella gruppen har ett väldigt stort intresse för och om
Åland så jag ser med tillförsikt på det här arbetet. Tack!
Minister Wille Valve, replik

Talman! I det här fallet som suppleant delar jag ledamot Lindholms erfarenheter av positiva bieffekter, att man är med i kretsloppet eftersom
kommissionens alla initiativ kommer till brevlådan och mötet med
kommissionär Malmström, som ledamot Lindholm nämnde om. Själv
har jag tagit som vana att möta Finlands EU-ambassadör eller någon
från Katainens kabinett samtidigt. Onekligen ger den badge man har
fördelar i och med att man har tillträde till EUs institutioner. Jag kan
tillägga att jag är en väldigt varm anhängare av tanken att det gäller att
göra det bästa möjliga vi har av den här platsen. Det upplever jag att vi
också håller på med.
Ltl Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Jan kan också tillägga samtidigt till den här repliken att när vi
hade senaste möte och Cecilia Malmström hade sitt anförande fick jag
också en privat pratstund med henne. Då framförde jag hälsningar från
Åland om att hennes strävan om flyktingmottagande också har nått resultat på Åland. Vi kommer att ta emot flyktingar. Det gladde henne
mycket. Jag kunde också säga att vi på Åland alltid har varit bra på att
göra affärer med vem som helst utanför Åland om vi har sett att det har
varit till nytta för vårt samhälle. Jag passade på att bjuda in henne till
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Åland. Det skulle vara fenomenalt roligt om en kvinnlig kommissionär
kunde komma till Åland som den allra första kommissionären.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Roger Slotte

Fru talman! Först ska jag prata lite om Nordiska rådets berättelse. Jag noterar med tillfredställelse att Ålandsdelegationen i Nordiska rådet väckt frågan
om att gå vidare med tanken på en nordisk förbundsstat. Det är ett bra grepp
på en komplex fråga. Jag tror att samarbete i Norden är framtiden oavsett
hur EU-integrationen fortlöper. I synnerhet Åland har nytta av ett mer förenhetligat Norden.
Jag måste ge ett erkännande både till ledamöterna Christian Beijar och till
Anders Eriksson för deras engagemang i fråga om det nordiska. Ni har lyft
frågor om mobilitet, rättvis konkurrens, vattenresurser samt samarbete i
fråga om implementering av EU-direktiv som är viktiga och betydelsefulla för
Åland och hela Norden.
Det är viktigt för Åland att ta tillvara alla möjligheter att vara aktiv i olika
internationella organ. Det är på det sättet Åland går från att vara ett objekt till
att bli ett subjekt i internationella sammanhang. De kontakter vi kan knyta
till oss är aldrig en belastning utan en tillgång som många gånger kan vara till
stor nytta.
Fru talman! Sedan kommer jag att prata om det exterpolitiska meddelandet. EU inverkar idag på de flesta områden och har ett omfattande regelverk
som kontinuerligt uppdateras och utökas. Eftersom Åland har en i sammanhanget liten förvaltning går en stor del av resurserna åt till att genomföra de
regelverk som alla EU-stater och dess lagstiftande regioner är förpliktigade
att genomföra. Bland de frågor som tas upp i meddelandet vill jag betona frågan om upphovsrätt. Jag vill därför ge mitt fulla stöd till att landskapsregeringen arbetar med harmoniseringen inom EU av upphovsrättslagstiftningen
och aktivt följer det arbetet såväl inom EU som inom Norden.
Fru talman! Av kommissionens arbetsprogram för 2015 framkommer inga
nya initiativ inom skogsbruksområdet. Däremot fortsätter arbetet med en ny
EU-skogsstrategi och förhandlingar om ett rättsligt bindande avtal om skogar
i Europa. Landskapsregeringen har för avsikt att följa dessa processer, men
har begränsade resurser för att aktivt delta i arbetet. Jag förstår problematiken med resursbristen. Frågan är om landskapet borde skjuta till resurser i
syfte att följa processerna tillräckligt för att säkerställa att man kan bedriva
ett aktivt skogsbruk även i skärgårdsmiljö – som hela Åland är ur ett EU perspektiv.
Fru talman! I fråga om spelverksamhet har det de senaste åren börjat röra
på sig inom EU. PAF, vars verksamhet är beroende av regleringen av online
spel, har på senare år blivit en allt viktigare aktör på Åland både som arbetsgivare och som finansiär. Landskapsregeringen bör därför noggrant följa utvecklingen och aktivt delta i beredningen av olika ärenden inom EU, som
hänger samman med online spel. Likaså bör landskapsregeringen och PAF
arbeta med frågor kring konsumentskydd och ansvarsfullt spelande.
Fru talman! I fråga om skattegränsen är de artiklar som påverkar skattegränshanteringen, enligt meddelandet, färdigt bearbetade sedan senhösten
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2014. Enligt meddelandet kommer landskapsregeringen under 2015 att tillsammans med tullen se över möjligheterna i den nya lagstiftningen att förenkla och förbättra skattegränshanteringen jämfört med den idag. Självstyrelsepolitiska nämnden kan följa med denna frågas utveckling och kanske
även höra tullen.
Fru talman! Ålands lagting är även medlem i Östersjökonferensen (BSPC),
ett forum där de olika parlamenten från Östersjöregionen möts i en dialog om
aktuella politiska frågor. Här har Ålands lagtings representanter möjlighet att
agera jämsides och på lika villkor som parlament från stora länder som Ryssland och Tyskland. Arbetet i detta forum får inte underskattas och betydelsen
av samarbetet ökar särskilt mot bakgrund av det säkerhetspolitiska läget i vår
omvärld. Tack!
Minister Wille Valve, replik

Fru talman! Tack ledamoten Slotte för ett gott anförande. Budskapet vad
gäller skogsbruket har gått fram till den ansvariga ministern. När det
gäller PAF och EU och regleringen av on line-spel kommer vi att ta i beaktande ett förslag om en ny spelinspektion som jag hoppas kunna presentera för lagtinget snart. Skattegränsen fortsätter vi att följa. Vi har
inte sett jättemycket utveckling vad gäller EUs momsdirektiv på senaste
tid. Det här är en fråga som vi givetvis hela tiden följer och ser om det
sker någon utveckling där. Generellt kan man säga att de gånger EU vill
förenhetliga hela momsregelverket är det inte nödvändigtvis bra för
Åland. Det är bättre för oss om det finns undantag, vilket ligger i sakens
natur.
Ltl Roger Slotte, replik

Fru talman! Jag får tacka för det. Det är bra att landskapsregeringen ligger på alla de frågor som jag nyss berörde och att man följer upp dem.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Det material som vi har som underlag är gediget och att behandla
alla viktiga och komplexa områden i ett anförande blir ytligt och fragmentariskt. Jag har därför koncentrerat liberalernas gruppanförande på ett ämne.
En kompetens som är ett kunskapsområde som är föremål för så mycket
tyckande, men som också spänner över ekonomi, familjepolitik, arbetsmarknad, ja politikens alla områden.
Hör ni, bästa lagtingsledamöter, hur det växer? Ja, det växer så det knakar.
En ny våg, en ny kvinnorörelse, genustänk, medvetenhet om intersektionalitet och krav på makt och pengar. Det har nyligen startats ett feministparaply och det är, bästa lagtingsledamöter, ett gediget gräsrotsarbete. Man fortbildar sig, man har bokcirklar, man diskuterar barnomsorg, politisk representation, lika lön för likvärdigt arbete, studiecirklar, våld mot kvinnor och barn.
Vi kan konstatera att både när det gäller nordiska frågor och externpolitiska
frågor så finns det flera stycken om jämställdhet.
När det gäller EU-politiken är jämställdhet mellan kvinnor och män ett av
Lissabon-fördragets grundläggande mål. Ekonomisk jämställdhet är centralt
och cash is queen. Att vi når framåt och går vidare med ekonomisk jämställd-
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het är viktigt för samhället. Kvinnorna behöver försörja sina barn, man behöver ha en löneutveckling, man behöver ha betalt för sitt ansvar och sin utbildning och man ska inte vara predestinerad att bli en fattig pensionär.
Trots att det radas upp orosmoln efter orosmoln, vi kan konstatera och läsa
att Finland inte längre är konkurrenskraftigt så det är en sak som inte får
stoppas och det handlar om den arbetsmarknadsrörelse som är i gång för lika
lön för likvärdigt arbete.
I de prioriteringar som kommer fram när det gäller det nordiska jämställdhetsarbete och det fokusområde som landskapsregeringen har i sitt eget
interna jämställdhetsarbete, så skulle jag vilja lyfta fram en sak som är väldigt
viktig och det som vi i allra högsta grad kan påverka som politiker, som
kommunalpolitiker och som lagtingspolitiker, och det är ett jämställt och
jämlikt bemötande i våra myndigheter.
I juni i fjol var jag och flera kvinnliga politiker på nordiskt forum i Malmö.
Där framkom det precis hur ojämställt vi behandlar våra medborgare. Här
vill jag ta några exempel ur de föreläsningar som vi lyssnade på. T ex skatteverket hade kartlagt sig själva, man filmade hur man bemötte sina kunder.
Det var alldeles glasklart att man behandlade kvinnor och män på helt olika
sätt. Män fick utförliga förklaringar, man hade mera ögonkontakt, man fick
hjälp med att fylla i blanketter och man fick också utförliga förklaringar om
tjänstemannen måste lämna sitt skrivbord.
Vi fick också ta del av hur man jobbade inom den svenska militären. Där
kunde man konstatera, man hade underlag för det, att när den svenska militären var verksam utomlands och det fanns kvinnor i bataljonen så fick man
mycket bättre kontakt med civilbefolkningen t.ex. i Afrika och i Afghanistan.
Inom kriminalvården kunde man också konstatera som myndighet att man
behövde ha ett genustänk. I svenska fängelser finns det 200 kvinnor och
4 000 män. Den manliga normen i sig tog sig uttryck genom våld och homofobi. Där hade man också vänt och sett vad man kunde göra för den mestadels manliga delen av fångar. Det finns ungefär 15 000 barn i Sverige som har
en förälder i fängelse. Man startade självhjälpsgrupper, man lärde papporna
att städa, laga mat och sköta sina kläder.
Ikväll skulle jag vilja rekommendera en föreläsning i ämnet, den är mellan
19 – 21 på öppna högskolan ”Jämställdhet – en fråga om makt och handlingsutrymme”. Slutligen vill jag egentligen inte säga att för övrigt anser jag
att Kartago borde förstöras, utan jag anser att jämställdhet och kvinnlig representation i nästa lagting blir en av höstens viktigaste valfrågor.
Minister Wille Valve, replik

Talman! Tack ledamot Sjögren för ett verkligt fint anförande. Jag är glad
att ledamoten har tagit landskapsregeringens jämställdhetsarbete ad notam, särskilt arbetet med att säkra jämställt bemötandet, det treåriga
projektet som ledamoten var inne på. Det är klart att det finns att förbättra, men jag är tacksam över det fina anförande som ledamoten Sjögren just höll. Ledamot Sjögren är en sann jämställdhetskämpe.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag vill också tipsa landskapsregeringen med mitt anförande
att just när det gäller jämställt och jämlikt bemötande för myndigheter
så har man kommit väldigt långt i Sverige. Man behöver inte uppfinna
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hjulet på nytt, det finns material, det finns rapporter så landskapsregeringen kan med fördel vända sig västerut och se vad man har gjort där.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Karl-Johan Fogelström

Fru talman! Jag kommer att tala om BSPC, Baltic Sea Parliamentary Conference, som är en del av de externpolitiska kontakterna. BSPC är ett forum där
Åland har plats och röst att delta som jämställd partner med parlamentariker
från nationella och regionala parlament från Östersjöregionen.
BSPC bildades år 1991. I BSPCs arbete deltar parlamentariker från 11 nationella parlament, 11 regionala parlament och 5 parlamentariska organisationer från Östersjöregionen. BSPC är således en unik länk mellan EU och
icke-EU medlemsländer i Östersjöregionen. BSPC samverkar med parlament,
regeringar, regionala och andra organisationer i Östersjöregionen. BSPC har
ett nära samarbete med olika EU projekt och initiativ som berör Östersjöregionen.
Syftet med BSPCs verksamhet är att öka medvetenheten och skapa opinion
i frågor av politiskt intresse och betydelse för Östersjöregionen. Fokus ligger
på initiativ och ansträngningar att stödja en miljömässig, social och ekonomisk hållbar utveckling i Östersjöregionen, dvs. samma målsättning som
Ålands lagting antog i fjol för Ålands del.
BSPC arbetar i huvudsak genom en årlig konferens, därav namnet ”Parliamentary Conference” och genom olika arbetsgrupper. Konferenserna utmynnar i en enhälligt antagen Konferens Resolution som tillställs regeringarna i medlemsländerna, till CBSS, Council of the Baltic Sea States, ett organ
för samarbete mellan regeringarna, alltså BSPC mellan parlamenten. Resolutionen tillställs relevanta nationella, regionala och lokala intressegrupper i
Östersjöregionen, bl.a. HELCOM.
Arbetsgrupperna har under årens gång behandlat olika frågor som de
flesta också har haft stor bäring på Ålands situation. Det är övergödningen i
Östersjön, maritim säkerhet, energi och klimatförändring, grön tillväxt och
energi effektivitet, integrerad sjöfartspolitik där Roger Jansson har varit med
och jobbat för och nu har vi Jörgen Pettersson, som är en av delegaterna som
följer och rapporterar om utvecklingen inom det här området. Arbetsmarknad och social välfärd, trafficking med människor, innovationer inom socialoch hälsovård där vi har ltl Anette Holmberg-Jansson som vår representant.
BSPCs verksamhet spänner således över ett brett spektrum av frågor som
alla är relevanta och Åland har deltagit aktivt i arbetsgrupperna. Jag är inte
fullt uppdaterad på i hur många arbetsgrupper Åland haft representanter under åren.
I resolutionen från konferensen 2014 har landskapsregeringen givit synpunkter och informerat om vad landskapsregeringen har gjort alternativt avser att göra med anledningen av resolutionen. Den här redogörelsen har tillställt eller kommer att tillställas lagtinget också. Ett av syftena med resolutionen är att parlamentarikerna vill uppmärksamgöra regeringarna i medlemsländerna på vad BSPC håller som relevanta frågor inom ramen för
BSPC:s uppdrag. Landskapsregeringen belyser i sin respons till BSPC Ålands
aktiva engagemang i det omfattande samarbetet inom Östersjöregionen.
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Beträffande Miljöarvet framhåller landskapsregeringen Ålands aktiva deltagande i HELCOMs verksamhet. Landskapsregeringen har aktivt drivit frågan om att utsläpp av avloppsvatten, toalettavfall, från passagerarfartyg ska
förbjudas i hela Östersjön senast år 2018 i enlighet med IMOs beslut. Landskapsregeringen har tillskrivit berörda nordiska miljöministrar, den danska
miljöministern har skriftligt fört fram den danska regeringens stöd för det
åländska initiativet, med uppmaning att arbeta för ett förbud mot utsläpp av
avloppsvatten från fartyg, samt har även i ett ställningstagande bett den
parlamentariska Östersjökonferensen, BSPC, samt Östersjöstaternas råd,
CBSS, att arbeta för att den ursprungliga tidtabellen bibehålls för implementeringen av förbudet. Det finns nämligen risk för att några stater inte kommer
att göra det möjligt att tömma avfallet i land. Landskapsregeringen har även
sänt sitt ställningstagande att allt utsläpp av avfallsvatten i Östersjön ska
upphöra senast år 2018 till olika ministerier i Östersjöområdet samt till centrala instanser inom EU.
Vad har då Ålands BSPCs delegation gjort i denna fråga? Landskapsregeringens ställningstagande ingick i BSPCs Standing Committés, Ständiga
Kommitténs, underlag för det senaste mötet i Bryssel i slutet av januari i år.
Vissa Östersjöstater har uttryckt tvivel om att kunna uppfylla kraven på att
kunna motta avfallsvattnet inom den av IMO fastställda tidsramen. Den
åländska positionen som framfördes på mötet av ordföranden för den
åländska BSPC-delegationen, alltså undertecknad, att den ursprungliga tidtabellen för att förbjuda utsläppen från passagerarfartygen måste hållas. Landskapsregeringen har också uppmanat berörda nordiska regeringar att stöda
den åländska positionen i de kommande diskussionerna i HELCOM och
också uppmanat BSPC och CBSS att stödja den ursprungliga tidtabellen.
Den svenska BSPC representanten Pyry Niemi och den finländska representanten Christina Gestrin stödde med emfas den åländska positionen.
Christina Gestrin uppgav att hon skulle närvara i HELCOMs möte i början
mars då frågan behandlades. Jag är ännu inte uppdaterad på hur mötet avlöpte. BSPCs ordförande Sylvia Bretschneider föreslog att varje delegation talar med sina respektive regeringar om frågan och att BSPC sänder ett brev till
HELCOM, vilket också skedde, för att uttrycka sitt stöd för Ålandsdelegationens initiativ. Christina Gestrin överlämnade personligen brevet från BSPC till
HELCOMs möte i Helsingfors 3-4 mars och fick det inkluderat på föredragningslistan för mötet.
Andra frågor som vi har varit aktiva i gäller Östersjöns kulturarv. Vid den
senaste konferensen höll chefen för Ålands sjöfartsmuseum ett framförande
om det maritima kulturarvet. Hennes framställning var väl mottagen och
uppskattad. När det gäller innovation inom social- och hälsovård har ltl Annette Holmberg-Jansson deltagit i arbetsgruppen som håller sitt avslutande
möte nu i juni.
Det här är ett utomordentligt bra exempel på hur Åland, genom medlemskapet i BSPC, kan ta initiativ och profilera Åland som just Åland på jämställd
fot med övriga parlament i Östersjöområdet. Den åländska delegationen har
varit och är en av de aktivaste deltagarna i BSPC. Vi bör aktivt ta till vara alla
kanaler, alla plattformar, alla fora och alla möjligheter att uppträda som den
självstyrda region Åland är och BSPC är en av dessa plattformar.
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Minister Wille Valve, replik

Talman! Jag vill ta tillfället i akt och tacka ledamot Fogelström för hans
engagemang i frågan om utsläppsförbud. Det här är ett praktexempel
där vi har förverkligat det som vi brukar tala så vackert om, dvs. att vi
ska dra åt samma håll i externpolitiken. Här kan vi verkligen tala om att
vi har dragit åt samma håll på regeringsnivå, i BSPC, i Nordiska rådet.
Jag är verkligen glad över det här engagemanget. Vi har faktiskt gjort
oss hörda i den här frågan, även om metaforen inte är så träffande i det
här fallet så är det så att många bäckar små.
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Fru talman! Jo, det är väldigt viktigt att man verkligen utnyttjar alla kanaler. Ett enskilt initiativ kanske inte i och för sig gör jobbet, men sammantaget så får det effekt. Det är viktigt att vi slår vakt om möjligheterna att kunna påverka.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack talman! Det var en mycket gedigen redovisning av konferensens
parlamentariska verksamhet. Tack för det, kollegan Fogelström. I lagtinget följer självstyrelsepolitiska nämnden med verksamheten och vi
hålls väl uppdaterade. I de sammanhangen så har förutom de ärenden
som har redovisats här en återkommande fråga varit i vilken omfattning
områdets nationella och regionala regeringar åtlyder konferensens rekommendationer och resolutioner. Det är ganska viktigt som också kollegan nämnde, om återkopplingen av initiativen där. Det vore intressant
att med några ytterligare ord få en beskrivning över regeringens beredvillighet att även inom andra områden åtlyda parlamentarikernas vilja.
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Fru talman! Jag kan redogöra för vad det här har resulterat i exakt. Alla
regeringar ger alltså en skriftlig redogörelse varje år över vad de har
gjort med anledning av konferensens resolutioner. Min uppfattning är
att resolutionen från BSPCs parlament, från konferensen, är en viktig
input för de här regeringarna tillsammans med naturligtvis många
andra input i samma fråga. Poängen är att det här är parlamentariker
som kommer samman och som verkligen har mandat från sina väljare
att ta initiativ. Min uppfattning är att regeringarna lyssnar och reagerar.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Trots att jag är en av två ordinarie i Nordiska rådet hamnar jag
långt ner på talarlistan, men så brukar det vara. Jag tänkte ta upp sex punkter.
1. Östersjöns tillstånd
2. Språket. Nu tycker man säkert att jag alltid tjatar om det, men det
kommer jag att fortsätta med.
3. De självstyrande ländernas ställning inom Nordiska rådet
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4. Gränshinderfrågorna och kanske svara på ltl Petri Carlssons frågor.
5. B7
6. En nordisk förbundsstat, men i och med att kollegan Beijar i en replik
redan beskrev ganska ingående vad en nordisk förbundsstat är ska jag
inte uppehålla mig dess mera vid det. Jag kan bara hänvisa till den berättelse vi har och i bilaga 15 finns ett ganska intressant replikskifte
som jag hade med statsminister Stubb just om den här frågan. Han uttryckte sig positivt i sitt anförande om att vi inte ska vara nostalgiska,
att vi ska tänka nytt osv. Då passade jag på att fråga honom om nordiska förbundsstaten. Kanske så nytt ville han inte tänka den gången
med en gång.
Fru talman! Jag har bytt utskott, från natur- och miljöutskottet till näringsutskottet, men i fjol satt jag i natur- och miljöutskottet och under två och
ett halvt år har jag jobbat som Östersjörapportör så därför vill jag gärna ta
upp de frågorna.
Den rapport som Östersjörapportörskapet har lämnat finns också med som
en bilaga, men jag vill ta upp en fråga som vi ställde till de nordiska regeringarna den 27.11.2014. Jag kan också säga till kollegan Fogelström med flera att
det var över två år sedan som vi tog upp det här med utsläpp från fartyg. Vi
vände oss direkt till regeringarna och fick respons, men tyvärr inte så väldigt
mycket från Ålands landskapsregering. Nu framställs det som om Åland
skulle driva frågan, men det är förstås val i höst så det blir att beskriva saker
och ting på annorlunda vis.
Tittar vi på frågan, det som vi ville ta upp var faktiskt utsläppen av fosfor
och kväve, hur har utvecklingen varit. Det var det första vi frågade och det
andra var vad man har gjort i de nordiska länderna för att uppnå de reduktionsmål som HELCOM har fastslagit vid sitt ministermöte i Köpenhamn. Vi
undrade också vilket samarbete de nordiska länderna har för att uppnå reduktionsmålen. Jag har alltid varit noga med att frågan skulle ställas till den
åländska regeringen och tack vare Mikael Wennström har det kommit ett
mycket bra svar från Ålands landskapsregerings sida så jag ska inte uppfattas
som väldigt kritisk.
Det svar som de nordiska miljöministrarna genom Kirsten Brosböl, den
danska miljöministern, gav var att tittar man på utvecklingen från 2004 till
2013 ser man en klart nedåtgående trend, man ser det tydligast på kväve. I
det svenska svaret, som finns med i bilagan, sägs det att för kväve har belastningen minskat med totalt ca 20 000 ton jämfört med referensvärdena i
BSAP, vilket tillsammans med de reviderade reduktionsmålen från Köpenhamn gör att de svenska målen uppfylls. Man säger att 1 500 ton kvarstår för
att målet ska uppnås, men det sägs också att minska fosforbelastning till
egentliga Östersjön utgör den största utmaningen.
Det vi har konstaterat är att när det gäller kväve ser vi en klart nedåtgående trend. Det är positivt, men det återstår lite att göra. När det gäller fosfor
så återstår det betydligt mer att göra. Därför är de vattenvårdsplaner som tas
fram också här på Åland och framför allt av länderna runt Östersjön väldigt
viktiga, de åtgärdsprogram som det föranleder.
Jag sade att jag skulle tjata lite om språket och därför går jag till det externpolitiska meddelandet där man under punkten 2.3 tar upp språket. Man
pratar mycket om att revidera den nordiska språkkonventionen, man pratar
om att öka förståelsen för nordiska språk. Allt det här är väldigt bra. Man sä238

ger också att man vill att skandinaviskan ska vara det ledande språket i umgänget med övriga nordiska länder. Man säger så här att landskapsregeringen
anser att språket inom Nordiska ministerrådet även fortsättningsvis ska vara
skandinaviska, med simultantolkning till andra språk vid behov. Här duckar
man lite för den språkproblematik som vi har. Det har vi också sett på parlamentarikersidan, allt simultantolkas nu för tiden, både till finska och också
till isländska. Det gör att grundtanken till det nordiska lite börjar urholkas
enligt mitt förmenande. Därtill är vi nödda och tvungna.
Tittar vi på vad landskapsregeringen säger när det gäller EU-frågan, på sidan 14, när det gäller service till svenska, tar man upp problematiken vi har
för rikets beredningssessioner. Man ser att beredningen sker exklusivt på
finska, vilket är ett problem. Tittar man på självstyrelselagen och den roll vi
har så är det de facto inte ett problem, det är mycket mer än ett problem utan
det är direkt i strid med självstyrelselagen. Det sägs också under den här
punkten att dagordningar i många fall kommer endast på finska, de flesta
skickar bilagorna endast på finska osv.
Sedan säger man att om landskapet inte kan delta fullt ut ökar ytterligare
det demokratiska underskottet. Det är helt sant förstås. Vi har två ledamöter i
självstyrelsepolitiska nämnden på plats. Jag hoppas att man från självstyrelsepolitiska nämnden faktiskt kan titta på den här frågan riktigt på djupet en
gång för alla. Det håller inte riktigt mera.
Jag nämnde att jag som punkt tre skulle jag ta upp de självstyrande ländernas ställning i Nordiska rådet. Där läste kollegan Beijar upp det som vi har
sagt om en självständig åländsk delegation i den policy, som vi slog fast i
måndags, men det blev lite oklart när kollegan Beijar sade att vi inte riktigt
tar ställning till om vi ska ha ett självständigt medlemskap i Nordiska rådet
eller inte. Det är så att vi säger i policyn att det är politiskt intressant att överväga ett självständigt medlemskap för Åland i Nordiska rådet och det är synnerligen intressant. Nu är tyvärr inte ltl Harry Jansson här, han ställde en replik förut och undrade vad som händer och hur stämningarna är.
Stämningarna är förstås inte översvallande, man kan säga att de är lite avvaktande. Problemet är att vi måste driva frågan kraftfullt om vi ska få upp
den. Färöarna har gjort det tidigare, de har varit ensamma. På det gemensamma mötet som Färöarna, Grönland och Åland hade så väckte de frågan
igen på sessionen i Oslo och undrade vilket stöd de kunde få från vår sida. Det
är verkligt synd att kollegan Harry Jansson inte är här, för han var suppleant
då och sade att det beror på vad det kostar. Det var ett svar som man kanske
inte riktigt förstår från Färöarnas sida. Där bryr man sig inte riktigt om vad
det kostar utan jobbar man för sitt självbestämmande så jobbar man på det
oavsett kostnader.
Ltl Beijar har rätt när han säger att det här är någonting som den Nordiska
rådsdelegationen inte kan avgöra självständigt. Det är en fråga för hela lagtinget. Mot den bakgrunden hoppas jag, som vill att vi ska flytta fram de
åländska positionerna i alla sammanhang, att man faktiskt börjar jobba lite
och tar mera reda på vad det ger för kostnader. Allt kostar, men framför allt
vad ger det för möjligheter.
Det ger en automatisk möjlighet för oss att ta del i presidiets arbete. Att få
en permanent plats i Nordiska rådets presidie skulle vara mycket, mycket viktigt. Därifrån styrs det Nordiska rådets arbete. Partigrupperna är förstås den
andra arenan och kanske den allra viktigaste arenan till verkligt politiskt in239

flytande. Vi har möjligheter så har man nyttjat det från Färöarna och det har
jag också stundtals haft möjlighet via min partigrupp att den vägen komma in
i presidiets arbete. Jag ska inte linda in mig för mycket i de detaljerna om jag
ska hinna med de övriga frågorna.
När det gäller gränshinderfrågorna har det kommit en rapport, Gränshinderrådets årsrapport 2014. Där noterar jag att Petri Carlsson tog upp frågan
om pensioner, att de inte följer med, att de inte beskattas där folk bor, dvs. i
klartext om någon flyttar från Sverige till Åland skulle det vara viktigt om
kommunerna också fick ta del av pensionerna. Där kunde man lite i ett replikskifte med kollegan Beijar få den uppfattningen att den här frågan överhuvudtaget inte har lyfts. Det är inte så utan vi har haft upp den frågan två
gånger i gränshindergruppen och jag kommer igen att ta upp frågan den 26
mars när vi har ett nytt möte i Köpenhamn. I och med att jag ser att kollegan
Carlsson är på väg in vill jag säga att orsaken till att det inte är med i rapporten som jag hänvisade till och skickade en länk till kollegan Carlsson, är att
det inte räknas som ett direkt personligt gränshinder. Det skapar inte några
svårigheter för enskilda invånare att flytta från ett land till ett annat, men det
skapar problem för speciellt små områden som Åland när det gäller att producera samhällsservice. Jag kommer att ta upp frågan igen den 26.3.
När det gäller gränshinderfrågorna säger landskapsregeringen under
punkten 2.3.3. att en viktig del av gränshinderarbetet är att följa upp nya EUdirektiv så att man får en likartad tolkning som möjligt i alla länder. Det är
sant, men det för långt, klockan går, jag vet inte vad den exakta tiden är, men
det för långt om jag börjar hänvisa till de frågor som jag har lämnat in själv
och en annan som jag har lämnat in tillsammans med två kolleger i Nordiska
rådet när det gäller de här frågorna. Vi har noterat att implementeringen av
EU-direkt, precis som landskapsregeringen skriver här, skapar mycket,
mycket mera gränshinder än vad någon någonsin kan tro. Det hänger ihop
med att man implementerar dem på olika sätt.
De här båda frågorna som finns med som bilaga och som jag hoppas att de
intresserade kan ta del av, behandlades på näringsutskottets sista möte här i
Mariehamn och nu väntar vi på ställningstagande från regeringen. När det
gäller den här typen av gränshinderfrågor tycker man att det skulle vara
ganska självklart egentligen att alla regeringar, alla departement och förvaltningar skulle säga att jo, självklart ska vi jobba för det här, det här är naturligt, men tyvärr är det det rakt motsatta. Det har varit ganska negativa tankar
när det gäller bl.a. uppmaningen att de nordiska myndigheterna skulle beskriva de ärenden som kommer, på vilket sätt skapar det här ett gränshinder
mellan de nordiska länderna, för medborgare, för företag, vad kan vi göra för
att eliminera dessa gränshinder.
Istället för att ta det helt naturligt har man börjat rada upp alla möjliga
svårigheter, allt merarbete som det skulle leda till om man skulle göra det.
Det hänger förstås ihop att det inte är ett tillräckligt politiskt tryck för de här
frågorna och allt som upplevs som nytt ses som ett merarbete trots att effekten skulle bli den motsatta i slutändan, om man kunde specialisera sig så att
t.ex. Sverige tar vissa frågor, sätter agendan, Finland och Danmark följer vice
versa när det gäller andra frågor. Danmark tar ledningen. För åländskt vidkommande skulle det vara till en enorm nytta.
Jag ska avrunda med min sista punkt, B7, som jag tror att vi hittar på sidan
40 i regeringens externpolitiska meddelande. Det är rätt intressant hur olika
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fenomen kan överleva precis hur länge som helst. När jag satte i landskapsregeringen, Roger Jansson var lantråd, konstaterade vi att B7-samarbetet inte
gav Åland speciellt mycket, främst av de orsakerna att det fanns så många
olika nivåer på samarbetsparter. Vi hade Öland och Gotland med, vi hade
Ösel, Rügen och Dagö med. Vi var den enda samarbetspartnern som hade
lagstiftningsmakt t.ex. Redan då konstaterade vi att det här inte ger oss så
mycket, vi måste dra oss ur. Man kan inte som känt hålla på med allt, man
måste prioritera. När man tar del av det som står här, t.o.m. Öland och Gotland har dragit sig ur, om jag kommer ihåg rätt, nej Öland och Bornholm har
dragit sig ur, men vi är fortsättningsvis kvar, fastän det var ett samarbete där
vi passade synnerligen illa in i.
Min sista fråga är, landskapsregeringen avser att fortsätta samarbetet, men
i en avvecklad version. Hur fortsätter man samarbetet, men i en avvecklad
version?
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Fru talman! Jag vill bara säga att det jag gjorde i mitt anförande var att
ge en redogörelse till lagtinget vad landskapsregeringen och Ålands
BSPC-delegation har gjort ifråga om utsläpp av avfall från fartyg i Östersjön och vilka åtgärder det har lett till. Någon koppling till det kommande valet kan jag inte se.
Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! Kanske det var en onödig kommentar, men jag vet att
Christina Gestrin nämndes som den andra Östersjö-rapportören. När vi
lyfte de här frågorna först, var jag väldigt mån om att också Ålands landskapsregering skulle vara med. När vi ställde frågorna fick vi svar från
samtliga regeringar, men från Ålands sida var det väldigt dålig respons.
Jag har tagit upp det flera gånger här i lagtinget. Nu kommer jag inte
ihåg alla talare, men under den här debatten så har det åtminstone tre
gånger nämnts att det här är ett åländskt förslag.
Jag tror att ltl Fogelström sade att Gestrin understödde med emfas.
Nå, jag skulle vara väldigt förvånad om hon inte skulle understöda ett
förslag som hon själv har varit med och lagt från första början och som
hon har drivit väldigt, väldigt länge. Summan av kardemumman, det här
är en petitess, det viktiga skulle vara att man får stopp på utsläppen. Vi
vet, precis som ledamot Fogelström sade, att det framför allt är från rysk
och polsk sida som det är problem.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! En kort reflektion, jag tror att valet skrämmer ledamoten Anders Eriksson. I måndags hade han också synpunkter på någonting som
landskapsregeringen hade gjort, som troligtvis var för valet. Jag skulle
vilja säga att det är få ledamöter i lagting och regering som är så engagerade i Östersjön som vår social- och miljöminister Carina Aaltonen. Att
påstå att regeringen inte arbetar med den här frågan är ren och skär
lögn. Jag råkar nämligen veta att ministerkollegan Aaltonen verkligen
har vinnlagt sig om att på alla upptänkliga sätt påtala både regeringar
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och i andra sammanhang hur viktigt det är att utsläppen i Östersjön
minskar. Hon är inte den enda, minister Valve och jag själv försöker vid
alla upptänkliga tillfällen påtala detta. Det här är ingen valfråga för den
här regeringen, det här är en fråga som vi har arbetat med, både före vi
kom in i regering och som vi alla kommer att fortsätta att driva ända tills
vi har nått en lösning.
Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! Det är som vanligt ett tillspetsat uttalande av minister
Thörnroos när hon säger att det är ren och skär lögn. Jag kan bara konstatera. Jag kan om minister Thörnroos är intresserad, lämna de första
frågorna och de svar som kom från de regeringar som svarade, om det
finns intresse. I och med att minister Aaltonen inte är närvarande ska
jag inte kommentera den delen. Vi har från natur- och miljöutskottet
träffat de nordiska miljöministrarna många, många gånger, men jag ska
som sagt inte kommentera det, när man inte har möjlighet att svara.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Vad gäller arbetet i Ålandsdelegationen i Nordiska rådet och
vad gäller landskapsregeringen har vi hittills försökt arbeta gemensamt
och vi har helt enkelt satt Ålands bästa för våra ögon när vi har drivit
frågor. Speciellt när det gäller miljöfrågor. Precis som det har framkommit i ett annat anförande, drivs de på alla upptänkliga plan. Vi behöver gemensamt hjälpas åt därför att övergödningen av Östersjön är en
tickande bomb. Det är inte frågan om den exploderar, det är bara frågan
om när. Sedan har vi riktigt, riktigt allvarliga problem. Jag stöder för övrigt det uttalande som ledamot Anders Eriksson gjorde kring att våra resurser när det gäller övergödning i Östersjön, borde koncentreras till
den ryska regionen.
Ltl Anders Eriksson, replik

Talman! När det gäller miljöfrågorna och också när det gäller externpolitiken, även om jag är i oppositionen, jag ser att minister Ehn är på inkommande, kanske han kan nicka instämmande, när vi diskuterade de
här frågorna senaste måndag när det handlade om policyn sade jag att
det är enormt viktigt att vi har en gemensam strategi när det gäller de
här frågorna. När det gäller det minister Thörnroos säger om vikten av
att vi arbetar gemensamt vore det enormt bra, men nog har det varit
ganska glest med representation när Nordiska rådsdelegationen har haft
möte från ministerrådets sida. När det gäller policyn som vi just slog
fast, så i augusti lovade minister Thörnroos att jo, jo, vi ska komma med
en snabb respons. I måndags fick vi den klar, men vi har fortfarande en
sådan märklig policy att trots att båda ministrarna och de valda parlamentarikerna ingår i Nordiska rådsdelegation är det en sådan skrivning
att den gäller enbart parlamentarikersidan. Det är lite märkligt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Harry Jansson, replik

Fru talman! I ett tidigare replikskifte med delegationsordförande Beijar
uttryckte jag beröm för delegationens insatser och i och med att ledamot
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Eriksson tog aktiv del av delegationen ska berömmet naturligtvis också
riktas till honom. Jag tackar för informationen om självständigt medlemskap i Nordiska rådet. Jag skulle gärna höra ledamotens syn på hur
vi bäst ska hantera medlemskapsfrågan framöver. Förväntar sig ledamoten att vi på något vis via självstyrelsepolitiska nämnden skulle formulera någon slags gemensam parlamentarisk syn på det, utgående från
det här eller lutar ledamoten åt delegationsordförandes Beijars åsikt, att
det här är någonting för den kommande landskapsregeringen att ta itu
med? Det skulle vara intressant att höra ledamotens syn på den frågan.
Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! Tack för en konstruktiv och bra fråga. Tanken med den policyn som delegationen slog fast i måndags är att dokumenten nu ska gå
till självstyrelsepolitiska nämnden. Att självstyrelsepolitiska nämnden
tar ställning till det, tycker man att det är bra eller tycker man att det
inte är bra och att man förhoppningsvis, jag uttrycker mig på mina personliga vägnar så ingen tar illa upp, i självstyrelsepolitiska nämnden
tycker att det här är en så pass intressant fråga, vi kallar in Nordiska
rådsdelegationen för samråd och ser hur vi kan driva den här frågan vidare. Vi vet att Färöarna har varit färdiga sedan länge, som ledamot
Jansson sade i sitt tidigare replikskifte, vi vet att Grönland också har allt
det här klart för sig. Det är det viktiga att vi diskuterar ihop oss så fort
som möjligt. När alla tre självstyrda länder står bakom det här kan vi
börja driva det i Nordiska rådet med kraft. Där har vi inte varit hittills.
Ltl Harry Jansson, replik

Talman! Kan ledamoten bekräfta att ni inte tillsammans med Grönland
och Färöarnas delegation diskuterat den här specifika frågan under senare tid. Jag har ett minne själv när jag var ersättare i delegationen, på
ett gemensamt tre gruppmedlemmarmöte, jag vet inte vad jag ska kalla
det genom att de var även från den parlamentariska sidan, ministerrådet
osv., så diskuterade man i ganska offensiva tongångar runt den här frågan. Har det inte skett någon samordning ännu? Hur bedömer ledamoten, finns det en förbättrad jordmån att ha en framgångsrik kampanj för
ett självständigt medlemskap för autonomierna eller är det så att rädslan finns, från bl.a. svenska sidan att det här påverkar röstsiffrorna inom
rådet på ett sätt som inte en del länder vill uppleva.
Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! Jag minns väl att ltl Harry Jansson var med på mötet i Oslo,
jag citerade honom tidigare. Jag vet inte om han hörde det. Frågan har
inte diskuterats tillsammans med Färöarna och Grönland på något formellt möte efter det. När det gäller förbättrad jordmån och rädsla osv.
som jag ser det, är det vi här på Åland som måste bestämma oss en gång
för alla, tror vi att det här skapar möjligheter, eller skapar det bara kostnader och bekymmer, som vissa har sagt. Jag hör till dem som tror att
det kommer att skapa oerhörda möjligheter. När vi har lyckats med det,
kan vi börja driva frågan vidare. Tillsvidare har det inte varit någon debatt där man från svensk, finsk eller dansk sida haft någon synpunkt på
det. Det har tillsvidare varit en icke-fråga, som jag vill säga, på grund av
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att jag har upplevt att vi inte riktigt har kunnat bestämma oss från
åländsk sida. Åtminstone säger mina kolleger från Färöarna så.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Wille Valve, replik

Fru talman! Tack ledamoten Eriksson. Jag tänkte fördjupa mig i det
sistnämnda av ledamotens anförande, nämligen B7-samarbetet. Det är
inte helt lätt eftersom det skrivs en del nyhetsankor på bl. a. nätet och
Sveriges radios hemsida där det står att Bornholm och Öland har lämnat
B7-samarbetet. Det finns en annan artikel att Gotland har lämnat. Det
som stämmer är att Bornholm har lämnat B7-samarbetet. Gotland har
inte lämnat B7-samarbetet. Gotland var närvarande på föregående
möte. Öland har tvekat, men Öland har samtidigt gjort tydligt att man
gärna fortsätter B7 Games om konstnärssamarbetet, vilket egentligen är
essensen i B7-samarbetet. I praktiken betyder det att man kvarstår.
Från åländsk sida ska jag öppet medge att innan jag tillträdde till den
här posten så var jag något skeptisk till B7-samarbetets potential. Efter
att ha stiftat bekantskap med samarbetet på plats, där vi ställdes inför
olika alternativ varav ett var att avveckla hela B7-samarbetet, ett annat
att fortsätta i en slimmad form och för det tredje att utveckla samarbetet
så blev beslutet på föregående möte att vi skulle fortsätta.
Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! Om jag drar filmen tillbaka så när vi diskuterade dessa frågor var mycket nytt. EU-medlemskapet var relativt nytt. Det fanns hur
många samarbeten som helst och då såg vi att vi måste koncentrera
krafterna där vi hade den största åländska nyttan, som vi sade på den tiden. Vi hade väldigt svårt att se någon potential i det samarbetet och den
svårigheten tror jag att fortfarande finns kvar i och med att vi nu står på
en helt annan nivå. jag menar inte att vi ska brösta upp oss eller något
sådant, men det är svårt att samarbeta med regioner som inte har lagstiftningsmöjlighet, som inte har den självstyrelse som vi har.
Till sist när det gäller om Öland är med eller inte så skriver landskapsregeringen själv att medlemsöarna har minskat i antal genom
Bornholms utträde 2013 och Ölands utträde 2014. Inte vet jag sedan om
de är med eller inte, men så står det i landskapsregeringens meddelande.
Minister Wille Valve, replik

Fru talman! Som jag nämnde är det inte helt tydligt med Ölands eventuella utträde eller inte. Den formuleringen som finns här i vårt meddelande är nog lite förhastad. Värt att notera är att B7-samarbetet idag
kostar oss extremt lite i och med att vi har gått in för den slimmade varianten. Åland har tagit över den ekonomiska förvaltningen av hela B7,
vilket innebär att det finns ett nytt konto på finansavdelningen och en
tjänsteman som förvaltar det. Det tar kanske en dag per månad i resursanspråk, men ger Åland en möjlighet att ta en ledande roll i B7samarbetet. Där har vi specifikt tryckt på politiska ställningstaganden,
eftersom B7 är ett starkt brand i EU fortfarande trots att en, eller en och
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halv ö, har utträtt, varför det finns möjlighet att trycka på miljö-, sjöfarts- och turistfrågor samt även i viss mån säkerhetspolitik. Tack för
ordet!
Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! Det blir en tävling i snabbpratning här, så jag ska dra ner
istället. Det står de facto i meddelandet att Öland har utträtt 2014. Om
inte landskapsregeringen menar vad man skriver kan jag inte göra så
mycket åt det. Har man inte direkta anslag så allt man tar del i, minister
Valve, kostar. Det kostar i arbetstid, resor och engagemang även om de
direkta utläggen inte är så stora. Jag hoppas att man från självstyrelsepolitiska nämnden faktiskt en gång för alla kan titta på det här. Nog har
B7 varit helt otroligt, ja om man ska säga beundransvärd eller förvånansvärd, att ha möjlighet att överleva år efter år. Det kan inte komma
så hemskt mycket ut ur det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Veronica Thörnroos

Talman! Bästa ledamöter. Tack för en intressant debatt så här långt. Jag
kommer i första hand att ägna mitt anförande åt det nordiska. Jag ska göra
mitt bästa att också respektera den taltid som lagtinget förespråkar. Jag tror
att alla här känner väl till att Nordiska ministerrådet är elva olika ministerråd, tio fackområden och sedan ett samarbetsministerråd. Jag är Ålands
samarbetsminister och har som uppgift i det organet att sammanföra och
sammanlänka den information som jag får. Vi fungerar egentligen som
statsministrarnas och i vårt fall som lantrådets högra hand.
Verksamheten 2014 bedrevs så att det var Island som hade ordförandeskapet. De hade tre olika fokusområden. Man pratade om bioekonomi, den
nordiska välfärdspakten och Nordic playlist, en speciallista för radiomusik
med bara nordisk musik. Eygld Hardardottir, som är samarbetsminister från
Island, besökte också Åland på hösten. Som en kuriositet kan jag nämna att vi
hade ett ganska digert program, vilka företag som vi skulle besöka. När vi
åkte ut till Geta för att träffa ledningen för Geta kommun så fick hon se äppelträd och då sa hon: ”Är det äppelträd?” ”Jo”, sa vi. ”Jag har aldrig

sett ett äppelträd”, sa hon. Då tänkte vi att vi måste göra om programmet.
Följande dag ordnade vi om att hon fick besöka en äppelodlare. Hon gick
längs äppelraden och kände och tittade på äpplena. För henne var det här så
pass stort, fast det för oss är en liten sak, så varje gång jag träffar henne så påtalar hon att kommer du ihåg när vi var och tittade på de åländska äpplena.
Ibland är det små saker som gör att man minns Åland i positiv bemärkelse.
Lite mera om vad som har hänt 2014. Vi hade gränshinderarbetet med ett
mandat som sträcker sig 2014-2017. Där hade vi från åländsk sida möjlighet
att prioritera fem olika områden. Vi valde tre, eltarifferna till Sverige, examen
och yrkesbehörigheter samt olika byggbestämmelser. Vad gäller byggbestämmelserna känner ni säkert till att landskapsregeringen har tagit en förordning, som har trätt i kraft, där vi nu har åländsk byggbestämmelsesamling. Den ska förhoppningsvis minska den problematik som har funnits i
gränshandeln mellan Sverige och Åland.
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Vad gäller eltarifferna till Sverige så måste jag säga att jag är besviken på
den svaga progress som vi har klarat av att göra hitintills. Det är anmärkningsvärt att en befolkning på 29 000 invånare skall betala över en miljon
euro årligen i överföringsavgifter på en sträcka som de facto är 20 km lång, 12
om man gör en annan koppling. Vi har försökt från landskapsregeringen, vill
jag påskina, på alla upptänkliga vis, att få Sveriges regering till en diskussion
om detta är rimligt, med tanke på att vi enligt självstyrelselagen har en egen
behörighet på el. Vi har inte nått så långt som vi ville och därför har vi nu begärt handräckning av näringsminister Jan Vapaavuori, som i direkt kontakt
med Sveriges energiminister Ibrahim Baylan för ett resonemang. Det finns nu
ett större intresse från finländsk sida att delta i de här diskussionerna i och
med att Finlandskabeln kommer på plats och det då finns möjligheter att
transferera el mellan länderna på ett helt annat sätt än tidigare. Vi har också
begärt om ett sammanträffande med Ibrahim Baylan, men jag har ännu inte
fått ett besked om när ett sådant kan ske.
Det som också var intressant 2014 var att vi med ministerrådet lyckades få
loss en del kapital så att Hallå Norden-kontoret på Åland kunde bli kvar.
Budgeten har varit ett bekymmer i samarbetsministerrådet. Besluten tas i
konsensus och det betyder att det har varit många och långa svåra diskussioner kring budgetreduktionen. Den fastställdes för 2015 till två procent och
blir från 2016 en procent, men totalt åtta procent nerdraget på fyra år för att
visa att Nordiska ministerrådet ser om sitt hus vad gäller det ekonomiska.
Tittar vi lite framåt på vad vi håller på med just nu så var jag förra veckan
på samarbetsministerbesök på Grönland. Den allt överskuggande delen av
diskussionen gick åt till den säkerhetspolitiska situationen i Östersjöområdet,
speciellt i St. Petersburg där Nordiska ministerrådets kontor numera klassas
som utländsk agent, vilket i princip omöjliggör arbetet. Kontorslokalerna
kommer att finnas kvar, men de anställda kommer att dras ner till ett minimum emedan vi från nordiskt håll inte längre kan garantera säkerheten för
våra anställda. Synd, tycker jag, 2015 och 2016 hade Nordiska ministerrådet
avsatt 79 miljoner danska kronor för olika aktiviteter som rör utbildning, kultur, sport och forskning i den regionen. Det är tråkigt att de pengarna inte
längre kommer att kunna användas. Det är den enskilda medborgaren som i
första hand kommer att drabbas av det här.
Jag ser inte någon klocka här på min bänk. Åh så trevligt, tack fru talman.
Jag har 5 minuter och 20 sekunder kvar. Det saknas nämligen en klocka här
så det är svårt att veta hur tiden går. Jag säger något kort om det kommande
ordförandeskapet. I år är det Danmark som har ordförandeskapet. De har
valt tillväxt, välfärd och värderingar som ledord för sina projekt. Under 2016
är det Finland som har ordförandeskapet. Vi har från åländsk sida varit
ganska aktivt med i den processen. Vi har en tjänsteman som sitter med i beredningsorganen och målsättningen är att vi till Åland ska få ett större möte
för att dels lyfta Åland på plats, men också för att offentligt visa Ålands särställning och status i det nordiska arbetet.
Avslutningsvis vill jag säga att politikerveckan i Almedalen i år blir lite
mera speciell än vad den har varit tidigare. Det var ministerkollegan Fredrik
Karlström som för några år sedan väckte idén. Landskapsregeringen kommer
att finnas på plats i år också, men tillsammans med samarbetsministrarna
från Grönland och Färöarna. Vi kommer att lyfta de självstyrande områdenas
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möjligheter i det nordiska samarbetet och vi kommer att göra det tillsammans. Det är roligt och intressant.
Jag vill tacka ordförande i Nordiska rådets Ålandsdelegation Christian
Beijar för ett väl genomfört arbete. De diskussioner och dialoger som finns
mellan regering och lagting försiggår i god anda, Ålands fromma till bästa.
Ltl Christian Beijar, replik

Fru talman! Jag tackar också för de orden. Vi har haft ett gott samarbete
så det är bara bra. Jag hoppas att det fortsätter. Min fråga när minister
Veronica Thörnroos tog upp det här med Almedalen, så undrar jag om
det finns något intresse av att delta i Finlands arena i Björneborg?
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Vad gäller Almedalen så kommer de nordiska självstyrande
områdena att finnas på plats gemensamt. Vad gäller deltagande i motsvarande arrangemang på finska sidan så förs det en intern diskussion i
landskapsregeringen, men inte med de självstyrande områdena.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Axel Jonsson

Talman! Jag tänker uppehålla mig vid en enda fråga i mitt anförande idag efter en mycket bra redogörelse från partikollegan, ledamot Anders Eriksson,
tidigare i dessa viktiga frågor. Jag tänker prata om tullkoden och skattegränsen, som återfinns i redogörelsen på sidan 32. Där skriver man att det finns
ett nytt regelverk på gång och att man har pratat om det i flera år. Någonting
som självstyrelsepolitiska nämnden har diskuterat i sina betänkanden kring
den här redogörelsen och som det har sett ut tidigare år.
Man konstaterar och drar slutsatsen bl.a. kring det nya EU-regelverket,
den nya tullkodexen som är på gång, att det inte är möjligt att till fullo förutspå hur en sådan omfattande ändring av regelverket kommer att påverka
skattegränshanteringen, men enligt de analyser som har gjorts ska de förenklingar som finns idag mellan landskapet och riket vara möjliga att behålla.
Tyvärr skriver man ingenting om vilka konsekvenser det eventuellt kan få till
övriga EU-länder. Vi vet att vi har ett förenklat förfarande mellan Åland och
Finland, men fortsättningsvis så saknar vi det gentemot andra EU-länder och
då framför allt Sverige.
För att lite gå tillbaka och se på processen hur den har sett ut i de här diskussionerna så kan man konstatera bl.a. att självstyrelsepolitiska nämnden
2004 skrev så här beträffande möjligheterna att få till stånd förenklingar mellan Åland och Sverige: ”Det ankommer närmast

på finländska och
svenska tullmyndigheter att vidare utreda och utnyttja möjligheterna till förenklingar”. Mig veterligen har det inte varit några möten
mellan de åländska, finska och svenska myndigheterna för att komma framåt
på det här området. Det man har gjort är att man har fört diskussioner med
den finska tullen. Här vill vi från Ålands framtids sida komma med uppmaningen att involvera också de svenska tullmyndigheterna.
Vi vet att 2002 gjordes en gedigen utredning där man visade på möjligheten att inom ramen för dagens regelverk åstadkomma förenklingar på det här
området. Det som man också konstaterade 2004 när man diskuterade den
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här frågan i samband med redogörelsen var att den här rapporten veterligen
ännu inte lett till några åtgärder. Nu elva år senare torde fallet fortsättningsvis vara detsamma. Det är inte ett gott betyg för oss politiker som har jobbat
med den här frågan sedan dess. Det måste vi alla erkänna.
Nej, återuppta diskussionerna också med det svenska tullverket för att få
till stånd en förbättring på det här området. De har ju visat en god anda och
konstruktiva förslag redan 2002 så månne de inte har kvar den inställningen
fortsättningsvis, det är åtminstone min förhoppning och min tro. Det är så att
vad gäller det här området att ska vi verkligen vara med och konkurrera på
allvar framöver när vi ser en utveckling som alltmera styr över mot e-handel
och näthandel så är det här otroligt viktigt för Åland att komma vidare med.
Visserligen kan vi utveckla försäljningen mot Finland, men EU är betydligt
större än så och vi borde utnyttja alla möjligheter och marknader som finns
tillgängliga i dagsläget tack vare den inre marknaden. Inte minst är det viktigt
med tanke på det som landskapsregeringen mycket riktigt redogör för på sidan 11 beträffande den nya kommissionens prioriteringar som innehåller en
andra punkt, En sammankopplad digital inre marknad. Det här är någonting
som man förstår på andra håll och som vi borde förstå i större utsträckning.
Det här är oerhört viktigt om vi ska lyckas vända den recession som vi har
idag till en framtida tillväxt.
Fru talman! För att sammanfatta, involvera också de svenska myndigheterna, tullverket framför allt, i de här diskussionerna och vänta inte på att man
ska få klartecken i exakt hur det nya regelverket faller på plats. Dessa diskussioner kan med fördel inledas redan nu. Vi vet ungefär hur regelverket ser ut
och de här möjligheterna som man har visat redan 2002 så måste den diskussionen återuppta om vi verkligen vill komma framåt i det här arbetet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Annette Holmberg-Jansson

Fru talman! I måndags och tisdags var jag på BSPCs arbetsgruppsmöte i
Tammerfors, i den arbetsgrupp jag sitter i, Innovation in social and health.
En otroligt intressant arbetsgrupp att sitta i. Vi har träffats nu vid sex olika
tillfällen och under dessa träffar haft chansen att få ta del av intressanta besök och fått lyssna på intressanta föreläsare. Inom denna grupp har problemet varit att veta hur vi skulle kunna begränsa oss och kunna fördjupa oss i
det som står närmast och känns viktigast.
Att träffas på det här sättet är oerhört värdefullt då vi kan jämföra varandras olika lösningar och idéer inom det här området. För att nämna något vi i
gruppen får ta del av vid våra möten är bl.a. ett besök i Tromsö för att där lära
oss mera om e-health. Vi har fått höra om Estlands fenomenalt utvecklade XRoad där de lyckats samla det viktigaste inom e-service i ett komplext system
där bl.a. 900 organisationer dagligen använder sig av denna X-Road och 170
databaser erbjuder sin service. Vi har besökt ett diabetescenter i Köpenhamn
där de ligger i framkant i det dagliga hälsoarbetet och nu i tisdag fick vi lära
oss det senaste inom forskningen för att ta fram ett vaccin för diabetes 1.
Vi har fått besöka ett center i Norge, Levanger, där de gör en scanning av
befolkningen med jämna mellanrum och där de nu har en jättestor DNAbank. Deras forskning inom hälsa är oerhört intressant och komplext, men de
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sitter nu på fakta i vissa fall i tre generationsled bakåt, vilket är en skatt när
man skall forska om sjukdomar som går i arv eller sjukdomar som kanske dyker upp i generation 3. Kan man genom att scanna personen i nummer 3 se
någonting som inte stämmer? Denna forskning gör nu också så att de lägger
om hela sitt hälsoarbete på grund av vad de har kunnat få fram ur denna
forskning.
Vi har alltså lärt oss vikten av att lägga krutet på förebyggande arbete
framom att fokusera på den sjuka. Att det är viktigt i det politiska arbetet att
alltid få in ett hälsotänk för att få ett samhälle som mår bra även ekonomiskt.
Vi har lärt oss hur vissa länder i vår närregion använder sig av för mycket antibiotika. Skrämmande fakta har lagts fram för oss i gruppen. Till varje arbetsgrupps möte har respektive land lämnat rapporter på vissa frågor om hur
vi har löst problemen i respektive hemland.
På det senaste möte diskuterade vi vår slutrapport som skall tas fram från
gruppen för att sedan presenteras i Rostock under det kommande BSPCs årliga konferens i slutet av augusti. Vi diskuterade samarbete över landgränserna. Kan vi till exempel göra gemensamma inköp när det gäller mediciner?
Kan vi samarbeta bättre med vissa svåra sjukdomar och den vård som behövs? Listan kan göras lång. Det arbetet kommer att fortsätta nu och en slutlig rapport med bland annat konkreta förslag och idéer skall tas fram till arbetsgruppens sista möte som kommer att hållas på Åland 11–12.6.
Arbetsgrupperna inom BSPC är ett viktigt redskap för att kunna få kunskap men också för att kunna driva igenom olika initiativ och frågor. Det är få
platser som Åland som har samma ställning som stora länder som Ryssland
och Tyskland är, men inom BSPC är vi det. Låt oss inte förringa det, det är
nog så viktigt.
Vi lyfter ofta fram Nordiska rådet och hur det arbetar, som ett måtto på
hur arbetet inom BSPC borde göras. Jag är i alla fall tacksam för att ha fått
detta förtroende att föra fram Ålands talan inom detta spännande och ack så
viktiga område. Tack.
Minister Wille Valve, replik

Fru talman! Tack ledamot Holmberg-Jansson för ett engagerat brandtal
och dessutom ett väldigt kunnigt sådant om fördelarna med BSPCs samarbetets arbetsgrupper och vikten av att ta tillvara de fulla potentialerna
av dem vilket jag upplever att ledamoten gör genom sitt anförande. Jag
tror att det är viktigt att lyfta fram de möjligheter som BSPCs arbetsgrupper ger, vilket jag tidigare gjorde, den för energieffektiviteten. Vi
hade de facto två representanter från Åland, ledamot Asumaa, som är
frånvarande idag, och undertecknad i Nordiska rådet. Låt oss också
framledes vara aktiva i varje BSPCs arbetsgrupp.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad.
Kan talmannens förslag att ärende nr 2 ska remitteras till självstyrelsepolitiska nämnden godkännas? Godkänt. Ärendet remitteras till självstyrelsepolitiska nämnden.
Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse antecknas för kännedom.
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Remiss
4

Avbytarservice
Landskapsregeringens lagförslag (LF 9/2014-2015)
Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket utskott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens
förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
Diskussion.
Minister Fredrik Karlström

Talman! Som ni vet privatiserade lagtinget med en lagstiftning som landskapsregeringen förde fram för ett tag sedan från den 1 januari, avbytarsystemet i landskapet på ett sådant sätt att landskapet fortsättningsvis finansiellt stöder husdjursproduktionens behov av avbytarhjälp. Enligt det lagförslag som landskapsregeringen lämnade till lagtinget den 27 maj 2014 skulle
ett lantbruksföretag utöver avbytardagar, årligen kunna beviljas stöd för vikariehjälp under högst 300 dagar med 50 procent av de faktiska kostnaderna.
Det förslaget tvingades vi tillsammans här i lagtinget och utskottet att ändra
lite på, på grund av att den europeiska kommissionen i juni samma år, en
dryg månad senare, publicerade ett nytt regelverk i form av en förordning
som innebar att stöd enbart kan beviljas under högst 90 dagar på grund av
läkarintyg och högst under 180 dagar på grund av moderskaps- eller föräldraledighet. Lagtinget beaktade detta men uppmanade regeringen att återkomma med en reviderad lagstiftning som skulle möjliggöra ursprungsförslaget.
Som ni minns i debatten meddelade undertecknad att landskapsregeringen
skall jobba för det och inleda arbetet med en notifiering av ett stödsystem
som utökar antalet dagar under vilka stöd kan ges, i linje med det lagförslag
som lämnades i maj och att i denna del återkomma till lagtinget. Det är den
lag vi har på vårt bord idag. Landskapsregeringen föreslår sålunda att avbytarlagen ändras, så att stöd för vikariehjälp kan beviljas under högst 300
dagar. Landskapsregeringen föreslår också att stödnivån inom förslagets
budgetramar justeras från 60 till 50 procent så att ersättningen blir högst 120
euro per dag under de 30 första dagarna och därefter högst 64 euro per dag.
Det är också i linje med vad utskottet uppmanade landskapsregeringen att
göra i sitt betänkande.
Då lagen avses träda i kraft vid en tidpunkt som landskapsregeringen fastställer innebär detta också att kommissionens godkännande dessförinnan bör
ha givits. Vi har förankrat lagen hos kommissionen och väntar som bäst på
deras formella beslutet. Med dessa ord överlämnar jag lagen om avbytarservice till lagtinget.
Ltl Anders Englund, replik

Fru talman! En fråga, har näringsministern tagit in något i det här förslaget från den arbetsgrupp som ministern själv har tillsatt och om inte
så varför?
Minister Fredrik Karlström, replik

Talman! Svaret på den frågan är att den arbetsgruppen har haft två möten varav ett med de tre nya representanterna. Det arbetet framskrider
väldigt konstruktivt. Däremot har den här frågan om avbytarstödet inte
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mera diskuterats än dryftats. Avbytarstödet är i sig ett stöd som vi har
haft en hel del diskussioner om under den senaste tiden, men det är inte
avbytarstödet som är lösningen på lönsamheten på ett mjölkföretag och
det är vi alla överens om.
Ltl Anders Englund, replik

Fru talman! Jag tror kanske att det hade funnits ingredienser från en
sådan här arbetsgrupp som är tillsatt med även representanter från producenterna. Man hade kunnat ta in någonting i ett sådant här lagförslag.
Nu finns det risk att man får komma med ett nytt lagförslag efter en
månad eller så om man vill göra förändring.
Minister Fredrik Karlström, replik

Talman! Det här lagförslaget handlar alltså om avbytarservice så att vi
finansierar den avbytarservicen för just mjölkproducenter med 80 procent 300 timmar för en lite större gård. Som sagt, det är inte avgörande
för lönsamheten. Avbytarservicen är viktig för att man ska orka jobba i
många år framöver och därför har vi ansett att det är viktigt från landskapsregeringens sida att vi stöder avbytarservicen. Det kommer knappast att bli en lagändring igen som ett förslag från arbetsgruppen. Det är
inte avbytarlagstiftningen som avgör lönsamheten utan det är att få betalt för produkten och för att se till att man har kostnaderna i skick och
att man har hela produktionslinjen under kontroll.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack talman! Det skulle vara intressant att höra ministern i talarstolen
att i och med att det indirekt är kopplat till det här anförandet, med
några ord beröra vilka erfarenheter som finns av det nya systemet med
avbyteriet, den privatisering som trädde i kraft från den 1 januari. Har
man fått någon erfarenhet av hur det här kommer att bli? Kommer de
mindre mjölkgårdarna att kunna anlita avbytare eller är systemet för
krångligt? Det har kommit lite olika signaler beroende på vem man pratar med inom livsmedelsklustret. Det skulle vara intressant att höra ministerns kommentar till den delen.
Minister Fredrik Karlström, replik

Talman! Det är en bra fråga. Jag ställde samma fråga själv nyligen till
landskapsagronomen och svaret var väldigt entydigt. Förstås är det väldigt kort tid ännu, vi är bara inne i mitten av mars, men under januari
och februari månader har fyra avbytardagar arrangerats från landskapsregeringens sida. Vi har ju fortfarande ledande avbytaren kvar och vi har
också en avbytare som jobbar kvar under i stort sett det här året, med
tanke på att hon sedan går i pension. Vi har försökt göra en smidig övergång och också vara den här säkerhetsventilen under övergångsåret.
Med tanke på att det under januari och februari inte har funnits utan
man har löst det med privata lösningar, så skulle jag vilja säga att ja, det
har fungerat väldigt bra så här långt. Vi har fortfarande beredskap från
landskapsregeringens sida under övergångsåret att försöka hjälpa till så
mycket som möjligt. Det har också startats nya avbytarföretag så när det
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här faller på plats till fullo är jag helt övertygad om att det kommer att
vara ett modernt avbytarsystem.
Ltl Harry Jansson, replik

Talman! Ser ministern eller avdelningen några rättsliga komplikationer
med den här föreliggande framställningen? Jag vill minnas att det har
funnits en skrivning tidigare om att det har rört sig mellan 50-60 procent i samband med föräldraledighet osv., att det var en gråzon. Är det
därför man drar ner till 50 nu eller är det enbart för att finans- och näringsutskottet och därmed lagtinget samfällt sade att det borde vara
nästa steg, när lagpaketet skulle komma på nytt. Det skulle vara intressant att få en kommentar också till den delen.
Minister Fredrik Karlström, replik

Talman! Den 50- och 60-procentiga finansieringen har att göra med
budgetramarna som vi jobbar efter. Den är redan nu fördubblad mot
den omställningsbudget som sades att skulle få kosta 200 000. Det är
nästan så att det kostar 400 000 det här systemet. Att dra ner från 60
till 50 är ett sätt att försöka hålla den budgeten i alla fall. Om det är
några komplikationer med lagstiftningen här så vill jag säga att med den
dialog vi har haft med kommissionen så kommer det här lagförslaget att
accepteras och notifieringen gå igenom. Man kan fråga hur det finska
systemet i fortsättningen ska kunna fungera med tanke på att den de
facto bryter mot den förordning som kommissionen tog tidigare. Det är
en fråga som är ganska intressant, hur, det är intressant.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Harry Jansson

Talman! Vi tar vid där minister Karlström slutade. Det är intressant att se att
man från finsk sida kan bryta mot EUs regelverk, precis som ifråga om taxibilar, skolskjutsar. Man lägger det på en förordningsnivå och så länge inte någon klagar är systemet gångbart i EU-kommissionens ögon. Det är min tolkning av det finska systemet att man kan gå emot stödförordningen från juni
2014.
När det gäller det föreliggande lagförslag är det en kopia av det vi egentligen fick på våra bord i maj 2014. Det är ett budskap från lagtinget som landskapsregeringen har lyssnat på. För att ansluta lite till ledamot Englunds
fråga, i och med att vi har en kris inom delar av livsmedelsklustret, mer eller
mindre hela kanske, vågar man påstå, hade vi gärna från centergruppens sida
sett att man kunde invänta mjölkarbetsgruppens rapport och se vilka åtgärdsförslag, som kommer den vägen. Jag förstår komplikationen med notifieringen, dvs. man har inlett processen med kommissionen i ett tidigt skede och att
då föra in nya komponenter är alltid komplicerat. Jag hoppas att ministern
och landskapsregeringen har beredskap att återkomma till den här delen.
Ser man på våra möjligheter att faktiskt ge en hjälpande hand, se på behörighetsfördelningen mellan Åland och Finland etc., är den här verksamheten
en påtaglig sak som vi kan göra dvs. ingen kan ifrågasätta vår rätt att agera
inom ramen för det här. Någon form av åtgärd till den delen i ljuset av mjölknäringens med fleras kris, skulle vara välkommen. Jag utgår från att mjölkar-
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betsgruppen kommer att jobba snabbt och att det finns möjligheter ännu under den här mandatperioden att återkomma från landskapsregeringens sida
med konkreta ändringsförslag till den delen.
När det gäller kostnaderna för den här verksamheten så i de underlag som
har funnits när det gäller avbytarservicen är spännvidden oerhört stor mellan
minimi och maximikostnader, från 250 000 och upp till över 400 000. När
det gäller föreliggande förslag beror det på många olika komponenter, olika
typer av ledigheter som kan uppstå, som också kan föranleda en budgetpåverkan. Det är inte sagt att det kommer att ske en sådan utan att landskapet
kommer att kunna spara pengar i förhållande till maximiramen. Från centergruppens sida är vi inte oroliga för kostnadssidan med tanke på hur spännbandet är inom budgetramen för avbyteriverksamheten.
Minister Fredrik Karlström, replik

Fru talman! För det första ser jag inte någon anledning till att vi ska
vänta med lagen till arbetsgruppens slutrapport som ska komma i september. Det betyder att man hela det här året skulle ha sämre förutsättningar än vad den här lagen ger. Nu får man de facto 300 dagar, medan
den befintliga lagen som är i kraft är begränsad. Det här är en bättre lag
för producenterna än den nuvarande som lagtinget tog tidigare. Där ser
jag ingen anledning till att man ska invänta arbetsgruppens resultat.
Däremot kommer arbetsgruppen att jobba allt vad man kan och lite till
för att se till att försöka höja lönsamheten i mjölkbranschen totalt. Det
är det som är det viktiga. Sedan har man från finansutskottet sagt att
man ska göra den här översynen och titta på konsekvenserna efter tre år
när systemet har varit i gång, men redan efter två och en halv månad
kan man säga att det verkar fungera bra. Gällande kostnaderna är det
förstås ett långt intervall beroende på hur jordbruksföretagarna väljer
att anställa.
Ltl Harry Jansson, replik

Fru talman! Jag förstår mycket väl svårigheterna att anpassa förändringar i avbytarlagstiftningen utgående från mjölkarbetsgruppens tidtabell, men det är ingenting som förhindrar att grupper kommer med delförslag, som slits loss från slutrapporten till de delar som det krävs
snabbare åtgärder. Återigen, det här skulle kanske vara en av de snabbbare trots allt, med tanke på den omedelbara effekten. Där gäller det de
faktum att de landskapsanställda inte har involverats i verksamheten.
Det är en dubbelbottnad signal som ges från näringens sida. Är det faktiskt så att man inte anser sig ha råd? Det är en utvärdering som vi säkert kommer att få ta del av så småningom.
Minister Fredrik Karlsson, replik

Fru talman! Man ska också veta att det kostar att anlita en landskapsanställd avbytare, det är egentligen inte så stor skillnad. Det kanske är 15
procents kostnadstäckning om man ska anställa en landskapsanställd
avbytare och här får man 80 procents finansiering om man ordnar det
privat. Det viktiga som finansutskottet och lagtinget konstaterar i den
tidigare debatten var osäkerhet, finns det någon som svarar när man
ringer. Därför är landskapsregeringen i jour, stand by, och har ett system med ledande avbytare. Det finns också avbytare som kan hoppa in,
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vid t.ex. sjukdomsfall, för den jordbrukare eller mjölkproducent som
behöver avbytare. Vi har tagit ett stort ansvar också under den här övergångstiden, men det är helt klart att det här privata systemet är mycket
mera flexibelt och mycket bättre för producenten än vad det var tidigare.
Man ska ju veta att det är värt ungefär 7 200 euro för en mjölkproducent, det man får i subvention från landskapet.
Ltl Harry Jansson, replik

Talman! Ministerns redogörelse stämmer förstås. Skulle vi ha det finska
avbytarsystemet skulle vi ha en budgetbelastning på 1,2–1,3 miljoner, nu
har vi ett budgetanslag i Ålandsbudgeten som till ett minimum är på
250 000. Det är klart att den differensen gör att de åländska producenterna inte har samma möjligheter till att ha en ledighet värd namnet,
vad gäller antal dagar. Vi får väl utvärdera det så småningom och då får
vi komma ihåg att egenavgiften för de åländska producenterna är relativ
ny. Den trädde i kraft 2010 om jag inte missminner mig. Det var i varje
fall tidigt under landskapsregeringens mandatperiod som man införde
egenavgiften.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mika Nordberg, replik

Tack fru talman! Som viceordförande i finansutskottet ser jag att den
här lagframställningen är en beställning från det som finansutskottet
och lagtinget har sagt i sin tidigare behandling av det här. Det var en
diskussion om antal procent i finansutskottets betänkande, 50-60 procent, men där har finansutskottet en tydligare skrivning: ”När land-

skapsregeringen återkommer till lagtinget med ett förslag
om en sådan utökning anser utskottet att stödbeloppet bör
övergå till 50 procent av de faktiska kostnaderna”. Det här är
någonting som vi hela tiden har väntat på, att det ska läggas på plats
bara EU-kommissionen har tittat på det. Jag ser den här som en formalitet och inte som en stor grej.
Ltl Harry Jansson, replik

Fru talman! Ja, ledamot Nordberg har förstås rätt i det han sade i ett replikskifte tidigare, att det här är ett beställningsjobb anpassat till den
stödförordning som trädde i kraft inom unionen i fjol och det som ledde
till en förändrad lagutformning också här på åländsk botten. Själva huvudfrågan från min sida är frågan om man skulle kunna vara lite mer offensiv i ljuset av den här mjölknäringskrisen som vi upplever just nu. Då
förändras naturligtvis förutsättningarna för producenterna att ha en bra
ledighetshelhet, om vi kallar det så.
Ltl Mika Nordberg, replik

Tack fru talman! Jo, precis som i tidigare replikskiften så tror inte jag att
det här är så enkelt att man kan koppla ihop det med den här lagstiftningen. Vi har ju hela Rysslandskrisen, som har lett till ett överutbud på
mejerivaror överlag. Man kunde köpa ost för under 3 euro per kilo, fick
jag ta del av nyligen. Man kan även köpa mjölk till betydligt billigare
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penning, även åländsk mjölk säljs i fasta Finland för mycket lägre priser
mot vad som till och med köps in idag till återförsäljare på Åland. Det
här är ett väldigt komplext problem och det behöver vi säkert hitta lösningar på, men jag tror inte att det här är rätt ställe att försöka lösa de
utmaningar som branschen står inför.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack talman! Ledamot Nordberg och jag har lite avvikande åsikter. Jag
anser att det här är en av de få omedelbara, konkreta vägar som man
skulle kunna bidra till att i varje fall lindra effekten av den något som ledamoten beskriver, mycket tuffa utmaning som livsmedelsklustret har
och vissa delar av den i synnerhet. Det här skulle vara en möjlighet att i
alla fall temporärt ge ett bidrag till en sådan intäkt. Det är väl någonting
som vi får återkomma till när vi vet vad mjölkarbetsgruppen föreslår.
Tack talman!
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Brage Eklund

Fru talman! Som det tidigare har sagts är det ett lagförslag som återkommer.
De förändringar som nu är föreslagna är antalet dagar som höjs och att procenten sänks från 60 till 50 procent. När vi hade den i finansutskottet förra
gången hade vi från oppositionen, liberalerna och Ålands framtid, en reservation just rörande detta, där vi hade kunnat göra det lite enklare. Vårt förslag var att man kunde införa en 6a paragraf där just den här förändringen
skulle ha skett automatiskt genom en landskapsförordning. Just den här paragrafen hade trätt i kraft istället när man hade fått beskeden från kommissionen. Då hade man stiftat lagprocessen. Nu har vi egentligen skapat lite
mera arbete åt lagberedningen och kommer till samma resultat. Enda skillnaden med den framställning som landskapsregeringen ger nu är att vi från
oppositionen, när vi reserverade oss, ville vidhålla 60 procent även fast det
blev 300 dagar. Nå det är en diskussion som vi får ta i utskottet, men man
hade kunnat vara lite smidigare och accepterat vårt förslag i utskottet så hade
vi sluppit den här debatten i lagtinget idag.
Det jag ytterligare vill ta upp är om jag har förstått saken rätt, så finns det
ingen riktig lösning på vikarierna för plötsliga sjukdomsfall. När man nu har
öppnat lagen hade man kunnat lyfta den frågan. Vi anvisar i vår reservation
att man borde från landskapsregeringens sida kunna skriva ett avtal med de
serviceproducenter som tillhandahåller avbytare, att de garanterar att de ställer upp vid plötsliga sjukdomsfall. När man har ställt den frågan tidigare har
man hänvisat till att man fortfarande har en tjänsteman kvar i arbete ett år
framåt så det är ingen akut fråga. Nej, det kan vara så, men efter ett år så kan
det bli en akut fråga om det händer.
Resonemanget som man har haft i det här lagförslaget när man har resonerat runt dagarna är intressanta. Man har faktiskt beaktat föräldraledigheten för just unga jordbrukare också och tänkt på att man har behov av ledigheter i samband med när man får barn. Det är glädjande till den delen, men
man borde ha kunnat beakta den här sjukledighetsgrejen i samband med att
man öppnade lagen.
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Om man går till det som ledamot Harry Jansson var inne på, att man
borde ha väntat och tittat vad arbetsgruppen som har blivit tillsatt har för
synpunkter på avbytarsystemet, så har jag ingen uppfattning om, men det är
en tanke som man kanske behöver beakta. Det är synd om arbetsgruppen
kommer fram till, efter en eller två månader, att man bör öppna lagen igen.
Då är det bortkastad tid. I övrigt kommer jag att stöda förslaget. Kanske diskuteras det i utskottet.
Jag förstod på ministern att det egentligen handlar om en budgetfråga, att
det ska hållas inom ramen. Man får fråga sig om man bör gå till mötes med
procenterna i och med att det är ganska ansträngt inom mjölkproduktionen.
Till min information har jag fått att åtminstone tre mjölkgårdar kommer att
läggas ner. Det är mindre familjejordbruk, som motsvarar kanske mellan 7080 mjölkkor. Ytterligare gårdar ställer sig frågan inför nya LBU-programmet i
vår, när man ska ansöka om stöd för husdjursgård så binder man fast sig fem
år framåt. Där är det många som ställer sig frågan om man kommer att orka
fem år med de premisser som är idag för mjölkproduktion.
Något annat tänkte jag inte ta upp i det här skedet, jag har förmånen att
vara i utskottet och behandla frågan och där tror jag att minister Karlström
kommer som hörande, så troligtvis kan jag ställa flera frågor där.
Minister Fredrik Karlström, replik

Fru talman! Att landskapsregeringen skulle vara någon sorts tredje part
i ett avtal mellan två parter och tvinga någon till att ha back up ifall man
inte kan uppfylla det avtal man har ingått, känner jag att är väldigt konstigt. Det går inte att skriva en lag om det. Landskapsregeringen gör ett
bra jobb under den här övergångstiden, att ha personer ståendes stand
by ifall det skulle hända saker och ting när jordbrukarna inte har kunnat
förutse och ha privata avbytare. Jag är helt övertygad om att det här löser sig på sikt och man gör ett avtal med en person och man kan ha ett
annat avtal med en annan ifall att det behövs. Vi har redan sett att det
privata systemet har fungerat väldigt bra under en väldigt lång tid. Uppenbarligen har det bara i fyra dagar varit behov av användning. Till det
här med 50 och 60 procent verkställde jag helt enkelt lagtingets och finansutskottets önskan.
Ltl Brage Eklund, replik

Fru talman! Om jag börjar med det sista, med det här med 50 och 60
procenten, det är lagtingets beslut, jo, men jag vill påpeka att vi i oppositionen hade en annan åsikt. När det gäller ansvarsfrågan i plötsliga
sjukdomsfall från landskapsregeringens sida, ja, det är klart att man kan
tycka att det inte är landskapsregeringens ansvar. Backar man bakåt lite,
jag ska inte upprepa dessa saker, men alla vet vilket ansvaret ursprungligen var och vad man åtog sig då. Nu är man frikopplad helt och hållet
från ansvaret. Visst har landskapsregeringen sluppit lindrigt undan eftersom man inte ens behöver ta ansvaret. Att diskutera ett avtal med
dem som driver ett privat avbytarsystem idag har man kunnat göra.
Minister Fredrik Karlström, replik

Talman! Jag tycker att landskapsregeringen tar ett stort ansvar när man
sätter uppemot 400 000 euro årligen och 7 200 euro exempelvis till
några mjölkgårdar för att ersätta den vikariehjälp man behöver. Det är
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30 dagar i året, 10 timmar om dagen som man kan använda flexibelt
precis när och hur man vill. Sedan är det landskapsregeringens roll att
finansiera det till 80 procent. Det är ett ansvar som är fantastiskt bra
gjort av den här landskapsregeringen. Det är väldigt få ställen i världen
som har en sådan fantastiskt förmån som finns här. Jag anser också att
det här systemet är bättre än det finska systemet där man har kommunalt anställd avbytare som man inte kan tvinga till sig när man så helst
önskar. Man kan göra ett avtal med någon som känner ens gård och någon som kan jobba enligt de premisser man har. Ett flexibelt system för
ett modernt lantbruk. Jag är väldigt stolt över det här systemet. Jag tror
att flera kommer att ta efter den.
Ltl Brage Eklund, replik

Talman! Ja, man får se om andra nationer tar efter det här systemet,
men om vi tar en diskussion med dem som har djurbesättningar idag
och frågar om de anser att det åländska systemet är bättre än det finska,
ersättningar och antalet dagar som man har rätt till ledighet, tror jag att
de inte har samma uppfattning som minister Karlström har.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Harry Jansson, replik

Talman! Jag delar ledamot Eklunds sammanfattning om vad som håller
på att hända inom den åländska mjölknäringen, dvs. fler och fler kommer att sluta. Vi vet alla vad det innebär inom ett kapitalintensivt näringsliv. Det blir permanent, vi kommer inte att få se något sådant återskapat. Det är därför jag också delar ledamotens åsikt att man bör göra
vad man kan nu. När det gäller den kreativa tanke som ledamoten med
flera hade i samband med den lagframställning vi hade på bordet i maj i
fjol, så var det väl som så att vi inte vågade riktigt anamma systemet
med att utmana EU-kommissionen genom att säga att det här ska gälla
när det väl har trätt i kraft. Det kändes som en utmaning som var lite för
stor att ta, med tanke på de följder som vi kan få plus att här ingick reservation också om ett högre belopp.
Ltl Brage Eklund, replik

Fru talman! Jag vill inte utmana kommissionen, det här har aldrig trätt i
kraft om kommissionen inte har godkänt det här förfarande. I och med
det här som har hänt nu har paragrafen fallit in automatiskt. Man har
inte behövt ha den här diskussionen igen. Det arbete som lagberedningen nu får göra för att komma med lagförslaget hade man inte behövt
göra. Vi ville vara lite smidiga och visa på att man kan vara lite handlingskraftig.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack talman! Jag tror att ledamoten förstår vad det här skulle innebära
om vi skulle anamma den här typen av lagstiftningen. Det finns ganska
många situationer idag där vi kunde tillgripa den här typen av mekanism, men jag tror inte att det skulle vara till fromma för självstyrelsen.
När det gäller det föreliggande lagförslaget har finans- och näringsutskottet ett ganska stort ansvar att i samband med handläggning av det
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här, höra representanter både för näringen och för de ansvariga inom
landskapsregeringen, om erfarenheterna av det system som vi har tagit i
bruk. Budskapet har under resans gång sedan 2008-2009 och framåt efterlyst utvärdering av systemet. Det här ger en möjlighet för utskottet att
verkligen bekanta sig med erfarenheterna och också då komma med
eventuella uppmaningar till landskapsregeringen om vidare aktivitet.
Ltl Brage Eklund, replik

Fru talman! Det kanske är så att vi har olika syn på hur man kan vara
handlingskraftig. Det är inte att utmana så mycket om man har gått in
för det alternativ som vi hade som förslag med att ha en 6a paragraf som
hade trätt i kraft automatiskt i en landskapsförordning. Vi hade sluppit
den här debatten, vi hade sluppit en lagberedningstid och vi hade sluppit behandlingen i både lagting och utskott. Vi har väl olika uppfattningar, vi är väl inte lika rädda som centern i det här fallet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Roger Slotte, replik

Fru talman! Vi har alla information om särskilt mjölkgårdarnas stora
problem med lönsamheten. På grund av den avstannande exporten till
Ryssland och bl.a. mejeriprodukterna från EU har priserna rasat på våra
hemmamarknader. Mot bakgrund av det problem som nu finns ifråga
om lönsamheten, anser jag att utskottet i nära samarbete med landskapsregeringen bör överväga att höja ersättningsnivån. Det här innebär
förstås att lönsamheten inte ökar särskilt mycket, men det skulle vara en
bra markering från samhällets sida att vi värnar näringen.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack fru talman! Jag tackar för det stödet, ledamot Slotte. Det är synd
egentligen att ledamot Slotte inte sitter i finans- och näringsutskottet, då
hade jag vetat att jag hade fått stöd från en centerrepresentant. Nu vet
jag inte riktigt vad det blir för ordförandeskapet eftersom det är delade
meningar inom centergruppen. Det stöd som ledamot Slotte ger tackar
jag för i alla fall. Jag hoppas att om jag kommer med ett förslag att det
ska vara 60 procent istället för 50, så förväntar jag mig ett stöd från ledamoten.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Anders Englund

Fru talman! Avbytarlagstiftningen som vi diskuterar här från lagtingsstolen
finns det många åsikter om. Som den är lämnad till lagtinget nu innebär den
en liten förbättring jämfört med det tidigare förslaget. Det är okey så. Nu var
oklarheten om man jämför med Finlands och EUs lagstiftning upp här. Vi vet
att i Finland ligger behörigheten inom social- och hälsovårdsministeriet och
där har man också uttalat sig om att lagstiftningen, som reglerar avbytarsystemet, ska ändras i början av år 2015. Det är frågan om tillämpningen av
EU-kommissionens förordning given år 2014 i juni som reglerar det s.k.
gruppundantaget i administrationen av statsstöd.
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Den här EU-förordningen, som gavs i juni, nämner som en allmän begränsning att avbytarservicen skulle begränsas till tre månader, en föräldraledighet som skulle förkortas till sex månader, men ändå kan de finländska
föräldra- och vårdledigheterna fortgå i och med att EU-kommissionen väntas
godkänna det finländska undantaget om motiveringarna får stöd för längre
perioder av avbytarservice.
EU-kommissionen är införstådd med vad Finland tänker göra för att få de
här lättnaderna, vad gäller riktlinjerna för gruppundantagen till statsstödet.
Det intygar man från social- och hälsovårdsministeriet, som också vill säga
att man inte inför förkortningen av rätten till avbytarservice i lag här i Finland, eftersom man fortfarande förhandlar med kommissionen. Man har uttryckt sig på det viset och det kommer att medföra ändringar även i den
finska lagen framöver, det är jag övertygad om. Man borde revidera avbytarsystemet i varje fall.
Nu är arbetet i gång med att anpassa det här till vissa nerskärningar som
man kan få göra, men det är en politisk fråga i Finland ännu. I det här skedet
arbetar de finländska myndigheterna för att inte tillämpa EU-förordningen
som sådan. Högst antagligen behövs det ett godkännande i Bryssel för att bibehålla avbytarsystemet inom samma ramar som man hittills har gjort. EUkommissionen kommer att delges det finländska undantaget till den här
statsförordningen.
Från Finland är målet, och det behöver det också vara för vår del, att inte
äventyra producenternas sociala trygghet. Det är väl här vi också kan titta
över hur vi jämför det här med riket. Det finns både för- och nackdelar med
de system vi har här. Jag tycker att vi får höra vidare i finans- och näringsutskottet. Man får väl vara med som hörande där när man är suppleant. Däremot kunde utskottet också höra från social- och hälsovårdsministeriet hur de
har löst det här med EU-kommissionen. Där finns det en person, Riitta Kuusisto, på ministeriet, som har hand om dessa frågor. Tack!
Talmannen
Diskussionen är avslutad.
Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget
är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
Bordläggning
5

Barnbilstol
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 8/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 10/2014-2015)
Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 23 mars 2015. Godkänt.

Bordläggning
6

Godkännande av associeringsavtalet mellan EU, Euratom och deras medlemsstater
och Ukraina, Moldavien respektive Georgien
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 8/2014-2015)
Landskapsregeringens yttrande (RP 11/2014-2015-s)
Republikens presidents framställning (RP 11/2014-2015)
Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 23 mars 2015. Godkänt.
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För kännedom
7

Godkännande av ändringar av Kyotoprotokollet till FN:s ramkonvention om klimatförändring
Republikens presidents framställning (RP 12/2014-2015)
Talmannen har efter samråd med talmanskonferensen beslutat sända ärendet till landskapsregeringen för ett yttrande. Ärendet upptas därför för remiss vid ett senare plenum.

8

Ändringar av lagtingsordningen
Talmanskonferensens lagförslag (TMK 1/2014-2015)
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 23 mars 2015.

9

Vårfågeljakt
Ltl Mats Perämaas skriftliga fråga (SF 1/2014-2015)

10

Väg- och broprojekt
Ltl Mats Perämaas skriftliga fråga (SF 2/2014-2015)
En fråga ska besvaras inom tio dagar efter det att landskapsregeringen tagit emot frågan. Om frågan inte kan besvaras ska landskapsregeringen meddela det till lagtinget
och samtidigt ange orsaken till att ett svar inte ges.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls 23 mars klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 27 ledamöter närvarande.
Lagtingsledamöterna Karl-Johan Fogelström och Roger Slotte anhåller om ledighet från
dagens plenum på grund av sjukdom. Lagtingsledamoten Tony Asumaa anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av UEFA-uppdrag. Beviljas.
Första behandling
1

Barnbilstol
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 8/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 10/2014-2015)
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Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betänkandet.
Diskussion.
Ltl Jörgen Pettersson

Talman! Detta handlar om en teknisk förändring av landskapet Ålands vägtrafiklag varför finans- och näringsutskottet inte ägnat väldigt mycket tid åt
förslaget. Vi har bekantat oss med olika former av bälteskuddar och fastspänningsanordningar och fört resonemang kring vikten av att barn och för den
delen vuxna alltid ska färdas fastspända i fordon. Detta lagförslag gör det obligatoriskt att alla anordningar ska vara godkända i enlighet med Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europas föreskrift 44/03 eller direktiv
77/541/EEG eller någon senare anpassning av nämnda föreskrift eller direktiv. Ett enhälligt utskott står bakom betänkandet.
Talmannen
Begärs ordet? Diskussionen avslutad. Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen
föreläggs lagförslaget i sin helhet.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 61 § vägtrafiklagen för landskapet
Åland för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.
Första behandling
2

Godkännande av associeringsavtalet mellan EU, Euratom och deras medlemsstater
och Ukraina, Moldavien respektive Georgien
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 8/2014-2015)
Landskapsregeringens yttrande (RP 11/2014-2015-s)
Republikens presidents framställning (RP 11/2014-2015)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.
Diskussion.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Lagtinget ska ge sitt bifall till associeringsavtalet mellan Europeiska
unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater och
Ukraina, Republiken Moldavien respektive Georgien. Det handlar om östliga
samarbetspartner och vi kan konstatera att det är en region som står inför
stora utmaningar på många sätt. Det rör sig om ett blandat avtal med bestämmelser som hör till medlemsstaternas behörighet och delvis till Europeiska unionens behörighet.
Avtalets syfte är att fördjupa det politiska och ekonomiska samarbetet mellan EU, Ukraina, Moldavien respektive Georgien. Avtalet integrerar länderna
i EU:s inre marknad genom att skapa ett omfattande frihandelsområde. Genom avtalet stöds stabiliteten och demokratin. I avtalets handelspolitiska avsnitt ingår beröringspunkter med protokoll 2 om Åland i bilaga till fördraget
om Finlands anslutning till EU.
Landskapsregeringen konstaterar i sitt yttrande att då avtalet ska tillämpas
på de territorier där fördraget om Europeiska Unionen är tillämpligt garanterade Ålands rätt utifrån hembygdsrätten att begränsa tillhandahållande av
tjänster och etableringar inom sitt territorium.
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Landskapsregeringen konstaterar vidare att Finland i fråga om Åland gjort
ett förbehåll till kapitlen om offentlig upphandling, specifikt till artiklarna om
marknadstillträde. I förbehållet innebär formuleringarna att om ett företag
från Ukraina, Moldavien eller Georgien 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 upphandling i Ukraina, Moldavien eller Georgien, om det åländska företaget i fråga däremot är etablerade i Finland eller en annan EU-stat gäller
samma regler som företag i EU-stater. I landskapsregeringens yttrande gäller
specifikt det behörigheter som ankommer på självstyrelsen.
Det som är intressant i sammanhanget och specifikt med avtalet är att utrikesministeriet kommer att eftersträva att i framtiden när man reglerar internationella frihandelsavtal ta fram en ny formulering som gäller offentliga
upphandlingar och Åland för att så långt som möjligt skapa en uniform
praxis.
Lag- och kulturutskottet har behandlat ärendet och föreslår att lagtinget
ger det begärda bifallet.
Talmannen
Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling.
Ärendets första behandling är avslutad.
Remiss efter bordläggning
3

Lika inför lagen
Medborgarinitiativ (MI 1/2014-2015)
Ärendet bordlades 16.03.2015 då talmannen föreslog att ärendet remitteras till lag- och
kulturutskottet.
Fortsatt diskussion.
Ltl Danne Sundman

Fru talman! Hej, jag heter Danne Sundman och är 41 år gammal och jag är
pensionär. Så skulle jag kunna säga om jag efter höstens lagtingsval inte återfinns i lagtinget och söker om tidigarelagd ålderspension. Jag är den första eller andra 41-åringen som kan ha rätt till det eftersom jag suttit så lång tid i
lagtinget, i fem olika lagting.
Man hör det orimliga resonemanget, en 41-åring som går i pension. Det är
inte meningen att så ska vara. Jag samtidigt är ett bra exempel på att det här
initiativet är på rätt och den lagstiftning som är på gång är på rätt att förändra regelverket, vilket jag stöder.
Man kan alltid diskutera timingen av medborgarinitiativet men eftersom
inte initiativtagarna kan försvara sig i debatten tänker jag inte göra det dess
mera, det är något man kan diskutera internt i centerpartiet.
Däremot kan man fundera varför vi haft ett sådant regelverk? Flera i debatten har varit förvånade över att pensionerna finns. För mig har det alltid
varit känt att lagtingsledamöterna har de här skyddsmekanismerna, ingen
överraskning när det kommer i dager.
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Rubriken på med medborgarinitiativet är ”Lika inför lagen”, vilket antyder
att lagtingsledamöterna i övrigt är lika inför lagen med vanliga anställda
människor. Så är det inte, lagtingsuppdraget är inte ett arbete, inte en anställning, inte lön för ett utfört arbete utan ett förtroendeuppdrag för att man
sköter ett uppdrag. Man har ingen anställningstrygghet utan tvärtom, vart
fjärde år, om man väljer att ställa upp, prövas ens förtroende. Det är ingen
självklarhet, det ser vi vid varje val att ungefär 1/3 av lagtinget får antingen
sluta, ställer inte upp eller blir inte återvalda.
Det finns inga stora likheter med en anställning enligt arbetsavtalslagen
där man efter sex månaders arbete anses vara ordinarie anställda. Tänk om
det skulle vara så med alla lagtingsledamöter, vad många anställda det skulle
bli av alla lagting som passerar.
Det är viktigt att komma det i debatten man har ingen lön, inte heller semester eller semesterersättning utan man har ett dagsarvode per dag och av
praktiska skäl delas det upp i en jämn 1/12 varje månad. Det bör sägas att
inte rubriken misstolkas. Men återigen detta är initiativtagarna sak att sätta
rubriken på medborgarinitiativet.
När det gäller pensionen, fallskärm eller vad man kallar det har det funnits
en tanke bakom den, om man ställer upp i politiken kanske man offrar karriär och företag. Man kanske har så tydliga åsikter eller snarare obekväma att
man inte kommer ifråga när man slutar som lagtingsledamot, därför har den
s.k. fallskärmen funnits.
Parlamentarisk friheten, att vi har ett lagting som vågar säga, tycka och
tänka fritt är jätteviktigt. Det kan delvis begränsas om vi har individer som
tänker på sitt eget anseende i stor utsträckning, ett teoretiskt resonemang.
Däremot passar det inte in i dagens samhälle att ha sådana fördelar. Det har
även funnits i andra branscher där man pensionerats väldigt tidigt, det är något som har avskaffats och det bör också avskaffas här. Anpassningsbidrag är
alldeles tillräcklig ersättning.
Framställningen som sak komma har varit på gång under året och medborgarinitiativet jagar ytterligare på att så här kommer att ske. Det är bra att
det genomförs, att inte 41-åringar kan gå med pension hela livet. Åtminstone
skulle inte jag tänka mig att sluta arbeta som 41-åring och pensionera mig.
Det får var och en välja själv utgående ifrån de rättigheter och förutsättningar
man har. Med de orden stöder jag initiativet.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack talman! Under senaste veckan diskuterade vi frågan och alla har
uttalat ett stöd för medborgarinitiativet. Vad gäller bakgrunden, upphovet rekapitulerar vi, nog visste lag- och kulturutskottet vad som komma
skulle, d.v.s. att frågan skulle uppmärksammas eftersom utskottet i
samband med arvodeskommissionens lagförslag angav att det fanns ett
skäl att titta på lagstiftningen om lagtingsledamöternas pensioner. Det
som var en nyhet för mig, på basen av tidningsskriverierna, var luckan
att kapitalinkomster inte räknas in i systemet utan ska dras ifrån när det
är dags att se på pensionen. Det är den stora bristen i systemet men nu
åtgärder vi allmänt den sidan. Vad ställde ledamoten för frågeställning
gällande centern och den här frågan, det skulle vara intressant att få en
precisering?
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Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! På basen av de tidningsartiklar som har varit verkar man ha
en diskussion om det i centerpartiet eftersom en av initiativtagaren är,
eller åtminstone har varit, centerpartist. Finansminister Roger Nordlund, som ansvarar för den här lagstiftningen hade åtminstone mellan
raderna uppgivna kommentarer, det blandar inte jag mig dess mera i.
När det gäller kapitalinkomst kan det bli väldigt snett, man har möjlighet att lyfta stora kapitalinkomster och ändå ha den tidigarelagda pensionen vilket gör det ännu mer olyckligt. Det är bra att det kommer att
ändra. Ska man ha ett anpassningsbidrag är det viktigt att man tar hänsyn till alla inkomster.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack för den preciseringen, ltl Sundman. Att en tidigare centerminister
och lagtingsledamot är aktiv i den här frågan betyder inte att centern har
varit inblandad i diskussionen. Det som utspelar sig mellan sittande finansminister och en tidigare finansminister vågar jag inte gå i godo för i
någon form. När det gäller sakfrågan utgår jag ifrån att vi kommer att
rätta till det här och kommer att agera enligt medborgarinitiativet. Hade
ledamoten överhuvudtaget funderat på hans egna rättigheter i sammanhanget? Kommer lagtinget att retroaktivt kunna beröva ltl Sundman rättigheten till ålderspension enligt nu gällande regler på basen av att vi
ändrar systemet fr.o.m. 1 juli?
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Det är en intressant frågeställning, det har man aldrig gjort
tidigare i pensionsreformer inte heller när det gäller politiker som varit
föremål för förändringarna. Där är det fråga om, vilket man måste initiera om ett sådant ärende kommer upp, vid vilket skede blir en lagtingsledamot de facto jävig? Blir lagtingsledamoten Sundman jävig om han
ställs inför det beslutet? Det är en intressant frågeställning, det är väldigt sällan man är jävig i lagtinget men då kan det åtminstone bli aktuellt att ställa frågan?
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Igge Holmberg, replik

Tack, fru talman! Jag har ingenting emot anförandet i sak men det jag
reagerar för var att ingen 41-åring borde vara pensionär. Att säga så rakt
ut betyder att många som är sjukpensionärer och har andra psykiska
funktionsnedsättningar är yngre än 41 år kan fortfarande vara pensionärer. Generellt säga att man inte kan vara pensionär när man är under
en viss ålder tycker jag man ska försöka undvika för att inte spä på fördomar i samhället.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Jag sa att jag inte själv skulle välja den vägen och jag hoppas att ingen behöver välja den vägen. Jag vet att det finns sjukpensionärer av olika orsaker som är yngre än så. Det är ingenting de vill om det
skulle få välja, de skulle säkert vilja vara friska och jobba som alla andra.
Sådan som har insjuknat eller varit med om en olycka som gjort dem ar265

betsoförmögna, visst kan det finnas. Man ska inte behöva välja det om
man är 41 år, då är det något som är fel.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Gunnar Jansson

Tack, fru talman! Det här är en angelägen fråga och åtminstone för mig har
det varit enbart en tidsfråga när initiativ skulle komma från landskapsregeringens sida efter att riksdagen genomförde den lagstiftningsreform som ligger för grund till det vi här diskuterar, eller åtminstone riktlinjerna i den.
Jag vill nämna två saker ur det levande livet. När jag för egen del lämnade
riksdagen 2003 betraktades jag som är lite konstig när jag vägrade bilda ett
konsultföretag för att förhindra att eventuella biinkomster skulle påverka
sänkande på den anpassningspension som jag då var berättigad till och fick.
Medlet var att använda den lucka i lagstiftningen som fanns och ännu finns
på Åland. Den är till tilltäppt på så vis att även kapitalinkomster ska verka
sänkande på den anpassningspension eller andra förmåner som då kunde
utgå. För mig var det en moralisk fråga och inget stort problem överhuvudtaget.
Den andra iakttagelsen som jag gör och som andra kanske känner till här i
salen är att den här debatten just nu går väldigt het i Sverige. Ganska många
medlemmar i både riksdag och regering i Sverige har nyligen bytts ut. Där har
man ett motsvarande anpassningssystem och så vitt jag har förstått diskussionerna i Sverige har man där möjligheten kvar att lyfta bidrag eller anpassningsstöd utan att det påverkas av eventuella andra inkomster ifall man
ordna det så att de inkomsterna är kapitalinkomster. Inte behöver vi här på
Åland har särskilt dåligt samvete för att läget är sådant det är. Men igen och i
grunden, för mig är det en moralisk fråga att sådant inte ska få förekomma.
Jag har förhindrat det genom eget förfarande men att man gör det genom
lagstiftning är på sin plats.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack talman! Tack för det klarläggandet. Ltl Gunnar Jansson deltog på
den här tiden i stora utskottet och behandlade förslaget till lagstiftning.
Det gjorde man inte per automatik utan det krävdes att åtta ledamöter
begärde det och så var fallet i den här frågan. Hur resonerade man, varför valde man att lyfta upp frågan? Varför nöjde man sig inte bara med
lagutskottet, hur gick sedan resonemanget i stora utskottet?
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack talman! Så vitt jag kommer ihåg valde man inte att lyfta ut frågan,
frågan var aldrig inlyft. Det är den minnesbild jag har av den hanteringen i lagtinget under förra perioden. Den hade inget liv i den diskussionen, sannolikt därför att den inte fanns i den lagstiftning som ofta utgjorde och utgör förebild för landskapslagstiftningen d.v.s. reglerna för
motsvarande förhållanden i Finlands riksdag.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Vicelantrådet Roger Nordlund

Fru talman! I linje med vad jag informerat lagtinget om, senaste ärendet var
upp till behandling sa jag att det finns ett pågående arbete när det gäller att ta
fram ett lagförslag kring frågan. Jag fick alldeles nyss på min dator att lagförslaget är nu klart på tjänstemannasidan så att vi kan påbörja den politiska
behandlingen den här veckan i landskapsregeringen och sedermera överlämna det till lagtinget för slutbehandling.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det var bra att få höra det, för jag har ett starkt minne av att
när vi behandlade lagförslaget från arvodeskommissionen då var finansministerns och vicelantrådets uppfattningen att man inte skulle
hinna under den här mandatperioden. Det här är ett fall framåt som vi
förövrigt välkomnar från liberalernas sida.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Ltl Sjögren brukar ha ett bra minne men den här gången
missar det litet. Jag har sagt att jag ville avvakta arvodeskommissionen
och den signal vi fick från lagtinget. Vi fick en klar och tydlig signal från
lagtinget i samband med den behandlingen och den håller vi nu på att
verkställa.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Tack för glädjande besked när det gäller tidtabellen, den ska
vi kunna hålla också här i lagtinget. Med anledning av att den här diskussionen, som baserar sig på ett medborgarinitiativ, uppstår ändå frågan även om den kommer att behandlas i landskapsregeringens framställning och med de två retroaktivitetsproblemen som finns, hur ska vi
retroaktivt behandla dem som redan sitter här och kommer att sluta?
Hur ska vi behandla dem som redan har slutat och lyfter ålderspensionen oberoende av sina eventuella kapitalinkomster?
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Jag ber att få återkomma med det i samband med när vi
presenterar framställningen. Jag kan redan nu avisera att jag kommer
att ta frågan till ett samråd med kanslikommissionen så som vi gjorde
när vi startade upp projektet för att göra en avstämning och diskutera
frågeställningarna.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Kan förslaget att remittera ärendet till lag- och kulturutskottet omfattas? Förslaget är
omfattat. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.
Remiss
4

Ändring av bestämmelser i ordningslagen
Landskapsregeringens lagförslag (LF 12/2014-2015)
Talmannens förslag är att även detta ärende remitteras till lag- och kulturutskottet.
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Diskussion.
Minister Wille Valve

Talman! Detta förslag till ändring av vår ordningslag är kulmen på en lång
process, som startade under kansliminister Roger Erikssons egid. Med detta
lagförslag förstärker landskapsregeringen rättsäkerheten i samhället i enlighet med målsättningarna i regeringsprogrammet under ”Demokrati, rättssäkerhet och öppenhet”. Åländsk lagstiftning tar steget in från 1800-talet till
2010-talet, vilket med glimten i ögat sagt får sägas vara ett av de största framstegen som någon landskapsregering någonsin gjort.
Ett konkret exempel på vad vi gör finns på sida 7 i lagframställningen, där
en paragraf utfärdad den 19 december 1889 ersätts. Den idag ikraftvarande
paragrafen lyder sålunda: ”Samlar någon beväpnad manskap, eller håller
någon krigsfolk samman, som hemlof fått, att dermed utföra brott emot
allmän säkerhet eller ordning, straffes, om brottet ej bör enligt 11 kap.
anges, med tukthus i högst fyra år eller fängelse”. I och med detta lagförslag
ersätts 1800-talsformuleringen och den idag ikraftvarande bestämmelsen tilllämplig görs istället. Fyra års tukthus ersätts med 1 års fängelse. Det tillför ett
visst mått av rimlighet i vår lagstiftning.
Det samma gäller de bestämmelser som redogörs för på sidorna 7-14 i lagförslaget, olaglig maskering, offentlig kränkning av sedligheten, falskt alarm,
underlåtelse att märka ut fara, underlåtelse att vakta djur, avlägsnande eller
skadande av offentlig kungörelse, upplopp, våldsamt upplopp, anförande av
våldsamt upplopp, miljöförstöring, ofog och tredska mot polis.
Vi undanröjer nu den rättsosäkerhet som gamla och bisarra bestämmelser
från 1800 och 1900-talet utgör i vårt samhällsbygge. De nya bestämmelserna
tillämplig görs genom enklaste tänkbara förfarande, d.v.s. genom införande
av några nya hänvisningar i 17 § av den åländska ordningslagen, i den lydelse
den hade när denna lag trädde i kraft.
Rent sakpolitiskt kan jag tycka att det är betänkligt att vi har vissa bestämmelser om miljöförstöring från 1889 i kraft på Åland, med tanke på den
enorma rättsutveckling som ägt rum sedan Storfurstendömets dagar. Betydligt mindre allvarlig är hänvisningen till ”Tredska mot polis”, som trots allt är
modern lagstiftning.
Förslaget har varit på remiss till Ålands polismyndighet och landskapsåklagarämbetet som välkomnar dessa tydliggöranden. I remissrundan har
dessutom framkommit önskemål om att tydliggöra 5 §, så att det inte råder
någon oklarhet i att alla ägare och innehavare av byggnader har ansvar för att
inte snö och is faller ner, inte bara ägare i tätorterna Mariehamn och Godby.
Landskapsregeringen delar denna uppfattning. Ålands polismyndighet har
även framfört ett lagtekniskt önskemål i 16 § om ordningsförseelse, om att
samma term som används i 7 § 3 mom. vilket 16 § hänvisar till.
Avslutningsvis, talman, föreslår landskapsregeringen att bestämmelsen i 4
§, ”Intagande av berusningsmedel” bör kompletteras. Ordningslagens 4 § förbjuder idag all förtäring på allmän plats i tätort, d.v.s. Mariehamn och i
Godby. Landskapsregeringen har inte var enig i denna del.
Ur polisens utlåtande framgår bland annat att det dricks i Mariehamn
såsom förut. Nybakade studenter firas med champagnen, valborgsskålar höjs,
nyårsskålar höjs. Polisen går inte och delar ut ordningsbot åt alla som höjer
ett glas, ”övervakningen och det efterföljande pappersarbetet är mycket ar-
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betsdrygt och med 2-3 patruller i arbete är det ändå viktigast att upprätthålla allmän ordning och säkerhet, förebygga brott osv”.
Polisen saknar resurser att övervaka totalförbudet i tätort. Polisen medger
förvisso att total övervakning går att genomföra, men då är det de enda som
polisen gör med sina resurser.
Det här, mina vänner, är inte bra. Vi har ett totalförbud som uppenbarligen
inte återspeglar folkets rättsmedvetande, den följs inte, polisen saknar resurser att övervaka 4 § och den skapar dessutom otydlighet kring vad som gäller.
Det väcker förstås frågan vad polisen gör i praktiken? ”Endast om de är
störande skrivs en ordningsbot ut på ordningsförseelse”. Landskapsregeringen föreslår nu att polisen ska få göra som de gör redan idag, d.v.s. bötfälla
minderåriga, dem som stör, inte sköter sig eller äventyrar andras rättigheter.
Förutom rent praktiska problem vill jag också lyfta några moraliska överväganden. Den minderåriga som idag, trots totalförbudet i tätort ser en picknick, Valborgs skål eller vuxen som dricker en cider i smyg, ställer sig med
rätta frågan hur allvarligt ska jag ta på reglerna när de vuxna inte gör det?
Den signal som vi idag sänder ut är dessutom att det inte finns något sådant som ansvarsfull alkoholförtäring, all alkoholförtäring i tätort är kriminell. Landskapsregeringen föreslår därför att, under förutsättning att du är
vuxen, sköter dig, inte uppträder störande eller äventyrar andras rätt att använda platsen, får du undantagsvis exempelvis skåla på Valborg eller ta en
stillsam picknic i det som kallas park eller därmed jämförbar plats. Detta innebär att all störande alkoholförtäring också fortsättningsvis är kriminaliserad i hela staden.
Fördelarna med lagändringen är att polisen inte längre måste bötfälla
vuxna medborgare som sköter sig, kan i stället kanalisera sina resurser mot
under 18-åringars alkoholbruk, drogbruk och de som inte kan sköta sig. Det
gör polisen i stor utsträckning redan i dag.
Vi slipper se lagstiftning som urholkas och inte tas på allvar, vilket vi har
idag. Det är helt enkelt inte bra när de lagar vi klubbar här, i det här rummet
upplevs som verklighetsfrämmande både av folket och av dem som ska verkställa lagen. Den här ringaktningen kan lätt sprida sig till annan lagstiftning.
Våra lagar måste vara skrivna så att de följs.
Talman, politik handlar om att göra prioriteringar. Vad vill vi att polisen
ska prioritera? Kampen mot knark, minderårigas drickande, eller vuxna ansvarstagande människor som inte stör? Jag anser att lagstiftningen ska begränsa drickandet i det offentliga rummet, upplevas som rimlig av de som regleras. Men också dem som är satta att verkställa förbudet, polisen måste
kunna verkställa de lagar som vi stiftar.
Talman, jag vill personligen ha ett samhälle som bejakar medborgarnas
mångfald och där du får höja en nyårsskål. Jag vill inte ha ett samhälle med
de facto rättsröta, lagar som tas halvt på allvar, ett samhälle där våra lagar
skuldbelägger medborgaren och där polisen saknar resurser att följa upp det
vi stiftar i denna sal. Tack för ordet.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Det låter naivt när minister Wille Valve säger att det
handlar om att höja ett glas på studenten. Det är inte vad det handlar
om. Förändringen är införd i Finland och när jag i somras var i Tammerfors på sångtävling, från klockan tio var parkerna fulla med ungdomar
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och äldre unga vuxna med ölkorgar, backar och satt och satt och söp.
Det här kommer att bidra till ganska stora kostnader för Mariehamns
stad som ska reda upp och städa, varför har det inte gått till remiss
framför allt till Mariehamns stad i första hand?
Minister Wille Valve, replik

Det är fråga om ordningslagen, en ordningsfråga i första hand och polisen som ska verkställa den. Det finns ingenting som talar för att det
skulle bli någon större förändring i gatubilden eftersom vi har följt med
den totala alkoholkonsumtionen hos befolkningen under ganska många
år oberoende av om ordningslag eller totalförbud har funnits eller inte,
den har hållit sig på samma nivå. Beteendet ute på stan lär vara ungefär
samma som det är idag med den enda skillnaden är att vi kommer att ha
ett klart och tydligt regelverk.
Ltl Sara Kemetter, replik

Det är bara att gå till vårt grannland så får ministern uppleva att det är
en större förändring. En direkt fråga vad gäller lekparker för barn som
inte ska omfattas av det här, där är alkoholförtäring förbjuden. Hur ser
ministern på Lilla Holmen där det på stranden finns ett skepp, är det en
lekpark?
Minister Wille Valve, replik

Det är riktigt som ledamoten säger att lekparker är helt och hållet uteslutna ur den här lagstiftningen, den tål att begrundas. Det kan finnas
behov av att införa ytterligare tillämpningsföreskrifter i stöd av 4 § vilket
ltl är Barbro Sundback efterfrågade 2008 i en motion. Spontant skulle
jag säga att det är en lekpark det som är i närheten av skeppet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Minister Valve lyfter upp ett problem som inte finns.
Jag har aldrig hört att det skulle vara jättemycket nyårsfirare t.ex. på
nyårsafton. Minister Valve nämner att polisens resurser inte räcker till,
då ändrar vi lagstiftningen att det blir lindrigare och lättare att arbeta,
den vägen ska vi inte gå. I paragrafen står det ”vistelse i en park eller
annan därmed jämförbar allmän plats, kan minister Valve förtydliga
vad det innebär?
Talmannen
Tiden är ute!
Minister Wille Valve, replik

Platser som nämns i lagförslaget, park eller annan därmed jämförbar
plats, där specificeras jämförbar plats som park, torg eller badstrand.
Där gäller fortsättningsvis att all störande alkoholförtäring är förbjuden.
Det enda som kan vara tillåtet är skötsam alkoholförtäring som inte stör
ordningen eller äventyrar någon annans rätt att använda platsen för
dess egentliga ändamål.
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Ltl Göte Winé, replik

Tack minister Valve det svaret är lika otydligt som paragrafen. Egentligen är det fritt fram så fort det är ett grönområde, badstränder där allmänheten rör sig. Vem ska anse att det är störande? Är det polisen som
ska gå runt och anse vad man uppfattar som störande eller ska man som
medborgare ringa och säga att man upplever det störande? Ska man ha
polisen i varje park för att se att det inte är störande, då kan du i alla fall
inte spara in på resurserna.
Minister Wille Valve, replik

Det måste ha förekommit något missförstånd, det är inte fritt fram. Vi
har ett totalförbud i första momentet som fortsättningsvis kommer att
vara i kraft. Undantagsvis tillåts alkoholförtäring under förutsättning att
människan sköter sig, inte stör någon annan eller äventyrar någon annans rätt, då är det tillåtet. Det är inte fritt fram och kommer inte heller
att bli det. Diskussionen påminner om debatten om Vårdöbron i så mått
att det här inte handlar om att vi ska ha ett förbud eller inte, utan om
vilket slags förbud och hur ska det vara beskrivet. Vem avgör vad som är
störande? Det gör polisen, det att polisen väl skickad att göra. Polisen
gör i stöd av dagens åländska ordningslag 3 § och 7 § precis samma bedömning som den här lagstiftningen förutsätter.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Tack ltl Valve för ett utmärkt anförande och för lagförslaget när man går emot den moralpanik som verkar råda från visst håll.
Det är särskilt bra att majoriteten i landskapsregeringen föreslår förändringen. På nyårsafton när jag håller tal, tusentals firanden är där som nu
slipper känna sig som brottslingar för att lyfta ett glas och skåla. Ett
stort tack till ändringen.
Minister Wille Valve, replik

Tack!
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Igge Holmberg, replik

Tack, fru talman! Jag önskar att minister Valve vill vara så vänlig och
definierar störande. Det jag anser störande är något helt annat än vad
minister Valve anser vara störande. Säkert något helt annat än vad en
16-årig flicka eller 75-årig man anser vara störande. Hela lagförslaget är
så illa berett och så dåligt definierat att det inte ens är skojigt.
Minister Wille Valve, replik

Ifall ltl Holmberg anser att det är oroväckande att begreppet störande
inte är tydligt har han anledning att vara oroade redan idag eftersom polisen har meddelat att det är såhär polisen arbetar. I dag delar man inte
ut en ordningsbot åt alla utan bötfäller dem som stör.
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Ltl Igge Holmberg, replik

Nu sätter man ansvaret på medborgarna istället för poliserna eftersom
poliserna i fortsättningen ska säga om det stör. Det nämndes rättsröta,
det finns massor med lagar som vi har som inte går att övervaka. Hur
nära man får köra andra bilar, tomgångskörning högst en minut. De lagarna finns för att människor ska ha normer att följa. Tillbaka till lekparker som Sara Kemetter frågade om. På torget finns en lekpark mellan
Emmaus och torget, hur nära den får man dricka var sluta lekparken
och när får torget tolkningsföreträde?
Minister Wille Valve, replik

Den kritik ltl Holmberg riktar kan också riktas till ikraftvarande 3 § och
7 § i ordningslagen, där polisen avgör vad som är störande. Det har polisen i mitt förmenande klarat av att verkställa, varför skulle det inte klara
av det här?
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Vet inte om det är polisen eller minister Valve som inte fattar vad de har
gjort. 3 § i ordningslagen reglerar allmän ordning och säkerhet, det pratar minister Valve om. Den 4 § det störande beteendet ska avgöras av de
andra som är på plats eller som inte dricker. Om polisen i dag går och
reglerar det beteendet följer de inte gällande lagstiftning. Det står uttryckligen att ”det ska vara så störande att det utgör ett hinder eller
annars gör det oskäligt svårt för andra att utöva sin rätt att använda
platsen i fråga för dess egentliga ändamål”. En lekpark, om det sitter
andra människor och dricker precis på lekparken, om det inte är störande kan väl inte göra något, enligt minister Valve.
Talmannen
Tiden är ute!
Minister Wille Valve, replik

Som jag svarade i föregående replik, polisen gör bedömningen vad som
är störande. När förvaltningsutskottet behandlade den här frågeställningen gjorde man bedömningen att polisen är väl skickad att göra just
den här typen av bedömning som den här paragrafen innehåller, vad är
störande, vad är inte. Polisen ansåg sig även själv, givetvis vara väl
skickad att göra det och har även bevisat efter det, att det klarar av det.
Ltl Barbro Sundback, replik

Varför står det inte så i 4 §? Varför ska de som första är på plats avgöra
om det stör deras rätt? Det kan inte polisen göra, det är bara de som är
där. Eftersom ministern står för det som skrivs, att lekparker för barn
omfattas inte av undantaget, hur kan man härleda det från paragrafen?
Eller är det där som ministerns moraliska gräns går? Det står inga undantag, det står parker och grönområde. Åtminstone i staden är parkerna grönområden.
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Minister Wille Valve, replik

Det finns ett liknande resonemang i förvaltnings- och lagutskottsbetänkande från riksdagen vad som anses vara en park eller därmed jämförbar plats. Där har båda utskott tyck till, om jag inte minns helt fel tyckte
det ena av utskotten att lekparker bör vara undantagna vilket också
landskapsregeringen anser.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Runar Karlsson

Tack, fru talman! Minister Valve hade ett bra och tydligt anförande över lagen
och det finns fog att ändra den, lagstiftningar från 1800-talet som nu uppgraderas till 2000-talet vilket är bra.
Mitt anförande ska inte ses som ett gruppledaranförande, eftersom jag tror
att centergruppen delvis kan ha olika åsikter vad gäller alkoholförtäring i tätbebyggda områden. I de övriga är gruppen enig.
Att dricka alkohol i tätbebyggda områden, Mariehamns och Godbys allmänna områden var senast upp 2010. Jag har fått mig till livs att jag röstade
för att det skulle vara tillåtet att dricka sådana drycker i parkerna. Nu är nu
och då är då. Jag är inte riktigt på det klara ännu vad jag tycker, vi får se vad
debatten ger och vad utskottet säger. På något sätt, liksom majoriteten, att
nog borde man kunna få unna sig ett glas vin i de allmänna områdena. Det
kan inte vara så i kullkastande av våra mål att förmå folk att dricka mindre
sprit med tanke på hur mycket vi annars är beroende av spritförsäljning och
så många försäljningsplatser vi har osv.
Å andra sidan är en signal en signal, ger man en signal att man inte ska få
dricka i parkerna kan det göra att man kanske dricker mindre. Vår generations vinkultur har blivit sådant att man gärna dricker ett glas, ibland två och
ofta vill man gå på krogen och dricka vinglaset. Gör man det i parken i stället
blir det förstås även för restauranger, kroglivet ett tapp kanske inte så mycket, men dock. Det finns både för- och nackdelar.
Man märker att det blir vulgärt åt båda hållen, skulle det vara tillåtet att
dricka vin i parkerna blir det ohejdat supande, det tror jag inte det blir utan
det blir ungefär som det är idag. Det är som minister Valve sa med nyårsafton
och kontroll, vem ska kontrollera om man har alkoholhaltig champagne eller
alkoholfritt? Det har blivit allt vanligare att dricka alkoholfritt öl, vin, champagne osv. vem ska kontrollera om det är alkohol eller inte alkohol i det, det
blir problematiskt. Nog borde man kunna få dricka vin under en viss procent
på allmän plats.
Det finns en text som utskottet borde titta på som sätter ribban lite för
högt. På sidan fem står det i motiveringarna "med hinder avses exempelvis
högljutt oväsen att tränga sig på och uppträda på något annat förargelseväckande sätt osv.”. Man ska bete sig ganska högljutt, berusat före polisen
kan ingripa. Texten borde formuleras på ett sådant sätt att det är okej att
dricka ett eller två glas vin på allmänna områden men inte så mycket att man
blir i ett berusat tillstånd. Den här texten säger att man kan vara relativt berusad utan att ha förargelseväckande beteende.
Sedan finns det som många påstår, vem ska bedöma det här, ska polisen
bedöma det? Så är det, det är polisens roll. I trafiken har vi t.ex. den allmänna
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paragrafen om äventyrande av trafiksäkerheten, vad är det? Det är polisen
som ser om man vinglar för mycket på vägen där man är en osäkerhet för
andra, då kan de bilisterna lagfaras, det är också en avvägning. Det är så i vårt
samhälle att det är polisen som ibland måste avgöra vad som man tror är rätt
och vad man tror att är fel.
Vi får höra debatten vidare och se vad utskottet kommer till. En del av centerns lagtingsledamöter kommer att gå upp och säga sin åsikt, kanske mer
tydligt än var jag säger nu.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Ltl Runar Karlsson jag känner överhuvudtaget inte
igen ledamoten. Vi sitter tillsammans i social- och miljöutskottet och nu
plötsligt säger ledamoten att man kan får ta ett eller två glas vin, helst
under en viss procent, unna sig ett glas vin på allmän plats. Så har vi inte
diskuterat gällande risk-och missbruksprogrammet. Där har ltl Runar
Karlsson lyft upp barnens rätt till alkoholfria zoner. Hur går det ihop när
man sitter på Lilla Holmen, några meter från den s.k. lekparken och tar
sig det där glasen vin medan barnen sitter och leker, kanske bara tagit
två glas och kan köra hem, jag känner inte igen ltl Runar Karlsson?
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Ibland känner man inte igen sig själv heller. Som jag sa vet
jag inte själv hur jag kommer att rösta, det står och väger. Det är inte katastrof att dricka ett glas vin på allmän plats. Å andra sidan finns en signal som säger något annat. För inte så länge sedan har vi beviljat ölförsäljning på Mariehamns fotbollsmatcher och vi vet att vi får dricka vin
på kulturevenemang osv. Det är dubbla budskap, inte bara för mig utan
även för många andra. Man kanske borde sätta ribban lägre men då
måste det vara överlag. Det är ingen lätt fråga, man måste se det från två
håll och jag kommer att fundera vidare på frågan.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Jag blev inte klarar av svaret. Centern har gått starkt
ut och påstått att ni har en bra näringslivspolitik men har överhuvudtaget inte sett till restaurangernas intressen. Det är inte fört till restaurangutskottet på remiss och frågat var de eventuellt kan förlora för intäkter. Restaurangerna är involverade i risk- och missbruksprogrammet
och vi har fått höra i utskottet hur fantastiskt samarbetet är mellan polisen och restaurangerna för att få alkoholkonsumtionen under kontroll.
Nu plötsligt är det helt okej att ha sin picknick vid Ångbåtsbryggan och
dricka och lyssna på musik och inte ens betala inträde. Vad tror du restaurangen och näringslivet tycker om det?
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Jag vill påpeka hur arbetsmetodiken i lagtinget är. Regeringen lägger fram ett lagförslag, det debatteras i lagtinget, utskottet
kommer med ett betänkande sedan kan man säga ja eller nej. Det är
meningen att man själv ska få sig till livs, om man är för eller emot. Man
kan vara för eller emot från början men jag vill låta den demokratiska
processen fortlöpa ännu en tid innan jag för min del säger det. Jag håller
med ltl Kemetter, jag nämnde själv problematiken med krogarna, ju mer
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man dricker utanför krogens portar är klart att det drabbar krogen negativt. Det kommer jag att lägga in i vågskålen i mitt framtida ställningstagande den dagen det kommer tillbaka från utskottet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Göte Winé, replik

Fru talman! Gentemot det förra replikskiftet känner jag igen ltl Runar
Karlsson, att man inte riktigt vet vad man ska bestämma sig för. Skämt
åsido. Jag håller med ltl Runar Karlsson visst är det trevligt om man kan
dricka ett eller ett par glas vin som är ett par procent, skulle det kunna
stanna där. Det är som ltl Runar Karlsson sa blir inte så mycket annorlunda än vad det är idag. Vad ger paragrafen för möjligheter, vad ger
den för risker? Det ger möjligheter att ta med alkohol och sätta sig och
dricka i grönområden och parker därför är jag orolig vad menas med
”vistelse i park eller annan jämförbar allmän plats”.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Om lagförslaget går igenom kommer det inte att betyda att
man dricker mera i parkerna utan det blir ungefär som i dag. Jag håller
med om att det är en signal som samhället ger. Om man tänker efter vad
det åländska samhället i stort lever på så är det spritförsäljning i mycket
högre grad. Vi vet att det är ganska fritt på en krog, utanför en krog,
inom krogens inhägnade område att dricka sig relativt eller jätteberusad
utan att någon ingriper. Utanför stängslet får man inte dricka ett glas
vin. Fler än jag måste vara osäkra på lagstiftningen.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Ja och nej. Jag håller med om att man är osäker på
lagstiftningen. Inne på restaurangen sköts en ansvarsfull alkoholservering under kontrollerade former. Det vi gör är att vi tillåter mer okontrollerat drickandet i parker och på allmänna områden där det rör sig
mer folk och minderåriga som tar intryck, det är jag orolig över. Jag ser
hellre att de är inne på alkoholområden. Nu får man sitta rakt utanför,
ta del av musik och kunna har sin picknick och vissa har mer mat i sin
picknickkorg, andra mer ”läsk”.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Inte för att jag personligen numera och inte på länge har
rört mig i krogkretsarna, men ansvarsfull alkoholservering på krogarna
gäller nog inte hela tiden om man råkar vara utanför en krog vid stängningsdags. Det är nog att ta i, det är bra mycket ansvarsfullare det som
ett par bedriver i parken med en flaska vin. Ansvarsfull alkoholservering
på restaurang, nja, det är nog inte till alla delar uppfyllt.
Talmannen
Debatten ska föras från talarstolen och den som har begärt ordet. Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Ltl Runar Karlsson konstaterar i likhet med mig att
lagförslaget 4 § handlar mycket om vad det är för signal man ska sända.
Då undrar ltl Karlsson över om signalen är att man vill ge möjlighet till
att dricka mer. Jag vill uppmana ltl Karlsson om han är tveksam, att
fundera på signalen man sänder att man inte tillåter det, utan hellre
menar att folk ska dricka mera hemma. Det är också ett bekymmer med
tanke på den behandling vi har i utskottet om våld i nära relationer där
alkohol finns med, tänk också på de aspekterna. Det finns andra signaler
man kan sända med samma förslag. Eftersom ltl Karlsson ofta pratar
om likabehandling att det kanske i det här sammanhanget skulle vara
bra med likabehandling på hela Åland och införa förändringen.
Ltl Runar Karlsson, replik

Det är att ta i, att förbjuda att dricka ett glas vin i skogsbrynet hemma i
Laby. Vad ger man ungdomarna får signal om man dricker ett glas vin
på torget fast det är förbjudet och poliserna inte bry sig om det? Det är
också en signal man borde fundera på. Tänker ungdomarna att man får
dricka fast det är förbjudet, då bryr vi oss inte om lagstiftningen utan vi
kör vårt race. Börjar tillräckligt många göra det blir det anarki. Är det
tillräckligt många som inte bryr sig om lagstiftningen finns ingen polisiär möjlighet att övervaka det, så länge de flesta håller sig till lagstiftningen går det att övervaka.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Det var precis det här jag vill beröra. Jag menade tvärtom att man skulle införa likabehandling över hela Åland genom att gå
in för de lagförslag som har föreslagits och inte begränsa det till tätort
som man gjort nu. Varför har men det? Det handlar om att man tror att
man ska kunna övervaka det bättre i tätort eftersom det är mer folk på
samma plats. Man kan inte övervaka om Runar Karlsson tar sig en hutt i
skogsbrynet i Laby. Det är inte realistiskt och genomförbart därför är det
bättre att vi inför likabehandling över hela Åland och går in för lagförslaget.
Ltl Runar Karlsson, replik

Visst kan jag det vara så att det skulle vara lika på det sättet, men tätbebyggelse är tätbebyggelse, men det finns en point i det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Wille Valve, replik

Tack ltl Karlsson för ett fint anförande. Ledamoten berörde signalen
som samhället sänder, det som den här lagstiftningen sänder är att det
finns bara en sorts alkoholförtäring som undantagsvis kan vara tillåten,
det är skötsam, icke störande som inte äventyrar någon annans rättigheter.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Så är det. På sidan fem i motiveringarna hoppas jag att utskottet tittar mera på och kanske sänker ribban något. Det är svårt att
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veta hur en domstol skulle se på det om ett par dricker rejält med vin i
en park i Mariehamn eller i Godby och polisen skulle lagföra dessa personer, hur man då kan tycka att det är ett förargelseväckande beteende
eller på annat sätt störande. Det kan vara att man lagt ribban för högt i
den texten. Men minister Valve har säkert mer lagkunskap än vad jag
har och tycker att det ligger på sådan nivå att börjar du dricka för mycket kan man anse att man faller inom den här ramen.
Minister Wille Valve, replik

Det kan med fördel vara en fråga som lag- och kulturutskottet kan fördjupa sig i. Sedan handlar det också om vem vi stiftar lagar för? Är syftet
med de lagar vi stiftar i den här salen att fostra våra medborgare så att
de anammar nya normer och värderingar, det har vi testat och det fungerar inte det är precis som det var tidigare. Tvärtom ska vi stifta lagar
som upplevs som rimliga och följs just eftersom de upplevs som rimliga
och det har den här lagen förutsättningar att göra.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Man måste ha lagstiftningar som i de allra flesta fall alla följer, annars fungerar inte samhället. Det återstår att se hur debatten går
vidare och vad utskottet kommer fram till.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Igge Holmberg, replik

Tack, fru talman! Tror jag verkligen ltl Karlsson att majoriteten av de
som kommer att utnyttja det nya lagförslaget är små par med ett par
glas vin i parken? Jag tror snarare att det kommer att vara ungdomsgäng med varsin låda öl eller kanske en kylväska full med is och Koskenkorva och blandvatten. Det finns inga begränsningar som säger att
nu får man bara dricka två glas vin i parkerna. Vi måste se på vad riskmissbruksprogrammet talar om, det talar tydligt om att vi ska arbeta attitydpådrivande. Lagförslaget sänder attitydmässigt helt fel signaler, vi
ska ha alkohol överallt, när som helst det är den enda rätten människan
behöver.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Jag respekterar Holmbergs åsikt. Lagstiftningen tillåter inte
att man får dricka speciellt mycket starksprit så att man uppträder
mycket berusad utan några glas vin på sin höjd. Förutom det jag sagt tidigare på sidan fem, som eventuellt måste justeras för att komma ner till
den nivån jag tycker borde vara lämplig. Inte ska det tillåtas att det blir
fylleslag i parkerna.
Ltl Igge Holmberg, replik

Lagförslaget säger inte att det inte ska bli det. Lagförslaget säger att man
inte får uppträda störande men det säger ingenting om mängden alkohol. Jag kan dricka en flaska Koskenkorva utan att vara vidare störande,
jag är en stor gosse. Vilka normer vill vi ha i samhället? Vill man ha zoner som man inte behöver gå omkring och se alkohol överallt, eller vill vi
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att barn och ungdomar ska se mig sitta i stadshusbacken på en bänk
med en flaska Koskenkorva?
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Alla som vet något om alkoholpolitik vet att ökad tillgänglighet på alkohol ökar förbrukningen. Ingen har någonsin sagt emot det. Det här är ett
sätt att öka tillgängligheten. Ltl Runar Karlsson trodde inte att det här
skulle leda till ökad konsumtion men enligt tillgänglighetsprincipen leder det till det, man kan sitta i parken i stället för att gå till uteserveringen. Ltl Runar Karlsson diskuterar att det finns en gräns för störandet. I
paragrafen tog vi bort sista momentet just för att det var så otydligt. Där
står inte att man måste sluta om det stör den allmänna ordningen eller
om man uppträder förargelseväckande utan det är om någon annan säger, att nu räcker det och ringer till polisen. Det är mekanismen i det här
fallet.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! ”Med hinder avses exempelvis högljutt oväsen, att tränga
sig på och att uppträda på annat förargelseväckande sätt” står det i
motiveringarna. Det är rimligtvis polisen som ska bedöma det. Det står
inte att någon annan ska göra det utan polisen som konstaterar det. Precis samma sak som polisen konstaterar annat störande i samhället, vi får
se vad utskottet kommer till.
Ltl Barbro Sundback, replik

I paragrafen och bestämmelsen står det så här ”att dryckesbeteendet
inte är så störande att det utgör ett hinder eller annars gör det oskäligt
svårt för andra att utöva sin rätt att använda platsen”. Barnfamiljer
som sitter i parken som ska titta på Igge som sitter och dricker en flaska
Koskenkorva, de är blir störda. Inte kan polisen avgöra det utan det
måste de själv avgöra, i fråga om dess egentliga ändamål gäller inte bestämmelsen. Därför är det också möjligt att sitta och supa i en lekpark
om man inte stör, visst är det så. Inte kan man från den här bestämmelsen säga att man inte får sitta i en lekpark, det är bara som står i motiveringarna inte räcker det för domstolen inte.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Jag delar inte den bedömningen. Både paragrafen och motiveringarna kolliderar med varandra att det hör ihop och då kommer
också domstolarna att se på motiveringarna om det behövs, därför har
man motiveringar. Den frågan kan också utskottet titta på, vilket sätt
och vem ska konstatera att det är störande för andra, är det en själv som
anses bli störd eller är det polisen eller någon tredje.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Christian Beijar, replik

Fru talman! Ltl Runar Karlsson verkar något osäker på sina synpunkter
och hänvisar till lag- och kulturutskottets arbete. Han pratar om våra
generationers vinkultur. Personligen känner jag inte till att vi skulle ha
en vinkultur eller en kultur på Åland där vi skulle sitta ute i parkerna
och dricka vare sig vin eller starksprit. Det är mycket belysande att ltl
Runar Karlsson lyfter fram att det skulle vara en kultur som vi haft sedan länge. Jag personligen känner inte till det, jag har bott i Mariehamn
hela mitt liv och inte upplevt att vi haft någon kultur där Mariehamnarna eller andra personer som bor på Åland under veckosluten eller liknande skulle dricka i parkerna.
Ltl Runar Karlsson, replik

Jag upplever jag att det har blivit en ny kultur i samhället vad gäller att
dricka alkoholhaltiga drycker. Man dricker mera vin i dag och mindre
starksprit och gör det gärna när man går ut och äter på krogen och gärna
i parken också. I min ungdom gjorde man aldrig det utan då var det på
annat sätt och annan alkohol man drack, vin förekom nästan aldrig. Det
har blivit mer social samvaro att man dricker ett glas vin eller två och
det är nog med det.
Christian Beijar, replik

Fru talman! Ltl Runar Karlsson och jag råkar på året vara lika gamla eller unga hur man nu ser det. Det är korrekt att man säkert kan dricka,
men jag vill hävda att vi inte har druckit i parkerna. Det är precis som ltl
Runar Karlsson säger man gör det på krogen, på puben inte har vi
druckit i parkerna. Det anmärkningsvärda med detta är att vi ska lyfta
och möjliggöra att Runar Karlsson och jag i fortsättningen när vi ska fira
något ska göra det parken. Det är helt nytt för mig.
Ltl Runar Karlsson, replik

Det är möjligt. Jag har sett med egna ögon att det är vanligare i dag att
folk dricker vin på allmänna områden än vad det var förr, då drack man
starksprit i stället. Det återstår att se behandlingen går vidare, tack fru
talman.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Landskapsregeringen föreslår förändringar i ordningslagen bl.a.
kompletterade straffbestämmelser. Det är rimliga förändringar och en allmän
modernisering av lagstiftningen men framställningen är svårläst och ganska
knepigt att få ett helhetsgrepp om frågan. Den fråga som han fått all uppmärksamhet och som snabbt har blivit polariserad är 4 §, intagande av berusningsmedel. Så sent som 2010 tog lagtinget ställning i frågan. Ordningslagen skärptes av lagtinget, alkohol ska inte förtäras på allmän plats och debatten var polariserad redan då. Det förekom epitet som alkoholhökar och sprittalibaner, den var inte på något vis i världen konstruktiv och vi står inför ett
liknande scenario nu vad jag kan bedöma.
Landskapsregeringens prioriteringar förvånar, det är det minsta man kan
säga i den här frågan. Minister Valve var i sitt anförande inne på Vårdöbron
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och jag är benägen att hålla med. Det säger också något om landskapsregeringens duglighet och var man väljer att sätta sitt krut. Man kunde förvänta
sig att vi i lagtinget skulle få behandla lagstiftning om promillegräns, ny tobakslagstiftning eller varför inte äldreomsorgslagstiftning, offentlighetslagstiftning eller en modern fastighetsskattelagstiftning.
Så sent som förra veckan klagade landskapsregeringen och ministrarna på
lagberedningsresurser i fråga om den allvarliga situationen som uppstått med
sociallagstiftningen och det osäkra rättsläge som råder här. Det är upplagt för
politiskt spektakel, från den ena ytterligheterna till den andra. Å ena sidan
frihet under ansvar och ett utpräglat vuxenperspektiv, å andra sidan domedagsprofetior, pekpinnar och moralism.
När debatten blir ideologisk och handlar om frihet vill jag att man byter
perspektiv för en stund från självgott, övre medelålders perspektiv till att
ställa sig frågan vems frihet är det vi försvarar och vems frihet är det vi pratar
om? Handlar det om vuxnas frihet att dricka sprit var man behagar eller
handlar det om barn och ungdomars frihet att vistas i offentliga miljöer fria
från sprit?
Så kan man koka ner frågan, vems frihet pratar vi om? Är det mitt perspektiv eller är det barn och ungas frihet att vara i sådana miljöer där det inte ska
finnas sprit? Parkerna, torget, stränderna är lika mycket barnen och ungdomarnas som vuxnas.
Rädda Barnen har på uppdrag av landskapsregeringen utbildat kommunalpolitiker i barnkonsekvensanalys, en mycket nyttig utbildning. Jag ifrågasätter att landskapsregeringen inte följer de principerna själv, var är barnkonsekvensanalysen i lagframställningen?
Det blir en grannlaga uppgift för lag- och kulturutskottet igen att dra linjer
i vattnet, att göra något vettigt betänkande av de många frågeställningarna
som finns. Jag kan konstatera att vi förmodligen har olika åsikter i den liberala gruppen. Det blir en samvetsfråga för oss och förutom min liberala kompass kommer jag också att ha barnkompass i ärendet. Tack.
Annette Holmberg-Jansson, replik

Tack talman! Ltl Katrin Sjögren som ordförande i lag- och kulturutskottet ber jag att närmare höra restaurangnäringen, som kommit upp i flera
olika talturer, hur de ställer sig till lagförslaget. Vi hört sådana som är
oroliga för att det kan bli drabbade och hur det kommer att gå. Hur ligger det till i restaurangernas närområden, de flesta restauranger i stan
har inte grönområdena runt omkring sig? På en restaurang är du ansvarig för att ordningen sköts i serveringsområdets närhet. Det skulle vara
intressant om utskottet tar reda på hur det är, fråntas restaurangerna
det ansvaret i och med det här?
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det varit mycket viktigt påpekande av ltl Holmberg-Jansson
och det ska vi göra. Vi ska också fråga polisen hur man går från det att
det är förbjudet t.ex. i stadshusbacken att förtära alkohol. Nu måste man
börja kontrollera, det bli tillåtet för en del och otillåtet för minderåriga.
Då måste man legitimera sig i stadshusbacken hur gammal man är. Det
är en komplicerad frågeställning och jag önskar att vi hade haft annat att
diskutera i lagtinget.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Jag delar ltl Sjögren åsikter om att det här handlar mycket
om frihet, allas rätt till friheten att röra sig tryckt på stadens gator. Ett
annat förbud som varit befriande, att införa rökförbud på alla restauranger och offentliga platser, hur skönt det är idag att slippa utsättas för
tobaksrök i offentliga utrymmen. Om vi behåller lagparagrafen som den
är i dag är det också en befrielsemanifestation.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Man ska vara försiktig med politisk styrning och ha det moraliska synsättet, det slår ofta tillbaka. Som jag sa tidigare, det handlar om
barn och ungas frihet, det väger tyngre än något annat.
Minister Carina Aaltonen, replik

Det är framförallt barnkonsekvensanalysen som jag efterfrågat i regeringen, vi faktisk borde sätta på oss barn- och ungdomsglasögonen när
vi tar lagförslaget. Jag välkomnar om utskottet titta närmare på det.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Ministern sitter själv i landskapsregeringen och godkänner lagstiftningen och det skulle absolut ha varit på sin plats att man haft en
barnkonsekvensanalys i framställningen innan den gick till lagtinget.
Lite förvånande är landskapsregeringens arbetssätt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Wille Valve, replik

En av fördelarna med förslaget, paradoxalt nog att det faktiskt går att
stagnera väldigt mycket bl.a. genom att utfärda tolkningsföreskrifter
men också i stöd av alkohollagen kan polisen utfärda allmänna förbudet
för vissa större evenemang. Det vi hela tiden ska minnas är att det är
endast skötsam alkoholförtäring under stränga omständigheter som tilllåts.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Så är det förstås och så blir man att diskutera om man har det
medelålders, självgoda, välmående perspektivet men vi vet att verkligheten ser annorlunda ut. Vi skulle inte överhuvudtaget ha frågan på
bordet om det inte skulle ha varit bekymmer, det skulle inte alls ha varit
så här polariserat. Vi vet att verkligheten ser annorlunda ut.
Minister Wille Valve, replik

Vi skulle inte haft frågan på bordet om inte polisen skulle ha sagt i sitt
remissutlåtande att det här inte funkar. Det var det avgörande varför jag
överhuvudtaget valde att ta det till omröstning i landskapsregeringen.
Det är allvarligt om vi har en paragraf som inte tas på allvar.
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Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Minister Valve är ansvarig för polisen då ska man göra en sådan analys över all annan lagstiftning som finns. Ett remissutlåtande, då
har man haft en politisk intention redan. I trafiklagen har vi att man ska
bära reflex, tomgångskörning, vi har det ena och med det andra, där det
finns normativ lagstiftning, man måste ha bilbälte, får inte prata i telefonen när man kör bil. Som lagstiftare har man förhållningssättet normativ lagstiftning även fast det är helt omöjligt att övervaka och sätta resurser, diskussionen haltar.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.

Ltl Igge Holmberg

Fru talman! Från socialdemokratiskt håll vill vi påpeka att stadens utrymmen
ska vara till för alla människor. Alla människor ska ha friheten att vistas på
allmänna områden. Det innebär också frihet att vistas i miljöer och på allmänna platser där man inte förtär alkohol. Här ser vi att ”friheten” att vara
berusad på något sätt ska trumfa friheten att vistas i alkoholfria zoner.
Från moderat håll har man målat upp en bild av ett vuxet par, kanske i
medelåldern, som vill dela på en flaska vin och en pastasallad i en park eller
på en badstrand. Den kulturen finns inte här på Åland, eller ens i Norden,
annat än i vissa storstäder. Vill man ha en picknick på Åland far man ut i naturen, inte sätter man sig i stans parker. Eller så kan man fara till något av de
många utskänkningsställen som finns i Mariehamn.
Kanske ltl Annette Holmberg-Jansson hellre ser att folk kommer in till
Äventyrsgolfens restaurang och svalkar sig med en öl än står i parken bredvid
med egna burkar. Skulle jag ha intressen i en restaurang vill jag definitivt att
folk kom in till den.
Det är också så att på utskänkningsställena finns det serveringspersonal,
det finns ibland ordningsmän. Vi socialdemokrater menar att det lär sannolikt resultera i fler störningar av den allmänna ordningen om folk dricker där
det inte finns serveringspersonal eller ordningsvakter. Alltså mera jobb för
poliserna och mindre trygghet för medborgarna i staden och i Godby.
Ser man på restaurangernas ansvarsområde utökas det också. De har fortfarande ansvaret för att alkohol inköpt på stället inte förtärs utanför serveringsområdet. Det kommer att bli svårare att kontrollera det när vem som
helst kan dricka precis utanför serveringsområdet. Det leder till att de ansvariga måste anställa fler för att övervaka att inte alkohol förs ut från området
de har ansvar över. Det är en kostnadsförhöjande åtgärd för de utskänkningsställen vi har.
Fru talman. Socialdemokraterna anser att lagförslaget är luddigt skrivet,
ett lagförslag som är öppet för många tolkningar. Med satser som ”eller annan därmed jämförbar allmän plats” och ”uppför sig på ett sådant sätt att
det inte är så störande” det blir svårt att tolka. Det är svårtolkat både för dem
som skall upprätthålla ordningen och för de som berörs av lagen.
Vi har till och med i lagförslaget orden,”… eller annars gör det oskäligt
svårt för andra att utöva sin rätt att använda platsen ifråga för dess egentliga ändamål gäller inte bestämmelsen i 1 mom.”. Det här betyder att plat-
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sens egentliga ändamål, en badstrand, en park eller annat, inte är till att man
ska dricka alkohol i den.
Nu skall någras vilja att bli berusade trumfa inte bara barnfamiljerna men
också det egentliga användningsområdet. Varför är deras s.k. frihet att berusa
sig viktigare än allas rätt att vistas i alkoholfria områden? En strand, t.ex.
Lilla Holmen, ofta en plats för familjer. Kanske inte alla föräldrar uppskattar
att deras småbarn ser öl- och vindrickande människor och får intrycket att
sprit ska finnas överallt. Barn får redan se det i sportsammanhang, vilket är
förvånande i sig. Jag talar alltså om fotbollsmatcherna på WHA. Nu ska de få
lära sig att alkohol ska finnas i parker och på stränder också.
Går man till Rockoff, då vet man att man kommer att se fulla människor,
men på Lilla Holmen? Det är nog inte det första människor tänker på. Det
här är helt enkelt ett dåligt underbyggt lagförslag. Vi skulle gärna sett att man
lyssnat på fler instanser innan lagförslaget skrevs. Vi vänder oss mot att man
inte har hört någon annan än polisen och åklagarämbetet. Man har inte beaktat socialbyråns utlåtande. Man har inte beaktat regeringens risk- och missbruksprogram. Man har inte hört socialvården i de kommunerna som berörs,
inte hört Mariehamns stad som måste stå för ökade städ- och ordningsproblemen. Man har inte hört nykterhetsföreningarna, fri från narkotika eller
Fältarna. Man har inte haft en jämställdhetsutvärdering och man har inte
gjort en barnkonsekvensanalys.
För att gå tillbaka till friheten att vistas i allmänna rum, detta måste också
gälla barn och ungdomar. Det här lagförslaget inkräktar faktiskt också på
barnens och ungdomarnas frihet att växa upp utan att behöva se berusade
människor överallt.
Enligt barnkonventionens tredje artikel ska man vidta åtgärder som hela
tiden beaktar barnens bästa. Visa mig hur den här lagen gör det? Det kan
man inte. För det gör inte den här lagen. Vi borde än en gång jobba för att få
fler, inte färre alkoholfria zoner som alla medborgare kan njuta av.
Den argumenteringen som vi socialdemokrater lägger fram stöds också av
regeringens risk- och missbruksprogram som säger att vi ska påverka attityder och rikta åtgärder för att begränsa tillgängligheten och konsumtionen av
alkohol och narkotika. Man ska begränsa skadeverkningarna och arbeta attitydskapande. Attitydskapande går hand i hand med normativ lagstiftning.
Det vet vi alla att när det kommer till normgivande metoder, metoden att
med stort M finnas för att få bort alkoholen finns inte. Det är bättre att man
har flera små normgivande bestämmelser som tillsammans blir ett stort nät.
En kort utvikning. Vi kan t.ex. ta hastighetsbegränsningarna i staden. För
tio år sedan körde man 50 kilometer i timmen i stan. Sen infördes 30 och 40
kilometer på de flesta vägar. Folk var rasande, det skulle aldrig gå, det var för
råddigt, ingen kommer att sänka farten. Men ser vi på trafiken nu, trots att få
vägar har byggts om har farten sänkts betydligt. Man tog ett beslut och normen blev att man kör lugnare i staden nu.
Fru talman. Jag vill avsluta med att citera lagtingsledamot Åke Mattson
från förra gången den här lagen var upp i lagtinget då han sade ”sedan får
man väl kanske titta lite på vad det är för avsikt med den här lagen. Det är
normerna ute i samhället. Man går ut och markerar att vi inte behöver
dricka sprit överallt. Vi har här i lagtinget en grupp alkoholhökar som anser omedelbart, när det handlar om att man ska inskränka alkoholen, att
det skulle vara någon slags hälsoprodukt som det är väldigt viktigt att man
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ska ha tillgång till i samhället överallt. Överallt där man vistas ska man alltid ha förutsättningar för att få dricka sin alkohol. Jag vill med det bestämdaste framhålla att det inte är någon hälsoprodukt”.
Jag håller fullständigt med Åke Mattsson och hans ord. Alkohol är inte en
hälsodryck. Som barn till en alkoholist har jag sett min beskärda del av fylleri
och jag ser helst mindre av det ute på de allmänna platserna. Det tror jag de
flesta som har barn och vill njuta av badstranden, stadshusbacken eller lekparken vid torget också gör. Tack.
Minister Johan Ehn, replik

Herr talman! Moderat samling delar på samma sätt som ltl Igge Holmberg och den socialdemokratiska gruppen inställningen att vi ska göra
allt vi kan för att minska risk och missbruk. Det bli svårt att hänga med
när ltl Igge Holmberg står i talarstolen och pratar sig varm för just det
här förbudet är att det i andra debatter när det gällt andra typer av droger som t.ex. hasch, marijuana har man öppnat upp för att föra ett resonemang om att avkriminalisera bruket. Jag har svårt att hänga med i det
sättet som ledamoten Holmberg resonerar. Om förbund är så verksamt
varför föreslår man inte att det här ska ske på alla allmänna platser. Varför bara i stan? Varför inte vid midsommarstången i Storby eller på
Kökar?
Ltl Igge Holmberg, replik

Tack, herr talman! Jag har inget problem med att förbudet utförs på
flera ställen, men det är inte var lagförslaget handlar om. Attitydskapandet går hand i hand med den normativa lagstiftningen. Ska vi gå vilt
utanför diskussionen kan vi prata om vilket liv det var i Sverige och i
Finland när man införde den lagen, som också var mycket normgivande,
att man inte får aga sina barn. Då var det en diskussion som var lite på
samma sätt som nu, samhället har ingen rätt att gå in och bestämma hur
den enskilde fostrar sina barn. Det inskränker föräldrarnas frihet att ge
en liten dask till sina barn eller lugga dem. Det här var minsann en metod som har fungerat förr och skulle fungera i framtiden. Vill man nu gå
tillbaka och ändra den lagen, det tror jag inte? På samma sätt är det med
den här lagen, öppnar vi upp för mer alkoholbruk får vi mer supande på
stan.
Minister Johan Ehn, replik

Herr talman! Det handlar de facto inte om att vi nu släpper loss, som det
heter i debatten, ett supande på stan. Som ledamoten och minister Wille
Valve var inne på finns det fortsättningsvis ett generellt förbud mot att
dricka alkohol. Man inför också vissa smärre avvikelser i förhållande till
det som stämmer bättre överens med den rättsmedvetenhet som finns
hos människorna ute på stan. För moderat samling handlar det inte i
första hand om att använda oss av sådant som kan se väldigt bra ut på
ett papper men som sedan inte får effekt när vi pratar om den här typen
av drogfrågor. Vi vill ha åtgärder och attitydförändring som verkligen
har betydelse. När det gäller drog och missbruk är det en av de sakerna
att tydligt ta avstånd från att legalisera nya droger.
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Ltl Igge Holmberg, replik

Tack! Vi kan börja diskutera det här med lagar, det är inga problem. Ltl
Wille Valve nämnde rättsröta och minister Ehn har pratat om samma
sak att vi måste se vilka lagar som fungerar. Vi har lagar som tomgångkörning en minut, avstånd till framförvarande bil, hastighetsbegränsningar, bilbälteslagen och som jag sagt tidigare man kommer alltid att
hitta några människor som säger att ”inga ska jag ha någe fegsnöre på
mig inga”. En större del går in för normen och sätter på sig bilbältet. Det
som växer upp med det lär sig att så här ska det vara. Det är exakt
samma sak vi pratar om här, lär vi barn att det ska ha alkohol överallt,
på torget, i parker kommer vi att få leva med.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Wille Valve, replik

Tack ltl Holmberg. Jag delar flera, för att inte säga alla målsättningar i
risk- och missbruksprogrammet bl.a. en målsättning nolltolerans mot
alla under 18 åringars alkoholbruk. Precis som i ett annat anförande
nämndes, är det tillgängligheten som är det centrala. Med tillgängligheten avses exempelvis taxfree, Alko osv. vilket har varit konstant genom
åren och även stöds av ÅSUB:s statistik. Tittar vi på hur alkoholbruket
har sett ut under åren har det varit samma antal liter per capita både
under totalförbudet och före. Det finns väldigt lite som talar för att
någonting skulle förändras i det här avseendet. De facto har vi kunnat se
bl.a. i de utlåtanden vi har fått, att beteendet överhuvudtaget inte har
ändrat. Är Mariehamn i dag en nykter zon i enlighet med risk- och missbruksprogrammet, nej Mariehamn är en stor gråzon det här beteendet
är precis samma som det var för ett totalförbud. De här menar jag att är
ett problem i det allmänna rättsmedvetandet.
Ltl Igge Holmberg, replik

Tack! Personligen ser jag en stor skillnad från det att jag växte upp. När
jag växte upp satt det gubbar på de flesta parkbänkar. Inte riktigt året
om ibland var det för kallt. Nu är de människorna borta. I viss mån kan
det ha att göra med normativ lagstiftning. Det är viktigt att inte göra det
till en ungdomsfråga, att det bara ska handla om ungdomsfylleri att man
ska ta hand om det. Det handlar om det som minister Valve säger om alkoholen i samhället i stort och på vilket sätt vuxna konsumerar och vilken typ av förebild vi ska vara. Det här ska inte vara ett ungdomsproblem utan ett normativt lagförslag. Den norm vi nu försöker hålla upp är
att alkohol är något som ska vara tillgängligt överallt och hela tiden, det
vill inte vi socialdemokrater för det finns tillräckligt med utskänkningsställen på Åland.
Minister Wille Valve, replik

Här har totalförbudet förfelat sitt syfte eftersom det de facto inte efterlevs av den vuxna befolkningen. Den yngre befolkningen kan också börja
förundra sig över varför man överhuvudtaget ska följa det när det verkar
finnas en relativism i förhållande till totalförbudet. Därför är det viktigt
att vi har regler som upplevs som legitima och rimliga i samhället.
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Ltl Igge Holmberg, replik

Lagen verkar inte vara legitim överhuvudtaget jag vill inte se alkohol
överallt.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Åke Mattsson

Herr talman! Det är bra att vi får en uppdaterad ordningslag. Ändringarna av
den gamla lagstiftningen är befogad, det tycker nog samtliga här i salen. Däremot råder det delade meningar om ändringen av den nya lagstiftningen i lagen 4 §. Som framkommit i salen var jag en av dem som drev frågan. Inledningsvis när lagförslaget kom ifrågasatte jag starkt behovet av att ändra paragrafen, konstigt vore det annars. Jag använde 2358 ord i mitt anförande för
att motivera tillkomsten av den lag vi har idag 4 §, ett av mina bättre anföranden. Jag tycker fortfarande samma som tidigare, men med ålderns rätt är
jag inte lika tjurig och envis som var utmärkande för mig då jag var ung.
Omedelbart efter den senaste ändringen av ordningslagens genomförande
kontaktade jag polisen som var mycket missnöjda med förslaget. De ansåg att
det försvårade deras arbete med att upprätthålla ordning i staden och att 4 §
inte hade något stöd inom myndigheten. Jag blev naturligtvis förvånande eftersom jag väntade mig motsatt reaktion. Jag kontrade med att får ni det inte
att fungera går det att ändra nästa gång man öppnar ordningslagen. Svaret på
hur det gick finns i minister Valves inledningsanförande. Från polisen är man
fortfarande starkt kritisk till paragrafen och anser att den inte fungerar enligt
det som ministern framförde. Däremot har man ingenting att anmärka emot
det nya förslaget utan är tillfreds med utformningen av det.
Kan bara konstatera att mycket har ändrats sedan jag själv arbetade på fältet. Jag var den polis som var mest aktiv och tillsammans med min kollega
kanske den enda som tog denna överträdelse fullt på allvar. Jag gav aldrig böter till någon av de hundratals, främst ungdomar som jag tillrättavisade.
För mig var alkoholförbudet en utmärkt anledning att relativt tidigt under
kvällen ta en rundtur i parkerna där det dracks och festades stannade vi till,
önskade dem en trevlig kväll upplyste dem om att de brutit mot förbudet om
alkoholförtäring på allmän plats.
Diskussionen styrdes sen mot att vi inte ville skriva böter och de ville naturligtvis inte ha böter. Det var lätt att komma överens och att förseelsen i sig
kanske inte var så stor att vi som poliser kunde nöja oss med en varning förutsatt att de plockade upp efter sig och skötte sin alkoholförtäring på ett regelmässigt sätt. Vi gick sen vidare med bara vinnare, gänget var nöjda med att
de sluppit böter, samhället blev lite snyggare, vi som poliser hade upprättat
en dialog med de som festade på stan den kvällen. Naturligtvis påträffades
minderåriga som rapporterades.
Det här upplevde jag aldrig att tog så stor del av min tid, det var en del av
rutinerna, i stället för att åka omkring i bilen eller gå omkring och titta så gick
man runt bland gängen och hade ett bra handlingsövertag eftersom många
redan hade brutit mot lagen redan.
Efter vad som framkommit i diskussioner med minister Valve och med enskilda poliser anser man det inte längre möjligt att ingripa på det sättet jag
gjorde. Idag ingriper man mot överträdelsen bara för att skriva ut böter. Det
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är mycket olyckligt, många gånger kan det vara på sin plats med en varning
och tillrättelseanvisning. Vi lever i ett modernt samhälle där det borde finnas
större utrymme för human övervakning. Varje överträdelse behöver kanske
inte leda till ett straff utan i vissa fall borde det räcka med en muntlig tillrättavisning.
Detta är polisens operativa arbetsmetoder, som vi har diskuterat i lagtinget
förut, att politiskt ska vi inte lägga oss i det utan de ska sköta det själva och
det är bara att konstatera fakta.
Verkligheten i dag är helt annan än när jag jobbade på fältet. Jag vidhåller
mina tidigare åsikter i ärendet, men inser då jag varit i kontakt med polisen,
att denna lagparagraf inte kommer att fungera i praktiken med den inställning man har idag. Man har inte någon förståelse för att se mellan fingrarna
utan en överträdelse ska bötfällas. Vissa poliser hävdar t.o.m. att mitt tidigare
arbetssätt var direkt lagstridigt. Man ser inga nya problem med den nya paragrafen, man ser att man kan sköta ordningen på ett helt annat sätt då kan
man ägna sig åt det som är väsentlig och viktigt. Man ser paragrafen i princip
likadant som den som finns riket och där anser man att den fungerat tillfredsställande.
Det är mot rikets lagstiftning vi går, den svenska lagstiftningen är helt annan. I Stockholm har man olika områden som har olika lagar vissa får man
dricka alkohol på, vissa inte, vissa har tidsbegränsat när man får dricka alkohol osv. Det som närmast liknar oss är Gotland, i centrum av Visby får man
inte dricka alkohol på offentliga platser utan man hänvisar till utskänkningsställen. Det är förändringar på gång inför sommaren.
Polisen är väldigt tydlig med att man ska ha en fungerande ordning och säkerhet. Det är bättre att vi har en övervakning som fungerar och som övervakande myndighet kan hantera snyggt, än att man har en lagstiftning som inte
i praktiken fungerar. Det finns vissa problem med gränsdragningarna förstås,
det kan vara svårt att motivera för ungdomarna om man ska bötfällas på
Ålandsvägen men inte i Esplanaden om man går och dricker öl. Vi har en
gränsdragning där som kan bli problematisk för framtiden.
Det är ingenting som är skrivet i sten. Fungerar det inte går det bra att
nästa gång man ändra lagen att man inskränker den. För att man ska lyckas
med arbetet mot missbruk måste man ha allmänhetens stöd för den lagstiftning man tar. Där är de nyktra zonerna det huvudsakliga som man inte ska
tumma på eller vika en tum ifrån utan att man driver de hårt vidare. Man anser att man gått för långt i det här fallet, vilket har framkommit i många olika
sammanhang, jag är inte tjurig jag kan tänka om och backa tillbaka en gång
till. Vi fackidioter inom missbrukarområdet tycker det är en bra paragraf men
om övriga inte accepterar det faller hela avsikten med det.
Ltl Igge Holmberg, replik

Tack, herr talman! Hur menar ltl Mattsson att det skulle bli lättare för
polisen att övervaka det hela med tanke på att nu måste man i stället
kontrollera gäng om det är under eller över 18? Man måste ha kontroll
på många fler ställen i stan, förut visste man att det fanns utskänkningsställen och vid Nygatan på nätterna efter att krogarna stängde. Nu måste
man ha kontroller över hela stan för man vet inte var människor sitter
och dricker.
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Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, herr talman! Det är poliserna själva, det är ingenting som jag har
fantiserat eller satt ihop utan läser man mitt anförande som jag höll
2010 var jag också på ltl Holmbergs linje att det är mycket lättare och
bättre för poliserna. Nu säger man klart och tydligt att lagstiftningen
inte passar in för dem enligt deras nya arbetssätt, arbetsmetoder och
strategier de jobbar efter. Man är väldigt tydlig med att lagen inte är
ändamålsenlig man vill ha en annan lagstiftning. Den praktiska tillämpningen kan jag tyvärr inte gå in på här.
Ltl Igge Holmberg, replik

Tack, herr talman! Jag debatterade det här med minister Valve i radion
och då sa han att när polisen kommer till en grupp ungdomar som sitter
i stadshusbacken t.ex. och märker att ett par är under 18 år och några
andra inte är det då tar polisen spriten från de minderåriga och häller ut
den men låter de som har laglig ålder vara. Det är inte som polisen ska
göra, det gör inte sitt jobb i så fall? Ska vi nu börja ändra lagar och
skicka in lagförslag allt eftersom polisen inte vill göra sina uppgifter?
Ltl Åke Mattsson, replik

Ett argument är att man inte anser att man kan göra rapportseftergift
generellt i den här typen av brottsöverträdelser. Går man ut i statshusbacken och den första som sitter och dricker alkohol måste man skriva
en ordningsbot på, vilket tar väldigt lång tid. Man stannar upp ganska
tidigt innan man kommer åt ungdomarna, man kan inte ingripa utan att
skriva böter och då blir det i praktiken omöjligt att upprätthålla det här
anser man.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, herr talman! Ltl Åke Mattsson sitter också i polisstyrelsen och
känner bra till de nya regelverken. Mitt bekymmer med argumentationen som ledamoten för fram är att nu måste polisen vara så stränga och
måste bötfälla och därför vill man ha förändringen. Vi är ett gäng som
super, jag har ölkorgen i parken men kan stå på trottoaren, då är jag inte
i den rätta zonen hur ska polisen då göra? Det blir ett ännu större arbete
för att områdena är så svårt begränsade. Ska polisen nu börja bevaka
överallt eftersom man från moderaternas håll menar att det inte är den
enskilda personen som upplever att den är störd som ska anmäla utan
polisens ansvar att se till? Kommer man från styrelsen att lägga mer resurser på det?
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, herr talman! Man har samma lagstiftning i riket som man har här
och har tillämpat den ett tag och det fungerar i praktiken bra eller hyfsat. Man anser att man har att falla tillbaka på, ta prejudikat och se hur
man har löst problemet där. Det kommer att bli problem mellan vad
som är parkområdet eller liknande och kanske trottoarerna även går
där. Man anser att det här kan man hantera inom polisen, men däremot
kan man inte hantera nuvarande lagstiftning överhuvudtaget.
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Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, herr talman! Jag är besviken på ltl Åke Mattsson med tanke på det
arbete som man han har gjort under hela sin politiska karriär och faktisk
gjort stora förändringar vad gäller drogpolitiken och nu plötsligt lättvindigt kan gå med på en sådan förändring endast för att polisen har klagat.
Man tar inte hänsyn till de andra, ni tog upp det i slutet av ledamotens
anförande med Visby som exempel. Vi talade om att nyktra zonerna ska
drivas framåt. Vilka blir de nya nyktra zonerna när vi inför den nya lagen?
Ltl Åke Mattsson, replik

För närvarande finns inga planer på nya nyktra zoner utan det gäller att
upprätthålla de nyktra zonerna som finns idag. Det är definitivt inte tillfredsställande som det fungerar idag. Det är inte heller bra att folk sitter
och dricker överallt, det är olagligt, polisen ingriper inte för att de inte
anser sig har förutsättningar och det blir ett moment 22. Det här är ett
sätt att lösa det på, det kanske inte är det bästa. För att komma ifrån
problemen mellan olika områden är att man slopar förbudet helt hållet
och har inget förbud alls när det gäller alkohol. Vi får titta på det utskottet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag är chockad efter att ha hört ltl Åke Mattsson i dag. Jag har hört honom under årens lopp ganska många, långa anförandena där han har
kämpat emot flumdrogpolitik och alkoholliberalisering. Nu är han beredd att ändra ståndpunkt för att polisen vill det. Polisen vill ha det som
man har det Finland för där fungerar det bra. Vet inte hur ofta ni besöker Helsingfors men det är en av de sorgliga huvudstäderna i min värld
åtminstone så mycket berusade människor man ser där. Det är verkligen
ingenting att ta efter. Avslutningsvis sa ltl Åke Mattsson att det är polisen och alla övriga som vill ha förändringen. Kan vi få konkreta exempel
på vilka övriga grupper i samhället som vill ha den här förändringen?
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, herr talman! Det är främst när man är ute och pratar på stan, på
kalas och fester finns det många som ifrågasätter förbudet hur det har
framförts och hur det är vinklat. Polisen är ett tungt argument. Säger
polisen att det inte fungerar, att det är ett onödigt byråkratisk verktyget
som inte är praktiskt tillämpbart ger det också utslag bland allmänheten, många lyssnar på dem och tycker att antagligen är det så. Skulle vi
ha fått polisen med oss, att polisen skulle ha sagt att det här är ett bra
förslag, det här tycker vi att fungerar och kommer att vara bra i praktiken, bra för nykterheten och ordningen skulle vi ha fått en annan genomslagskraft. Just nu har vi inte den effekten som jag hade förväntat
mig och som jag tror att vi skulle behöva ha.
Ltl Barbro Sundback, replik

Effekten har inte polisen någonting att göra åt, de har att göra med lagen. Om de tycker att den är besvärligt får de göra det, jag är inte för den
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skull beredd att underordna mig, inte beredd att leva i någon polisstat.
Polisstaten ska förverkliga våra politiska målsättningar. En målsättning
vi har är att minska tillgången på alkohol framför allt i det offentliga
rummet. Jag har inte samma uppfattning att det har varit någon dålig
lagstiftning. Vi ser väldigt sällan berusade människor inne i Mariehamns
stad, eventuellt fotbollsgängen som kommer med färjan men i övrigt är
det ganska sällsynt. 1996 var det ett totalförbud och polisen tillämpade
det också. Det är flumdrogpolitiken som leder till det som vi nu ser.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Herr talman! Det är på sin plats att konstatera att vi alla 30 här i salen
har samma inställning när det gäller att vi måste bekämpa droger och
alkohol. Det kan komma övertoner och känslor in i debatten och det är
förståeligt men där tänker vi nog lika.
Frågan är hur man uppnår de målen. Vi har under många års tid jobbat med drogpolitiska program i syfte för att stävja den negativa utvecklingen. Jag är definitivt inte för förbudsmentalitet, utan så lite förbund
som möjligt men ibland behövs förbuden trots allt.
2010 när vi införde förbudet, då röstade jag ja för det och håller fortfarande för att det var ett korrekt beslut som vi inte ska ändra på nu och
är emot att man sätter till tillägget i 4 § i lagen.
Tre skäl. För det första och det har sagts mycket i debatten och allt det
jag kommer att säga har nämnts. Om vi nu bara några år efter att vi infört förbudet och ansåg att det var viktigt, om vi lyfter bort det vilket är
en väldigt besvärlig signal som jag inte vill vara med om och skicka ut.
Det kommer förmodligen att påverka attityderna.
För det andra när det gäller polisens arbete var det intressant att höra
ltl Mattssons utläggningar, jag tror faktiskt inte att polisens arbete tack
vare ett sådant tillägg skulle förenklas. Tvärtom tror jag att polisens arbete försvåras, det är jag övertygad om. Det blir mycket svåra bedömningsfrågor i och med tillägget. Om problemet har varit så stort nyårsafton och under studentdimission att man inte har kunna göra det här har
trots allt bara varit några dagar per år. Vad händer nu, man måste kolla
upp det varje dag åtminstone under den varma perioden av året. Det
finns, flera har sagt det, luddigheter i skrivningarna om jag var polis
skulle ha väldigt svårt att hantera det. När är man så störande att det utgör ett hinder eller annars gör det oskäligt svårt för andra att utöva sin
rätt att använda platsen i fråga för dess egentliga ändamål osv. Här finns
färdiga ord som gör att det här måste tolkas, av poliserna, av de som vill
sätta sig ner med sin picknickkorg, av de övriga som vill vara i parkerna.
Jag hävdar att polisen får mer jobb.
För det tredje tycker jag att man förhöjer risknivån, plockar in nya inkörsportar från det att man får börja dricka alkohol i parkerna kan det
också innebära att det blir något annat i våra parker. Risken förhöjs definitivt. Det kan också komma in andra droger i picknickkorgarna.
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Det här tre sakerna, signalerna, polisens arbete blir jobbigare och det
förhöjer riskerna att vi får se ett trendbrott som vi definitivt alla inte
önskar d.v.s. att användningen av alkohol och droger ökar.
Det är första gången på tolv år som jag inte tycker att landskapsregeringen kommer med ett förslag som jag kan godkänna, det här vill jag
inte vara med om.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! I ena andetaget säger ltl Torbjörn Eliasson att han är
emot, sedan är han för förbud. Signalen är han rädd för. Jag är tvärtom,
vi komma med pekpinnar och ge folk dåligt samvete och så fortsätter
man som förut ändå och bryter mot lagen eftersom den inte fungerar
och går inte att övervaka på ett rimligt sätt utan att tillföra en massa resurser till polisen. För att verkligen upprätthålla den lagstiftning vi har
nu behöver vi tillföra en massa resurser till polisen. Hur ser ltl Eliasson
på att dagens lagstiftning kanske inte fungerar och hur blir då problematiken när man kanske får en situation där man inte har respekt för lagen?
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Jag är emot förbud det sade jag. Emot en allmän förbudsmentalitet men det innebär inte att man måste förbjuda olika saker
och det tror jag också att ltl Petri Carlsson tycker att det är okej. Saker
som inte får ske måste man förbjuda, det finns alltid förbud. Att bara gå
på och förbjuda och förbjuda det tycker jag inte, men nödvändiga förbud
måste trots allt finnas. Signalen, pekpinnar nej, som jag sa i mitt anförande tar man bort förbudet då ger man ut en farlig signal att det är
okej.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Signalerna man skickar är att man vill att folk ska
dricka mer hemma och det är kanske inte heller så eftersträvansvärt. Jag
vill höra ltl Eliassons syn på respekt inför lagen. För att tillämpa och
övervaka nuvarande lagstiftning skulle polisen behöva mer resurser,
d.v.s. det skulle innebära merarbete för polisen, kan inte ltl Eliasson se
det? Lyssnar man inte på den signal som polisen har sänt att lagstiftningen inte går att upprätthålla. Jag har sett det själv med egna ögon
när jag hållit tal inför mer än tusen människor på nyårsafton och ser
många av dem som skålar och jag tror inte att allt var alkoholfritt.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Jag har också varit i Mariehamn på nyårsafton så det
är helt korrekt. Att det skulle ge signaler att dricka mera hemma det förstår jag inte. Det är självklart viktigt att det finns respekt inför lagen.
Som jag sa i mitt anförande blir det ännu svårare att hantera respekten
inför lagen, i förslaget som man nu vill lägga till.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Minister Wille Valve, replik

Tack ltl Eliasson för ett sakligt anförande. Visst behövs ibland förbuden,
det som infördes 2010 var den kraftigaste typen av förbud nämligen ett
totalförbud i Mariehamn. Det måste om något kunna upplevas som legitimt och kunna genomdrivas av polisen som har som uppdrag att verkställa det. Det jag efterfrågar och varför landskapsregeringen lägger
fram det är för att vi vill ha ett mera realistiskt regelverk, som går att justera, kalibrera också strängera kommer polisens arbete att förenklas eller försvåras? Polisen får göra det som de gör redan i dag. Det är uttryckligen polisen som har efterfrågat den här typen av ändring så att det
skulle motsvara det sätt som de arbetar på.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Jag har respekt för minister Valve åsikter och här
tycker vi helt enkelt olika. Minister Valve tycker att det är okej och jag
tycker att det jag säger är okej. Därför står vi här och bryter våra åsikter
mot varandra, vi får vi se vem som till slut går segrande ur diskussionen.
Hoppas att det är jag, även om jag tycker att Wille Valve är en jätteduktig minister som sköter sig bra, men vi har olika åsikter.
Minister Wille Valve, replik

Tack ltl Eliasson. Det som nämnts tidigare i debatten och som ledamoten nämnde med åtgärdseftergift, d.v.s. polisen har i dag egentligen inte
möjlighet överhuvudtaget att ha överseende med nyårsskålar i ljuset av
det totalförbud vi har idag på Åland. Åtgärdseftergiftsparagrafen skrevs
för att stävja våldsamma situationer som håller på att spåra ur och då
polisen måste tänka på en tredje parts säkerhet eller sin egen säkerhet.
Den kan inte användas för att om och om igen se mellan fingrarna som
polisen i dag gör och motiverar med 5 § i polislagen, det är problematiskt.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! I många sammanhang i det verkliga livet tvingas man,
eller gör det av egen vilja, se mellan fingrarna. Det var intressant att
höra ltl Mattsson berättade hur polisen fungerade tidigare där man faktiskt kunde gå och säga till att det här inte är bra, var vänlig och sluta.
Man kan en varning och det borde man göra, speciellt hanterar ungdomar. Låt dem få en eller två varningar om de råkar göra något fel med
moppen. Sätt inte böter på dem och döm ut dem utan säg till att så här
får ni inte göra. Gör du det igen så kan någonting hända.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! I likhet med ltl Torbjörn Eliasson tror jag att det här
kommer att bli mer svårarbetat och även kräva mer resurser för polisens, men får höra att det ska bli så mycket enklare. Den här lagändringen gör det inte så mycket enklare. Ltl Eliasson är emot förbudet, jag
ser det inte som ett förbud utan mer som en rättighet, en rättighet för
personer att få röra sig fritt där de vet att det inte hanteras alkohol. Vi
har otroligt många personer i det åländska samhället som har negativa
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associationer till alkoholen, även de har rättighet att röra sig i parker
och jämförbara allmänna områden.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! En intressant diskussion med rättighet kontra förbud.
Det måste finnas förbud mot vissa saker i vårt samhälle. För den skull
inte om en allmän förbudsmentalitet. Kan man låta bli att införa ett förbud i en lag ska man göra det om det går bra ändå, men tvingas man då
får man sätta in det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Carina Aaltonen

Fru talman! Ska ordningslagens 4 § ändras eller ska de få stå kvar i nuvarande gällande lydelse? I det har regeringen olika åsikter, i övrigt står hela regeringen bakom de andra ändringarna i ordningslagen och vi anser att den
bör moderniseras.
Beträffande 4 § är min ståndpunkt klar, den ska inte röras. Alkoholkonsumtion ska inte tillåtas i stadshusbacken, på Lilla holmen eller på andra allmänna platser och parker vare sig i tätorterna Mariehamn eller i Godby. Vi
skall värna om att skapa fler nyktra zoner i vårt samhälle, inte göra tvärtom.
Det här handlar inte om att tycka till, vara emot och sätta upp pekpinnar. Det
handlar till mångt och mycket om att sätta normer, visa att det inte är okej att
dricka alkohol utanför serveringsområden och uteserveringar. Det ska vara
ordning och reda, tydlig gränssättning. Det handlar också om att de som har
serverings- och utskänkningstillstånd ska få hantera alkoholförsäljningen.
Visst kan man säga att det också handlar om alkoholpolitik, det handlar om
att skydda barn, ungdomar, kvinnor, män från alkoholens skadeverkningar.
Det handlar också om att värna on stans och landskapets ekonomi. Det
finns belägg och forskning som visar att alkoholförtäring på allmän plats bidrar till ökade våldsbrott som kostar på olika sätt. Framför allt går ändringen
av 4 § emot det som den här regeringen har gått in för och antagit i vårt riskoch missbruksprogram 2013-2016. Där framgår det klart och tydligt att landskapsregeringens övergripande politiska målsättningar rörande ANDTSområdet är att minska alkoholkonsumtionen och begränsa alkoholens negativa effekter. Motarbeta negativa trender och beteenden som kan skapa riskoch missbruk samt att höja åldern eller helt eliminera alkoholdebuten. Är
ändringen någonting som stöds av risk- och missbruksprogrammet? Svaret är
nej.
Tittar vi runt omkring oss i Norden kan vi konstatera att social- och hälsovårdsministeriet i Finland fick i uppdrag av regeringen Katainen att revidera
den finska alkohollagen. Ett tydligt mål var att minska alkoholens negativa
skadeverkningar. Ca 4000 finländare dör årligen p.g.a. alkoholkonsumtion
eller alkoholens påverkningar. Från ministeriets sida har man varit tydlig
med att framhålla att målet kommer man inte att kunna nå om man inte samtidigt ändrar nuvarande alkoholpolitik. Därför har man från ministeriets sida
föreslagit en mängd olika ändringar, t.ex. skattehöjningar, sänkningar av
promillegränsen i trafiken, se över tillgängligheten vilka tider på dygnet alkoholdrycker får säljas i butiker och även när det gäller att förkorta utskänkningstiderna på restauranger och även se över reglerna som rör förtäring på
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allmän plats. Tyvärr sköts lagförslaget upp då nya regeringsförhandlingar
hölls i juni i fjol. Så här är trenden öster om oss. Från att ha haft Nordens
mest liberala alkoholpolitik börjar man inse att konsekvenserna kostar, inte
bara människoliv utan också för tredje part och för samhällsekonomin.
Trenden från Sverige är rätt spännande. Det hörs fler röster att det inte är
trendigt eller inne att dricka alkohol. Trendsättare, bloggare, högutbildade
innerstadsbor har för länge sedan slutat röka och nu är det senaste att inte
dricka överhuvudtaget. Starksprit skulle inte komma på fråga. Det här kan
handla om ett ökat hälsomedvetande, man tränar och tänker på sin hälsa
men också hos ungdomar ser man trenden.
I Sverige, i Stockholm på Södermalm har nu den första alkoholfria nattklubben öppnat och biljetterna såldes ut i ett nafs. En gång i månaden kan
man gå på alkoholfri nattklubb i Stockholm. Hur attraktiv blir vår stolta stad
som resmål om trenden västerut är att det ska vara rent, hälsosamt, fräscht
och inte så många som sitter på filtar i parken och konsumerar alkohol.
Forskning och statistik. Det finns ett väl dokumenterat samband mellan
brottslighet och alkoholpåverkan. Det är inte bara risken att utföra brott som
ökar i takt med berusningen utan också risken att utsättas för brott ökar. I
Norge finns forskning om våldtäkter där det konstateras att ungefär hälften
av offren och lite mindre av gärningsmännen har varit alkoholpåverkade. Det
handlar inte bara om våldsbrott, sexualbrott utan även övriga våldsbrott ökar
i takt med berusningsgraden.
En av metoderna vi har valt på Åland för att komma tillrätta med våld och
för mycket alkohol är att implementera programmet Ansvarsfull alkoholservering. Det har gjorts ombord på fartygen men nu har vi också fört iland det
och permanentat projektet på Åland, krögarna, polisen och ÅMHM har ett
fantastiskt bra samarbete. Det har varit flera hundra personer på våra utbildningar där har man satt fokus på att minska berusningsgraden på krogarna
och minska buset på stan efter stängningsdags.
Det svenska Brottsförebyggande rådet, Brå har satt en prislapp på vad en
medelgrov misshandel kostar i Sverige ca 200 000 kr. Vad kostar det här för
Mariehamn, för landskapsregeringen och de enskilda? Antalen misshandelsbrott var under 2012 var 179 st. av dessa hände 75 procent i Mariehamn. 2013
registrerades 148 vålds- eller sexualbrott varav 73 procent skedde i Mariehamn. Det har alltså skett en minskning. Med rätt insatser och målmedvetet
arbete sker det en minskning av våldsbrotten. Det här är tydliga siffror som
också har en prislapp för skattebetalarna, som inte bara ska bekosta polisens
arbete utan också ÅHS där 70 procent av akutens klienter är där på grund av
alkoholrelaterade skador. Även städning av stan och det tråkigaste av allt, sociala kostnader för missbruk av tredje part. Skadegörelsen kostar också näringslivet och företagarna pengar. Alkoholens negativa skadeverkningar har
ett pris.
Det flesta brottsförebyggande åtgärderna innebär att en del av samhällets
medborgare, för att uppnå en större samhällsnytta, ge avkall på vissa bekvämligheter och rättigheter t.ex. inte få sitta i Wirenska parken och dricka
champagne eller hänga på Lilla holmen med kompisar och dricka öl. Man får
helt enkelt söka sig till någon av de 180 näringsidkare som har fått serveringstillstånd av ÅMHM, som han anställt personal som betalar dyra hyror
och är experter på att ta hand om alkoholservering och dess konsekvenser.
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Det är under kontrollerade och organiserade former som alkoholkonsumtionen ska äga rum.
Det har varit mycket fokus på ungdomar, bästa lagtingsledamöter jag är
faktisk oroade över alkoholkonsumtionen på Åland, inte bara ungdomarna
där statistik visar från hälsa i skolan att ungdomarna faktiskt dricker mindre.
Däremot ser vi att äldre personer kommer till ÅHS med skador. Alkoholkonsumtionen tycks öka hos äldre som gått i pension.
Alkoholen är ett problem på Åland och genom att ändra ordningslagens 4 §
är signalerna härifrån helt felaktiga. Jag stöder flera ledamöter som varit upp
i talarstolen och sagt att signalerna måste vara tydliga. I ett hållbart samhälle
ska inte alls dricka så mycket alkohol.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Tack minister Carina Aaltonen för ett mycket bra anförande och framför allt att man lyfter fram situationen i Mariehamn. 40
procent av befolkningen bor i staden och med omnejd är det 60 procent
av ålänningarna. Mariehamn jobbar mycket med att få aktiviteter in i
centrum och gynna vårt näringsliv och det lyfter ministern mycket eminent upp. Visby som togs upp tidigare, som har ett totalförbud p.g.a.
kostnaderna, städkostnaderna och sociala kostnaderna och här står
kring deras ordningsregler ”Har du planerat en picknick med kompisarna i kväll, vad trevligt men det finns några allmänna ordningsregler som vi gärna vill informera dig om. Dessa finns för att du och alla
andra ska kunna njuta av den gotländska sommaren utan att störas av
skräp och bråk, det är förbjudet att dricka alkohol på allmän plats i
Visby”. Det här är något jag hoppas att vi också kan skriva in i broschyren Välkommen till Mariehamn.
Talmannen
Tiden är ute!
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Det handlar om vilken bild man vill ge ut av staden som besöksmål t.ex. Den tidigare polismästaren menade att en bra socialpolitik
och en bra förebyggande sådan var det bästa polisiära arbetet. Kostnaderna hos polisen kunde dras ner betydligt om man får ner alkoholkonsumtionen. Jag är övertygad om att det samma skulle kunna ske inom
hälso- och sjukvården och inom det sociala fältet hos kommunerna. Det
är många som tycker att det är trevligt att dricka ett glas vin eller två, det
gör jag också, men sedan finns en väldigt mörk baksida.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Kostnaderna kring den alkoholrelaterade problematiken är bra att man tar upp. Det sitter ganska många lagtingsledamöter
här som har ett ansvar för Mariehamns stads ekonomi och det är mycket
förvånande att man vill öka kostnaderna för Mariehamns stad som ändå
har sluppit dessa stora kostnader i och med att det funnits ett totalförbud i Mariehamn.
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! En av orsakerna till att man vill ändra på det i Helsingfors
stad är dels att det är pengar bort från näringslivet, från restauranger
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osv. Det finns så pass mycket människor som kommer med taxfreealkohol och konsumerar det i stadens parker istället för att gå till kaféer eller
serveringar men också med hänvisning till städkostnader. Vi kommer
att få olika sorters konsekvenser.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag vill ta avstånd från den skrämselpropaganda som
minister Aaltonen bedriver. Ministern kopplar ihop den här lilla förändringen i ordningslagen till helheten med drog- och missbruksprogrammet. Där finns mycket åtgärder som både jag och flera med mig står
bakom, men att koppla ihop allting till det här och säga att den här förändringen får alla de effekterna, vad baserar minister Aaltonen det perspektivet på? Vilken statistik hänvisar minister Aaltonen till att kostnaderna så kraftigt?
Minister Carina Aaltonen, replik

Jag hänvisade till social- och hälsovårdsministeriets beredning av den
nya alkohollagen i Finland som nu ligger på is. Där man konstaterat att
det måste till en mängd olika förändringar och en av dem är reglerna
som rör förtäring på allmän plats. Det är bra att vi har ett mångfacetterat och brett risk- och missbruksprogram men under den behandlingen
var inte den här diskussionen överhuvudtaget uppe. Kommittén och arbetsgruppen som tog fram risk- och missbruksprogrammet hade inte
någon kännedom om att det här var något som skulle komma upp på regeringens och lagtingets bord, annars hade vi haft starka åsikter redan
där.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Preciserar mig ytterligare eftersom jag inte fick något
egentligt svar på den konkreta lagförändringen får för ekonomiska konsekvenser. Ministerns påpekar och påstår att Mariehamns stad kommer
att få ökade kostnader ifall man går in för den här förändringen. Vi har
haft förbudet och den lagstiftning som nu är gällande i flera år. Under de
åren har jag inte sett i Mariehamns bokslut att kostnaderna har sjunkit
dramatiskt på de här punkterna. Vad menar ministern att den här lilla
förändringen kommer att påverka Mariehamn stads kostnader så dramatiskt som ministern vill påskina, det förstår jag inte och det finns det
inte belägg för.
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Det är något som utskottet kan titta närmare på. En bra
ekonomisk kostnadsanalys saknas i lagförslaget. Det jag tog fram i mitt
anförande var de facto att antalet våldsbrott har minskat från 2012 till
2013. Vi vet att i Sverige räknar man med att en medelgrov misshandel
kostar ca 200 000 kr, 20000 euro för samhället. Man kan också sätta
sådana prislappar på friheten att få röra sig tryggt i Mariehamn.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
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Ltl Jörgen Pettersson

Talman! Lagstiftning är något man gör för att utveckla människor och skapa
hållbara samhällen. Lagar måste också uppdateras och det är rätt självklart
att begrepp som tukthus ska bort ur texterna. Det är därför bra att ordningslagen styrs upp och rättas till i det avseendet. I förslaget ingår också en liberalisering av alkoholanvändandet i tätorterna Mariehamn och Godby och där
vill jag protestera. Jag anser inte att alkohol hör hemma i stadsbilden eller i
Godby. Mina skäl är flera men det viktigaste är barnperspektivet som jag anser saknas i det liggande förslaget. Om äldre dricker på allmänna platser kan
vi vara säkra på att de yngre gör likadant.
Är det som vi gör i dag till gagn för de som ska bo här i morgon, måste vi
ständigt fråga oss själva. Mot den bakgrunden vill jag att lag- och kulturutskottet seriöst och med vårt långsiktiga gemensamma mål i minnet granskar
detta förslag mycket noga. Vårt fokus får inte vara i dag utan om tio, tjugo och
trettio år. Vi måste fråga oss själva, vill vi verkligen signalera att det ska vara
fritt fram att dricka alkohol i vårt samhälle? Är vi beredda att hantera bieffekterna? Framstår vi som goda exempel? Gör vi det bästa för våra barn?
Jag vill också lyfta det underliga i att landskapsregeringen bara några
veckor efter handlingsprogrammet mot risk- och missbruk hanterats där man
efterlyst strängare åldergräns mot energidrycker, nu är beredda att skicka ut
en signal i motsatt riktning. Där finns ett feltänk. För att uppnå de målsättningar som finns i handlingsprogrammet krävs att attitydförändrande arbete
går hand i hand med lagstiftning.
Det går inte att uttrycka en förhoppning om att alkoholbruket borde
minska samtidigt som man liberaliserar drickandet. Om ordningslagen ändras så att den möjliggör en friare konsumtion av alkoholhaltiga drycker på
allmänna platser ger det en signal till våra medborgare att det råder grönt
ljus. Det skapar en liberaliserande inverkan på attityden till alkohol och
andra rusmedel, det är det minsta vi behöver.
Det är dessutom oklart om denna ändring alls kommer att minska polisens
arbetsbörda. Det kan bli tvärtom. Man måste fortfarande övervaka att inte
minderåriga intar alkohol, samt göra bedömningen om någon uppträder störande. Dessutom kommer en ökad konsumtion av alkohol på allmänna platser, där det inte finns serveringspersonal eller ordningsvakter som övervakar
intaget, sannolikt att resultera i fler störningar av den allmänna ordningen
och säkerheten. Jag noterar att landskapsregeringen skickat lagförslaget på
remiss till Ålands polismyndighet och åklagaren. Jag tycker man kunde ha
frågat fler för att på riktigt föra in ett barnperspektiv i detta. Som det nämnts
i debatten hade det nog inte heller skadat att fråga Mariehamn och Finström
om deras syn på förslaget.
Lagförslaget andas omtanke av myndigheten, alltså polisen. Det är inte
medborgarna man tänker på och det är absolut inte signalen som skickas ut
till barnen som är det viktigaste. Det är om poliserna ska kunna sköta sitt
jobb eller inte. Jag tror inte riktigt på den vinkeln. Jag är övertygad om att de
som blir poliser besitter klokskap och förmår hantera nyårsfirande med det
mått av sunt förnuft som alla situationer varje dag kräver.
Polisen verkar hävda att det är omöjligt att leva efter lagens bokstav och ta
fast alla som brukar alkohol på fel plats. Jag hävdar att så är det med alla lagar. Folk kör för fort, de går mot rött, de tänjer gränser och håller på. Vore
det t.ex. fri fart på våra vägar skulle olycksstatistiken se väldigt mycket an297

norlunda ut och den tanken kommer ingen på. Blir det tillåtet med vin på
stadens gator kanske polisen får det lite enklare, men vårt samhälle riskerar
fara illa. Barn ser vuxnas vin som något självklart och viktigt och gör följaktligen likadant och detta sker inte i år, inte nästa år men över tid och det är det
riktigt allvarliga i detta förslag.
I dag gör utvecklade länder i stort sett allt för att minska alkoholbruket.
Man skärper gränsen för rattonykterhet och gör det svårare att få tag i berusningsmedlen. Skälet är enkelt och viktigt. Alkohol är den enkla utvägen som
skapar en snabb känsla av tillfredsställelse men som leder till elände på en
lång rad olika plan. Därför vore det oerhört olyckligt om vi på Åland berättade för våra ungdomar att det är okej att dricka på allmänna platser. Detta är
inget jag hittar på. Forskningen visar tydligt att ju svårare det är att få tag i
alkohol, desto mindre blir de skadliga effekterna av missbruket. Förslaget att
göra alkoholbruk lagligt i Mariehamn baserar sig på ett antagande att alla kan
hantera dess effekter. Så är det tyvärr inte. Alkohol är ett preparat som rätt
hanterat är njutningsfyllt men fel hanterat är förödande och synnerligen dyrt
för samhället.
Det finns även andra sakliga utmaningar i förslaget. Till exempel den allmänna säkerheten. Fler berusade personer i gatubilden leder garanterat till
mer våld vilket är dyrt på väldigt många olika plan. Det handlar absolut inte
bara om en skål på nyår eller då någon blivit student. Det handlar om 365 dagar om året, om offentliga platser där barn och unga har rätt att röra sig i en
alkoholfri miljö, så som på stranden. Vuxnas attityder till alkohol har en direkt inverkan på barn och ungas inställning. Att tillåta drickande på allmänna
platser är att rasera det förebyggande arbete som görs och gjorts på många
håll, b.la. för fem år sedan i detta lagting. Restriktioner och regleringar i
kombination med attitydarbete är det som visar sig ha en effekt på alkoholkonsumtion. Förändringen är ett steg i fel riktning då vi talar om att minska
alkoholens negativa inverkan både på individnivå och i samhället i stort.
Jag har läst lagförslaget, lyssnat på debatten och försökt förstå skälen till
att man föreslår att alkoholförtäring ska tillåtas på allmänna platser. Hittills
har jag inte lyckats. Näringspolitiskt är det bättre om förtäring sker på avsedda restauranger och barer. Ur polisiärt hänseende förutsätts den enskilde
polisen avgöra när alkoholkonsumtionen övergår från myspys till störande.
Det är ju rentav omöjligt det. Lagförslaget öppnar för synnerligen svårtolkade
situationer. För när är något egentligen störande? För vem? Svaret finns alltid i betraktarens ögon, det som är störande för en kan vara odramatiskt för
någon annan.
Vi borde ägna oss åt att fostra attityder hos våra ungdomar, inte att göra
jobbet enklare för poliserna. I lagtinget ska vi forma signalerna som bygger
Åland. Vi ska formulera värderingar som bygger ett långsiktigt samhälle. Vi
ska skapa förebilder i vetskapen att barn tar efter de vuxna. Om vi med öppna
ögon liberaliserar bruket av alkohol på Åland sker det till ett pris och den
räkningen går till våra barn och deras barn för kostnaderna kommer inte i
dag, utan i morgon.
Mot den här bakgrunden anser jag det ytterst viktigt att lag- och kulturutskottet i det fortsatta arbetet med ordningslagen tar till sig synpunkterna från
de som på riktigt arbetar med drog- och alkoholfrågor och dess effekter. Jag
rekommenderar Folkhälsan, Fältarna, socialarbetare och Ålands hälso- och
sjukvård. Om man för ett ögonblick lockas att tro att alkoholen och dess till298

gänglighet är bara teorier tror jag man efter att ha hört höranden kommer på
andra tankar.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Stort tack ltl Pettersson det var ett mycket imponerande anförande där ni lyckades sammanfatta helheten och framför allt
att barnets perspektiv tas upp. Barnen är vår framtid och det är de vi visar exempel för och det är dem som besluten vi fattar här berör framöver. Otroligt stort tack.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack för det. Alkoholbruk är en svår fråga på väldigt många sätt för den
blir lätt att gå snett. Om man bestämmer sig för att verkligen sätta det i
ett barnperspektiv blir det hela lite enklare och mer hanterligt. Då blir
plötsligt många andra frågor ganska oviktiga.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Det är under barnens uppväxt man lever i situationen
när man inte vill att alkohol inte ska vara en del av livet. När mammorna
är gravida, barnen är små, köra bil, skjutsa då är det oerhört viktigt att
det finns alkoholfria områden och zoner där man verkligen kan uppleva
att här är det tryggt och här kan jag fritt vara med mina barn och som
gravid inte utsättas för påtryckning att dricka. Det var ett väldigt viktigt
perspektiv som togs upp.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Också jag vill tacka för ett vältaligt anförande och kan konstatera att ltl Pettersson har gjort samma reflektioner som jag gjorde i mitt
anförande. Vad som uppfattas som störande blir väldigt svårt det är som
att dra en linje i vattnet, lag- och kulturutskottet har nästan en omöjlig
uppgift. Det man kan säga om man har ett barnperspektiv är att barn
nästan utan undantag uppfattar berusade människor som väldigt obehagliga och hotfulla, det vet vi.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, talman! Precis så är det. Om man på riktigt går in och försöker betrakta världen ur ett barns perspektiv blir det enklare att begripa olika
former av dess färdigheter som vuxna ställer till med. Alkohol och allmänna platser är två saker som inte hör ihop.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Så är det och det är precis det som är viktigt. Det är med den infallsvinkeln, ur ett barnperspektiv jag kommer att gå in i behandlingen i lagoch kulturutskottet. Torget, stadshusbacken, Lilla holmen och Godby
centrum är också barnens, inte bara för oss medelålders vuxna som vill
gå på picknick.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Minister Wille Valve, replik

Tack ltl Pettersson! Jag vill problematisera. Om vi anlägger ett barnperspektiv på dagens situation har vi ett totalförbud som i princip inte efterlevs, enligt polisen. Hur tryckt är det? Borde vi inte lyssna på dem på
verkstadsgolvet, männen och kvinnor som ska verkställa förbundet, när
de säger att det inte finns någon realism i det här och att det inte upplevs som legitimt. Är det inte då dags att tänka om och se om vi kan ha
någon annan reglering än den vi har idag?
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, talman! Ministern som brukar vara väldigt påläst och insatt i de
frågor han tar upp kanske inte riktigt har gått på djupet i detta. Förbundet har existerat i fem år, det är en väldigt kort tid. En väldigt kort tid
med tanke på att man ska forma attityder. Jag vill i motsats till ministern hävda att problemet med alkohol i det offentliga i Mariehamn i
dag faktiskt inte är särskilt stort. Om det har att göra med lagstiftningen
sedan fem år tillbaka låter jag vara osagt, ser gärna att utskottet fördjupar sig i det. Det är åtminstone inte oviktigt. Ger man det ytterligare fem
år och sedan tio år och 20 år till, då kommer vi på allvar att börja se en
skillnad. Folk drar sig för att dricka alkohol i det fria idag eftersom det
är förbjudet, det hävdar jag.
Minister Wille Valve, replik

Det sistnämnda kan man ha olika uppfattningar om. Det är bra om lagoch kulturutskottet fördjupar sig. Jag har fått en redogörelse från polisen om hur 4 § tillämpas specifikt en kväll i juni vid stadshusbacken vilket jag kommer att se till att utskottet får inför behandlingen.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack talman! Det är bra för det är värdefullt i utskottets arbete. Man
måste akta sig för att lyfta upp en enskild kväll en fredag i juni. Man
måste tvinga sig själv till att se långsiktigt och strategiskt på detta. Att
polisen i dag uppfattar jobbet som besvärligt kanske man får leva med
ifall man på sikt skapar en bättre verklighet för de som faktiskt ska växa
upp i den.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman. Jag försökte vinnlägga mig om att inte ta del pseudodebatten men måste ändå ställa en fråga. Det scenario som ltl Pettersson målade upp att skulle inträffa om ändringen av paragrafen genomförs, tror
han verkligen själv på djupet att det kommer att bli så stor förändring i
verkligheten?
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Talman! Svaret är enkelt, ja. Över tid blir det sämre ifall man skickar ut
en signal att det är okej att använda sig av alkoholhaltiga drycker på
allmänna platser i Mariehamn och i Godby. Ungdomar tar det till sig och
tröskeln att testa blir lite lägre. Om man däremot understryker att det
råder ett totalförbud kommer folk att dricka mindre över tid.
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Ltl Anders Eriksson, replik

Det kan man ha olika åsikter om. Det scenario Pettersson målade upp
var onekligen skrämmande. Det kommer inte att inträffa p.g.a. lagförändringen, tvärtom är det som är förbjudet många gånger betydligt mer
spännande för ungdomar. Ltl Pettersson sa att folket drar sig för att
dricka alkohol ute i det fria, det gör folk oavsett lagstiftning det handlar
mycket om sunt förnuft. Jag ställa en fråga till med tanke på att ltl Pettersson sa att det var ytterst viktigt, är det här ett av de viktigaste lagförslag som landskapsregeringen har kommit med under den här mandatperioden?
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack talman! Jag är inte redo att börja sätta betyg eller ordna lagförslagen i betydelseordning det är vi för goda för i det här sammanhanget.
Däremot hävdar jag att det är ett viktigt lagförslag, liksom alla lagförslag
på sitt eget sätt är viktiga. Här handlar det om våra ungdomar. Man kan
ha hemsnickrade idéer som ltl Eriksson ger sken av, där man tycker än
det ena och än det andra. Forskningen är väldigt tydlig, genom att ha restriktioner och förbud höjer man ribban för att ungdomar skall pröva på
den första gången. För varje dag man lyckats skjuta det lite är det lite
bättre. Man behöver kanske inte tror på all forskning som finns men det
kan åtminstone finnas skäl att bekanta sig med den.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Carina Aaltonen, replik

Tack, fru talman! Jag uppskattar ltl Jörgen Petterssons insiktsfulla anförande som andas det barnperspektiv som helt och hållet saknas i landskapsregeringens lagförslag. Ltl Pettersson säger att kostnaderna kommer i morgon, det kommer de facto redan idag. Redan idag har landskapet och kommunerna stora kostnader för den alkoholkonsumtion
som sker i vårt samhälle för skadegörelse, misshandel och för brott mot
ordningslagens 4 §. Det här priset måste vi tillsammans hjälpas åt att få
ner bl.a. med normgivande lagstiftning och behålla den paragraf vi har
idag. Jag tackar för det viktiga anförandet.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, talman! Tack, minister Aaltonen. Jag är frestad att ta reda på hur
stor del av akutens fall som är alkoholrelaterade på olika sätt. Jag tror
att den siffran är väldigt, väldigt hög. Min tanke var mest att förklara att
det blir ännu dyrare än vad det är idag.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Roger Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag vill efterhöra kollegan Peterssons tilltro till medborgarna. Under somrarna är jag ganska mycket i tätorten Degerby där
det finns ett lekområde i centrum omgivet av två gästhamnar och mycket annan aktivitet, där är det tillåtet att dricka överallt eller det är inte
förbjudet rättare sagt, bara man bär sig åt som folk. Jag har inte sett ett
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enda fall, med min erfarenhet, av missbruk i det sammanhanget. Vi kan
gå till Storby, vi kan gå till flera tätorter på Åland där vi har den här erfarenheten, det är min första fråga?
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, talman! Tack för den frågan. Det blir olyckligt om man ska basera
sin syn på en lagstiftning genom vad man själv har upplevt i Degerby eller Storby. Man behöver se på den forskning som finns på området när
man kommer till alkohol och hur ungdomar tar sig an det och vad förbud har för verkan. Den forskningen är faktiskt rätt tydlig, om man lagstiftar om alkoholförtäring har det effekt. Man ska inte heller jämföra
Degerby och Storby med tätorterna. Tätorterna bär ett större ansvar för
att det ska gå bra till här i livet eftersom där vistas fler människor och
där är det viktigare att ha lagstiftning.
Vtm Roger Jansson, replik

Tack för den åsnebryggan. Sedan åtta års ålder har jag bott centralt i
Mariehamn vid Esplanden, numera vid stadshusbacken och sett allt
detta elände som talas om på nära håll. Jag har läst en statistik som säkert gäller på Åland också, 90 procent av alkoholen intas i hemmen eller
i hemliknande miljö, tio procent intas på krogen. De berusade jag har
sett på stan under alla dessa decennier är huvudsakligen de som kommit
från krogarna eller som kommit från ett supande hemma. Ett fåtal som
har supit på offentlig plats. Är det inte vårt stora problem, till skillnad
från vad den här debatten visar, att försöka åtgärda supandet inför barn,
familjer osv. där man visar åt dessa hur vuxna bär sig åt, är inte det viktigast? Då blir det här är lite av en pseudodebatt.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, talman! Nej, den blir inte det. Genom att skicka ut en tydlig signal
från detta lagting, där vi ha rätten att lagstifta om vissa saker, att det
inte är okej att dricka alkohol på allmänna platser så sprider det ut sig
och sippra ner i samhället. Det säger till medborgarna att det kanske
inte är okej att göra det bara per automatik. När det gäller supandet i
Mariehamn, som vice talmannen nämnde, är min uppfattning att det
har minskat. Om det har att göra med fem årsperioden som har förlöpt
sedan lagstiftningen tillkom kan jag inte svara på. Men inte är det
samma sak som när jag var yngre då satt de faktiskt överallt ibland.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Göte Winé

Tack, fru talman! Jag börjar mitt anförande med att problematisera ett tidigare replikskifte som var osmakligt och osakligt. Däremot vill jag inte sörja
över något utan vill faktiskt än en gång tacka ltl Jörgen Pettersson för ett
mycket bra och sakligt anförande.
Vänner, visst är det så att det behövs ordning och reda och bra att man
uppdaterar ordningslagen med vissa förändringar så får man det att låta
bättre så vi inte behöver höra ordet tukthus.
Tyvärr anser mitt parti och även jag att man inte kan omfatta förändringen
av 4 § för vi anser att den blir till det sämre. Vi anser att det är en skymf mot
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landskapsregeringens risk-och missbruksprogram där vi jobbat för fler alkoholfria zoner i barns uppväxt. Visst låter det rosenrött och sött att prata om
champagnen vid nyår, eller som minister Valve skrev vid en insändare om
studentdimissioner och valborgsskålar. Jag har inte minne av så många valborgsskålar under min uppväxt. Däremot har jag upplevt en del ungdomsfylla
och slagsmål vid parker under valborg på grund av att Valborgsdrickandet
inte har kunnat bemötas. Sedan 1993 har jag jobbat med ungdomsfrågor och
alkohol så det finns risk för att vinklingen i mitt anförande är ur ett ungdomsperspektiv.
Fru talman. Att jobba med attityder är vad samhället ger ut för normer.
Med denna lagförändring ger vi en mer tillåtande syn på alkoholen. Vi blundar lite för de negativa effekterna alkoholen medför. Eller man blundar inte,
man ids inte ta respekt för de i vårt samhälle som har upplevt de negativa sidorna med alkoholen i sin uppväxt och väljer att inte ha den i sin närhet. Man
visar ingen hänsyn till dem som försöker komma ur ett alkoholmissbruk, nu
tillåter vi att dricka alkohol på allmänna platser eller annan jämförbar plats
som t.o.m. kan vara badstränder. Det gör att om man vill röra sig på alkoholfria platser ska man helst hemma. Ltl Petri Carlsson nämnde i ett replikskifte
att det inte heller är bra att man dricker hemma. Är det bättre att de som
dricker hemma och är vuxna att det rör sig ute där det finns ungdomar? Picknicksvackra drickandet försvinner när jag lyssnar på ltl Petri Carlssons repliker.
Den otroligt subjektiva rätten till att man i lagen gör begränsningar och
bedömningen ”att man förtär alkoholdrycker på ett sådant sätt så det inte
är så störande att det utgör ett hinder eller annat oskäligt svårt för andra
att utöva sin rätt att använda platsen ifråga för dess egentliga ändamål ”.
Den här kommer att ge tolkningar. Vem är det som ska anmäla? Tidigare när
jag lyssnade på minister Valve i radion hörde jag ministern prata om att polisen patrullerar runt. Då blir det polisresurser och var ska vi ta dem ifrån?
Ska vi ha poliser i varje park, rekreationsområde eller strand? Gärna för mig,
jag vill se mycket mer poliser gåendes ute bland folk. Men om de inte har tid
nu att bötfälla, men ska de ha tid att gå runt och se om ordningen störs eller
inte.
Eller är det inte polisen som ska göra bedömningen? Om det uppstår ett
problem för t.ex. en barnfamilj så ska man ringa efter polisen och då ska
barnfamiljen se att de är störande. Kommer polisen dit uppträder nog inte
någon så störande längre och ord står mot ord. Enklast är det för barnfamiljen att gå därifrån och det är de som dricker alkohol som fortsättningsvis får
vara fritt. Eller som minister Valve uttryckte sig i radion förra veckan att polisen ska komma dit och minister Valves mysfaktor för den barnfamiljen har då
farit. Mysfaktor ska vi tänka efter hur vi använder. Minister Valve nämnde
även en fredag juni. Har minister Valve tänkt efter den fredag i juni som polisen kanske inte skötte så bra då, hur blir det nu när vi släpper alkoholen fritt?
Blir det bättre då?
Jag nämnde tidigare om mitt engagemang om alkohol och ungdomsfylleriet, hur viktigt och hur man har jag sett i utredningar att arbetet med att
jobba störande och inte tillåta alkohol har gett resultat. Vill hänvisa till Kronobergmodellen som Brottsförebyggande rådet i Sverige lyft fram som ett bra
exempel i ett förebyggande syfte där man ingriper mot förtäring av alkohol i
offentlig miljö.
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I radiodebatten förra veckan nämnde minister Valve att om man har lagstiftningen kvar så måste man ha skyltar på Åland åt turisterna att man kan
bli bötfälld om man sitter och dricker alkohol på allmän plats. Vad är det för
bild minister Valve egentligen har av Åland? Jag blir bekymrad när en minister säger så i en radiodebatt. Inte verkar minister Valve vara intresserad av
att locka barnturister till Åland i alla fall.
I samband med denna lagändring fördes det en debatt kring lagen på sociala medier. Där kom jag i kontakt med en ålänning som studerar kriminologi
på Högskolan i Skåne och materialet hon gav mig var intressant. Om man ser
på lagar som reglerar offentlig miljö, där har man t.ex. i Sverige att det är respektive kommun att välja själv hur de gör. I Lund har man har inga restriktioner på alkoholförtäring, just nu ser man över om man skulle kunna förbjuda drickandet i Lunds stadspark på Valborg för det har urartat. De vet inte
hur de ska få tillbaka förbudet, hur de ska göra när man en gång har tillåtit.
Det är så många som samlas där och dricker på Valborg och de har nu svårt
att strängera det. Där vill de gå andra vägen och ta bort Valborgsskålen.
I Stockholm stad som har generellt förbud för förtäring av alkoholdrycker,
men på vissa platser finns undantag och där det gäller förbudet endast vissa
tider. Skulle det funnits intresse av minister Valve att verkligen tillåta för nyårs-, student-, och valborgsskålen skulle man lagt ett sådant förslag där man
accepterar att under vissa tider på vissa platser tillåta. I stället tillåter vi 365
dagar om året och det är inte bra. Då kanske inte heller rimligheten för skålarna heller finns kvar.
Talman, vilket samhälle håller vi på bygger upp? Minister Valve nämner att
polisens resurser inte räcker till då ändrar vi lagstiftningen för att det ska bli
lättare att dricka alkohol. Vi frågar inte efter barnkonsekvensanalyser och tittar inte ur det familjepolitiskt. Fortsättningsvis vill jag ha en restriktiv alkoholpolitik med minskad tillgänglighet och framför allt att vi skapa lagar och
normer som är till fördel för våra barn och unga.

Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Ltl Winés anförande andas moralpanik. Tvärtom, mot
ltl Winé ser jag inte något bekymmer med att man har en picknick och
skålar i ett glas vin, eller på nyårsafton skålar för att fira in det nya året
med ett glas bubbel. Jag ser inte problemet utan tycker att det ska vara
helt okej. Vi har hört att lagstiftningen vi har idag inte fungerar i praktiken. Det betyder att om man tillämpar den lagstiftning vi har idag så
skulle fler antagligen dricker mer hemma, man flyttar in det i hemmets
mörka vrår och mörker ska bekämpas med ljus. Ut med problemet ljuset
och se till att folk syns och att vi tar tag i problemen, hälsovård, socialvården, polisstyrkor kan faktiskt se till att bekämpa bekymren där det
finns.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Någon moralpanik har jag inte. Jag har inte bekymmer med att tillåta nyårsskålar, det skulle vara helt okej för mig. Tillåt
det på en viss tid, på en viss plats. Det ltl Petri Carlsson säger å ena si304

dan är det jättesött och rart med picknick, men å andra sidan de som sitter hemma i sin mörka vrå som dricker har bekymmer, de ska ut på gatorna och dricka nu. Vart tog den picknicken vägen? Det finns inget rim
och reson i det som ltl Petri Carlsson försöker säga. De som har problem
och sitter i mörkret och dricker nu ska det komma ut och dricka ett eller
två glas rött, varsågod för mig. Jag hoppas att ltl Petri Carlsson och Mariehamns stad har de resurserna att se hur mycket de dricker, för jag vill
inte göra det och tycker inte heller att polisen måste göra det.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Min följdfråga blir, hur menar ltl Winé att vi ska
komma åt det supandet som egentligen är bekymret ur ett barnperspektiv dvs. i hemmets vrå? Det är nog inte genom de här förändringarna vi
förändrar situationen. Det är snarare andra åtgärder som ska till. Den
här förändringen gör ingen skillnad mer än att man får spotlighten på
dem som är bekymmer, inte på dem som det fungerar för. Om de syns i
gatubilden får vi tag i det om det är ett bekymmer. Det är bättre än att
du sitter hemma har ett stort problem där.
Ltl Göte Winé, replik

Nu fick jag mycket på en minut. Frågan Petri Carlsson har klarar jag inte
av på tio minuter heller. Nu ska vi tillåta picknickar men samtidigt börjar ltl Petri Carlsson ta upp det som händer i hemmen och alkoholens
baksida. Vill nu ltl Petri Carlsson att det ska flytta ut till allmänna områden och parker för att det ska vara under ljus? Sedan suckas det från
moderaternas bänkar men ni måste försöka se vad det är ni försöker
säga. Där är bekymret. Försök i stället hjälpa dem tidigare innan det blir
ett alkoholmissbruk, det är mitt besked.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Debatten förs av den som har ordet och inte av andra kommentarer.
Minister Wille Valve, replik

Det måste gå att föra en debatt och att hålla sig till sanningen. Att moderaterna vill släppa alkoholen fritt har varken huvud eller fötter. Allt störande alkoholbruk kommer fortsättningsvis att vara förbjudet. Sedan
finns det några få områden där under stränga förutsättningar, under
förutsättningar att du kan uppföra dig inte är störande eller äventyrar
någon annans rätt, då får du använda den platsen. När ltl Göte Winé
nämnde ungdomsarbetet, ger den här bestämmelsen oss möjligheten att
föra en aktiv politik dels att vi utfärdar tolkningsföreskrifter. Polisen kan
införa allmänna förbud t.ex. när det är school´s out och när man vet att
det kommer att bli råddigt på stan kan man förbjuda all alkoholförtäring. Den möjligheten finns i alkohollagen.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Minister Valve det kan man idag också. Att jag inte
håller mig till sanningen när jag pratar om att man släpper alkoholen fri,
det gör man väl? Jag får bära med mig en flaska öl eller en flaska vodka.
Antagligen var mitt anförande lika svårtolkat som 4 §. Moderaterna till-
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låter alkoholen fri på allmänna platser och liknande, du måste inse fakta
minister Valve du måste veta vad man bestämmer om.
Minister Wille Valve, replik

Nej, ltl Winé det går inte att strängera idag när man har ett totalförbud.
Har man ett totalförbud då är det meningslöst att tala om den typen av
åtgärder som jag just gjorde dvs. att polisen utfärdar allmänna förbund
vilket de kan i stöd av alkohollagen. Det är poänglöst att utfärda någon
tolkningsföreskrift för ett totalförbud är ett totalförbud oberoende hur
murket och dysfunktionellt det är så är det ett totalförbud och då går det
inte att precisera.
Ltl Göte Winé, replik

Jag ska avsluta så här eftersom minister Valve har ordet efter mig. Nu
har man gått in för den här lagen och det här ska bli så mycket bättre,
man ska kunna dricka utan att störa någon. Kan minister Valve förklara
kring störandet när han kommer upp och håller sitt anförande? Vem är
det som ska bevisa vem som stör? Ska vi ha fler poliser som är ute i parker och allmänna områden, eller är det barnfamiljen som jag var orolig
för som måste bevisa att det blir störda? Jag vill att man på allmänna
områden ska kunna röra sig fritt utan att det finns alkohol.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Jag har en kollega som alltid först vill börja med att ge
en kort historisk, återblick och det brukar ta 45 minuter. Debatten skulle
föras härifrån.
När vi fick den nya ordningslagen 2009, den trädde i kraft och godkändes 2010 så var den 4 § utformad så som minister Valve föreslår. I
lagutskottet satt Olof Erland ordförande, Folk Sjölund, Harry Jansson,
Leif Salmén och så jag. Vi hade olika uppfattningar om paragrafernas
alkoholpolitiska konsekvenser men summa summarum så ansåg hela
utskottet att det var fullkomligt omöjligt att tillämpa bestämmelsen för
det var så luddigt skrivet. Det var just det störande, det är faktiskt den
som blir störd som har ansvaret att se till att den kan vara där och hävda
sin rätt. Den som dricker och stör ska på något sätt tas bort. Det är orealistiskt att det ska fungera på det sättet.
Utskottet blev enigt över att man skulle ta bort andra momentet och
sedan behandlades det också i stora utskottet som då fanns. Slutresultatet blev att 19 ledamöter röstade för att man skulle ta bort andra momentet. Åtta röstade nej, det är ungefär samma personer som nu står
bakom det nya försöket att införa tillägget. Tre ledamöter var borta. Det
är bakgrunden. Det var samma diskussioner om vad som är park eller
annan därmed jämförbar allmän plats. Detaljbestämmelserna är väldigt
oklara och man ser att det är något politiskt kompromissade, det finns
inte tydliga definitioner. När man läser regeringens motiveringar står
det ”att det ska gälla inom ramen för detaljplan speciellt anlagt eller i
stånd satt område för friluftsliv och rekreation”.
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Ett exempel som jag tycker att utskottet ska granska närmare. Fotbollen är på Wiklöf Holding arena, idrottsparken, det sker en kontroll av
alla besökare man tittar efter om det finns alkohol i väskorna. Det borde
i rimlighetens namn falla bort med det här. Man ska inte utsättas för
kontrollen eftersom det inte spelar någon roll om man har sprit eller
inte, den begränsningen faller bort. Då förstår jag att man inte får så att
man stör fotbollsmatch. I stort sett kan man inte som i dag komma med
förbudet och kontrollera de som besöker fotbollsmatcherna i Mariehamn.
Här står att lekparker inte omfattas av undantaget. Det finns inte stöd
för det i paragrafen, det är antagligen bara vad ministern och regeringens majoritet tycker. Den som hävdar sin rätt gentemot lekparker, där
det står parker och jämförbara lämpliga områden den kommer att få
rätt. Det är väldigt svår tillämpad lagstiftning och det var den förenade
länken senast när vi tog bort det hela.
Många har sagt kloka saker som inte jag behöver upprepa. Det som är
bestickande i ministerns anförande är vad polisen tycker. Det är inte polisens ansvar att göra lagstiftningen. Frågar man polisen, läkarna eller
lärarna vad de vill och det ska avgöra vår lagstiftning, då behövs inte lagtinget. Vad har polisen för intressen? Som jag förstår de flesta resonerar
de som att vi ska ha så lika lagstiftning som möjligt som i riket för då blir
det lättare, ministern nämnde det, med rättsfall och anvisningar osv.
Den åsikten kan man ha. Jag vill inte leva i ett samhälle där det är polisen som avgör hur lagstiftningen ska tolkas och hur den ska förändras.
Det är en viktig part i det demokratiska arbetet men ministern sätter
nästan all kraft på att säga att det inte går att efterfölja den här lagen.
Inte går det att efterfölja förbudet mot misshandlade av kvinnor? Vad
tänker ministern göra i det fallet? De flesta kvinnor upplever den lagstiftningen totalt tandlös. Inte är det något skydd för kvinnor vad gäller
fysisk säkerhet och trygghet. Det blir ganska dyrt om alla lagar till punkt
och pricka ska kunna efterlevas.
Det viktigaste är normskrivningen att de flesta här tycker att det inte
är lämpligt att man förtär alkohol på allmän plats. Det är inte så ute i
världen. Det är missförstånd att man i medelhavsländerna skulle sitta
och dricka vin i parker och överallt. Det är inte så, det är en finsk missuppfattning. Däremot är Helsingfors och många finska städer avskräckande när det gäller offentlig fylla, där företrädes män men också kvinnor
ragglar omkring på gatorna mitt på ljusa dagen. Det finns inte i andra
länder i samma utsträckning. När lagen gjordes i riket var de faktiskt
centerpartister som reagerade över att Finland har en sådan bestämmelse. Det gör Finland till ett ociviliserat land.
I framställningen sägs om konsekvenserna vad gäller kvinnor och
män ”vidare har förslaget så vitt bekant inte några konsekvenser för
jämställdheten utan berör kvinnor i lika stor utsträckning som män”.
Jag vill att utskottet hör jämställdhetschefen Vivan Nikula. Någonting
som skapar oro hos kvinnor är berusade män i grupp. Det är inte av en
slump, det orsakar de mest våldsamma brotten mot kvinnors integritet.
Jag kan inte förstå hur regeringen överhuvudtaget inte ha noterat det. Vi
vet och det har redovisats att många av de våldsbrott som sker gentemot
kvinnor sker av män som är berusade. Inte alla men det är ofta en faktor
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som bidrar till övervåldet. Det är ett faktum att hos unga män är spriten
oerhört viktig. Det är på något sätt ett värde att förvalta. Man hör män
som kan diskutera i timmar om hur mycket de har druckit, med vem och
vad och övertrumfa sig själv. Det är en jämställdhetsskillnad i frågan
som inte gynnar kvinnor. Det har talats mycket om barn men det är
samma sak.
Det offentliga rummet ska inte vara en frihet för ett traditionellt manligt drickande. Det ska vara en frihet från detta. Det innebär ofta osäkerhet, otrygghet, hot om sexuella trakasserier. Det är direkt obehagligt
för de flesta som finns på platsen förutom de män i grupp som håller på
med detta. De som inte ser det förstår inte problematiken om man tror
att drickandet sker jämställt på offentlig plats. Tack.
Minister Wille Valve, replik

Tack, ltl Sundback. Vad gäller fotbollsmatcher och kontroll så uppfyller
fotbollsplan varken rekvisitet för torg eller park så jag har svårt att förstå
det resonemanget. Vi ska också minnas inför den fortsatta utskottsbehandlingen att hela alkohollagen i dess mycket stränga lydelse gäller
fullt ut som en speciallag i förhållande till ordningslagen med alla begränsningar som finns där i. Vad gäller konsulterandet av polisen är det
intressant att höra de som ska verkställa, om det säger att det inte går är
det en fråga av allmänt intresse.
Ltl Barbro Sundback, replik

Det låter som en väldigt onyanserad åsikt att det går inte. Det går inte
heller att hundra procent stävja övergrepp mot kvinnor, tycker polisen
det också? Vad är konsekvensen för regeringen? Det går inte att kontrollera överträdelse vad gäller trafiklagstiftningen? Ska det mera poliser då
också? Polisen har ett speciellt hang up på den här paragrafen. Det
borde vara andra som titta på det än de som jobbar med det. Så har vi
med all annan offentlig verksamhet. Det är inte det som jobbar med det
som ska avgöra hur lagstiftningen ska se ut.
Minister Wille Valve, replik

Till den delen är vi överens, det är inte polisen som ska avgöra det. Men
om polisen som ska verkställa det säger att det här går inte har vi ett ansvar att lyssna på dem. Jag har begärt ett tilläggsutlåtande som även utskottet kommer att få sig till livs. Avslutningsvis välkomnar jag den delen i Sundbacks anförande där hon efterfrågade en utblick ut i världen.
Vi kan med fördel titta på hur motsvarande situationer hanteras i Skottland, Belgien andra länder som liknar vårt.
Ltl Barbro Sundback, replik

Visst är polisens åsikt intressant och ministern har verkligen fört fram
det. Men inte fört fram några andra myndigheters åsikter i frågan utan
bara den myndighet som direkt syssla med detta. Tycker ministern att
det är god lagberedning? Det gör inte jag. Det tycker inte så många
andra här heller. Det är intressant om idrottsparken inte är park enligt
lagstiftning och detaljplan. Ibland är det tydligen, men ibland inte. Om
vi ska följa detaljplan vill jag veta hur minister Wille Valve är så insatt i
statsplaneringen?
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Roger Jansson, replik

Tack, fru talman! Det blev inte alldeles rätt att blanda in fotbollen i idrottsparken i detta. Eftersom den verksamheten som ledamoten hänvisade till baserar sig på IFK Mariehamn fotboll Ab:s önskemål om att få
sälja alkohol på området. Det gör att de har fått ett serveringstillstånd av
ÅMHM och i med det följer ett regelverk. Därför måste de kontrollera
att alkohol inte införs på serveringsområdet. Det kan inte jämföras med
övriga parkverksamheter i Mariehamn annat än med sådana som har
serveringstillstånd.
Vtm Barbro Sundback, replik

Det resonemanget håller inte ltl Roger Jansson. Det skulle betyda att
alla som har serveringstillstånd i parkliknande område kunde kontrollera hela parken. Nej, det står inte i serveringstillståndet, det är jag helt
övertygad om. Utskottet får gärna titta på det, det är ett bra fall. När
man kontrolleras när man kommer vid ingången, det kan man göra i
stöd av bl.a. totalförbudet. Det är nämligen en inskränkning i den personliga integriteten att kontrollera folk, det får inte vem som helst göra
under vilka som helst villkor. Jag kan inte i detalj serveringstillstånd eller inte, men det är ett bra case.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Serveringstillståndet på WHA och Rockoff innehåller bestämmelser om att alkohol inte får införas. Att icke försåld alkohol får
förtäras inom området och att på området köpt alkohol inte får föras ut
utanför området. Det gäller även på WHA när det gäller tillståndet för
fotbollsmatcherna.
Ltl Barbro Sundback, replik

Det är möjligt att det är på det sättet. Man ser hur svår lagen blir att tilllämpa när det står ”detaljplan speciellt anlagt eller iståndsatt område
för friluftsliv och rekreation”. Lagen är inte lätt tillämpad. När ministern dessutom säger att rekvisita inte är detaljplan utan något annat.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Fru talman! Debatten om 4 § har nu pågått i ca tre timmar och 15 minuter. Jag har följt den delvis här i salen och delvis från mitt arbetsrum.
Det finns en samsyn i att ingen vill öka det offentliga drickandet och det
är inte meningen med 4 §. Däremot finns inte en samsyn huruvida ändringen av den möjliggör det eller inte möjliggör det. Det är inte fråga om
rätt och fel. Man behöver inte bli dumförklarad, om man som jag i det
här fallet väljer att stöda minister Wille Valve.
Ltl Barbro Sundback, replik

Frågan är om det råkar drickandet på offentlig plats. De flesta som har
uttalat sig tror du det eftersom ökad tillgänglighet ökar drickandet. Det
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må sedan ha tagit två eller tre timmar för oss att diskutera det. Det finns
en stor konsensus om det och stämmer överens med den alkoholforskning som vi har i Norden. Jag vet inte vad minister Thörnroos vill åstadkomma med förändringen det kanske skulle vara viktigare för oss att få
veta det.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! I mitt arbete i Ålands lagting och i landskapsregeringen brukar
jag i min grundsyn inför lagstiftning utgå ifrån för det första att människan är god. För det andra att människan är normalbegåvad och för det
tredje att det finns en vilja hos samhällsmedborgarna att göra rätt. Med
det som grund anser jag att 4 § väl kan ändras i enlighet med de förslag
som ministerkollegan Wille Valve har gjort.
Ltl Barbro Sundback, replik

Det var ståtliga målsättningar. Det ger faktiskt ingen större vägledning i
hur vi ska uppfatta de alkoholpolitiska konsekvenserna av lagstiftningen
enligt minister Veronica Thörnroos. Allmänna ställningstaganden som
är ståtliga är värdefulla. I varje enskilt lagförslag är det kanske inte tillräckligt åtminstone inte för mig att bedöma om lagförslaget är bra eller
dåligt.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
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
5

Ändringar av lagtingsordningen
Talmanskonferensens lagförslag (TMK 1/2014-2015)
Ärendet avförs från dagens lista och upptas till remiss den 25 mars 2015.

Bordläggning
6

Godkännande av lagen om sättande i kraft av bestämmelser i Världspostkonventionen
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 9/2014-2015)
Landskapsregeringens yttrande (RP 6/2014-2015-s)
Republikens presidents framställning (RP 6/2014-2015)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 25.03.2015. Godkänt.

Bordläggning
7

Godkännande av det fakultativa protokollet om ett klagomålsförfarande till konventionen om barnets rättigheter
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 4/2014-2015)
Landskapsregeringens yttrande (RP 8/2014-2015-s)
Republikens presidents framställning (RP 8/2014-2015)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 25.03.2015. Godkänt.
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För kännedom
8

Ändringar i samfundsbeskattningen 2015-2017
Landskapsregeringens lagförslag (LF 13/2014-2015)
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 25.03.2015.

9

Servicesedlar i socialvården
Ltl Gunnar Janssons skriftliga fråga (SF 3/2014-2015)
En fråga ska besvaras inom tio dagar efter det att landskapsregeringen tagit emot frågan. Om frågan inte kan besvaras ska landskapsregeringen meddela det till lagtinget
och samtidigt ange orsaken till att ett svar inte ges.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls 25.03.2015 klockan 13.00. Plenum är avslutat.

311

Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL
M W-A

Plenum den 25 mars 2015 kl. 13.00
Plenum börjar .............................................................................................................................................................. 313
Andra behandling ........................................................................................................................................................ 314

1

Barnbilstol
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 8/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 10/2014-2015)

Andra behandling ........................................................................................................................................................ 314

2

Godkännande av associeringsavtalet mellan EU, Euratom och deras medlemsstater och
Ukraina, Moldavien respektive Georgien
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 8/2014-2015)
Landskapsregeringens yttrande (RP 11/2014-2015-s)
Republikens presidents framställning (RP 11/2014-2015)

Första behandling........................................................................................................................................................ 314

3

Godkännande av lagen om sättande i kraft av bestämmelser i Världspostkonventionen
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 9/2014-2015)
Landskapsregeringens yttrande (RP 6/2014-2015-s)
Republikens presidents framställning (RP 6/2014-2015)

Första behandling........................................................................................................................................................ 315

4

Godkännande av det fakultativa protokollet om ett klagomålsförfarande till konventionen om
barnets rättigheter
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 4/2014-2015)
Landskapsregeringens yttrande (RP 8/2014-2015-s)
Republikens presidents framställning (RP 8/2014-2015)

Remiss ......................................................................................................................................................................... 316

5

Ändringar av lagtingsordningen
Talmanskonferensens lagförslag (TMK 1/2014-2015)

Remiss ......................................................................................................................................................................... 347

6

Ändringar i samfundsbeskattningen 2015-2017
Landskapsregeringens lagförslag (LF 13/2014-2015)

Föredras ....................................................................................................................................................................... 348

7

Väg- och broprojekt
Ltl Mats Perämaas skriftliga fråga (SF 2/2014-2015)

Föredras ....................................................................................................................................................................... 348

8

Servicesedlar i socialvården
Ltl Gunnar Janssons skriftliga fråga (SF 3/2014-2015)

Bordläggning ............................................................................................................................................................... 351

9

Godkännande av Europarådets konvention om bekämpning av våld mot kvinnor
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 5/2014-2015)
Landskapsregeringens yttrande (RP 1/2014-2015-s)
Republikens presidents framställning (RP 1/2014-2015)

För kännedom .............................................................................................................................................................. 351

10 Barnombudsmannen på internet
Ltl Mats Perämaas skriftliga fråga (SF 4/2014-2015)
Plenum slutar ............................................................................................................................................................... 351

Plenum börjar
Närvaroregistrering. 22 ledamöter närvarande.
Lagtingsledamoten Christian Beijar anhåller om ledighet från dagens plenum på grund
av deltagande i Nordiska rådets möte i Köpenhamn, lagtingsledamoten Barbro Sundback anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av privata angelägenheter och
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lagtingsledamoten Karl-Johan Fogelström från dagens plenum på grund av sjukdom.
Beviljas.
Andra behandling
1

Barnbilstol
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 8/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 10/2014-2015)
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.

Andra behandling
2

Godkännande av associeringsavtalet mellan EU, Euratom och deras medlemsstater
och Ukraina, Moldavien respektive Georgien
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 8/2014-2015)
Landskapsregeringens yttrande (RP 11/2014-2015-s)
Republikens presidents framställning (RP 11/2014-2015)
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 enhälligt 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.

Första behandling
3

Godkännande av lagen om sättande i kraft av bestämmelser i Världspostkonventionen
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 9/2014-2015)
Landskapsregeringens yttrande (RP 6/2014-2015-s)
Republikens presidents framställning (RP 6/2014-2015)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.
Diskussion.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Lagtinget ska ge bifall till Världspostkonventionen till de delar den
faller inom landskapets behörighet.
I den proposition som ligger till grund för presidentframställningen ändrar
rikets postlag så att synskadade har rätt att skicka försändelser som innehåller punktskrift portofritt.
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Världspostkonventionen är ett viktigt fördrag inom Världspostföreningen.
Konventionen revideras med fyra års mellanrum. De viktigaste ändringarna i
konventionen gäller ändringarna i terminalavgiftssystemet, bestämmelser om
personuppgifter och dessutom utvidgas bestämmelserna om blindskriftsförsändelser.
I riket ändrar man postlagen så att de synskadade får rättigheter och vi har
egen postlagstiftning.
Från riket har man begärt förbehåll mot en av artiklarna i konventionen,
bland annat för att definitionen för blindskriftsförsändelser är vag och att
portobefrielsen även omfattar olika organisationer. Det är också ett förbehåll
som landskapsregeringen omfattar.
Landskapsregeringen överväger också, enligt sitt yttrande, en förändring
av vår egen postlag.
Utskottet konstaterar att lagändringen inte är nödvändig för att lagtinget
ska kunna ge sitt bifall till konventionens ikraftträdande eftersom de som är
synskadade redan i praktiken har rätt att skicka vissa försändelser som innehåller punktskrift avgiftsfritt. Men utskottet anser att lagändringen ändå är
både brådskande och önskvärd eftersom den skulle ge operatörerna en skyldighet att erbjuda de synskadade denna rätt till avgiftsfria försändelser. Även
om den förestående lagändringen i praktiken enbart rör ett fåtal är frågan
mycket viktig för de få som berörs.
Landskapsregeringen bör alltså enligt utskottets mening inte invänta en
stor revidering av postlagen eftersom det i det här specifika fallet torde vara
fråga om en relativt enkel ändring av vår egen postlag. Tack.
Talmannen
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling.
Ärendets första behandling är avslutad.
Första behandling
4

Godkännande av det fakultativa protokollet om ett klagomålsförfarande till konventionen om barnets rättigheter
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 4/2014-2015)
Landskapsregeringens yttrande (RP 8/2014-2015-s)
Republikens presidents framställning (RP 8/2014-2015)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.
Diskussion.
Ltl Petri Carlsson

Fru talman! Eftersom vår ordförande i social- och miljöutskottet inte är här
idag så har jag i egenskap av viceordförande fått i uppdrag att föredra det här
betänkandet gällande frågan om godkännande av det fakultativa protokollet
om ett klagomålsförfarande till konventionen om barnets rättigheter.
I remissdebatten framfördes en hel del synpunkter och åsikter gällande
själva konventionen om barnets rättigheter och vad utskottet kunde jobba
med i ämnet, men eftersom det är specifikt klagomålsförfarandet som berörs
i den här framställningen valde vi att enbart hantera det i utskottet.
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Genom det här fakultativa protokollet om ett klagomålsförfarande ges enskilda personer eller grupper av personer rätt att anföra klagomål till kommittén för barnets rättigheter, under vissa förutsättningar. Kommittén ska
sedan avge ett utlåtande när den har prövat ett klagomål och får också ge rekommendationer. Här föreskrivs det också om hur mellanstatliga klagomål
ska gå till då en protokollsstat kan påpeka att en annan protokollsstat inte
uppfyller sina förpliktelser. Till denna del är frågeställningarna rikets lagstiftningsbehörighet.
Däremot vad gäller frågan om utredningsförfarandet, där det kan ingå besök inom protokollsstatens territorium, så är det vår behörighet eftersom
våra myndigheter kan bli besökta och därigenom på plats bli föremål för
undersökning hur vi har främjat och förverkligat barnens rättigheter. Således
behövs lagtingets bifall.
Utskottet anser att det fakultativa protokollet om ett klagomålsförfarande
är angeläget eftersom det tar sikte på att förbättra rättsskyddet för barn och
stärka deras mänskliga rättigheter.
Utskottet föreslår därför att lagtinget ger sitt bifall till lagens ikraftträdande till de delar detta faller inom landskapets behörighet. Tack.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Under remissen bad jag utskottet att titta på hur granskningen fungerar. Kommittén granskar ju de fördragsslutande länderna
och kommer med en rapport om vad man tycker om ländernas politik.
Sedan kommer länderna med ett svar angående vilka åtgärder man anser vidta. Jag undrade hur det var för Åland. Finns det några upplysningar från utskottets sida? I betänkandet såg jag inte hur det ligger till
med den här saken för åländska barn.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Redan idag lämnas periodiska rapporter till kommittén för barnens rättigheter, det gör vi via barnombudsmannen och via
Finland. Eftersom Finland är protokollsstaten ingår Åland i den rapporteringen. Om man, som ltl Sundman, aktivt vill ha en granskning så kan
man via den vägen kontrollera upp det, om man önskar.
Jag uppfattar att vår barnombudsman är väldigt ärlig och beskriver
situationen så som den är. På det sättet visar vi från vår sida hur det ser
ut här på Åland.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling.
Ärendets första behandling är avslutad.
Remiss
5

Ändringar av lagtingsordningen
Talmanskonferensens lagförslag (TMK 1/2014-2015)
Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket utskott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens
förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.
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Diskussion.
Vtm Viveka Eriksson

Talman! Under förra mandatperioden förnyades lagtings- och arbetsordningen. Nytt regelverk trädde ikraft i november 2011 när nuvarande lagting inledde sin mandatperiod.
Talmanskonferensen har ansett att det finns ett behov att utvärdera det
nya regelverket för att se hur det fungerar i praktiken. För att se över regelverket och bereda ett ändringsförslag tillsattes en arbetsgrupp med representation från alla lagtingspartier.
Talmanskonferensen, som omfattat arbetsgruppens ändringsförslag, förelägger nu lagtinget ett lagförslag där vissa ändringar av lagtingsordningen föreslås.
Arbetsgruppen arbetar vidare med arbetsordningen och avsikten är att
talmanskonferensen återkommer med förslag till ändringar i arbetsordningen. Tanken är att både lagtingsordning och arbetsordning ska vara färdigbehandlade inom mandatperioden och träda ikraft när nytt lagting inleder sitt
arbete.
För antagande av lagtingsordningen krävs kvalificerad majoritet och sedvanlig lagstiftningskontroll. Arbetsordningen genomgår ingen lagstiftningskontroll och har därför en snabbare tidtabell för antagande och ikraftträdande.
Allmänt taget är erfarenheterna av tillämpningen av regelverket positiva
och därför föreslås inte några stora ingripande förändringar.
En del ändringar föreslås i förtydligande syfte eller är av språklig karaktär
och inom vissa paragrafer har tillägg gjorts i detaljmotiveringen i förklarande
syfte utan att paragrafen öppnats. Jag går inte närmare in på de ändringarna.
Arbetsgruppen har fört principiella diskussioner inom flera övergripande
områden. Det är den grupp som gärna diskuterar och problematiserar så vi
har haft många intressanta möten. Våra diskussioner avspeglas i vissa fall i
framställningen i form av ändringsförslag. Några frågor kräver dock fortsatt
beredning och behandlas därför ytterligare i arbetsgruppen och i talmanskonferensen.
När det gäller frågor kring hantering av revisionsberättelser och bokslut
här i lagtinget har gruppen fört en diskussion med landskapsregeringen som
förhoppningsvis leder till ändringsförslag av berörda lagar från landskapsregeringens sida. Det finns ett behov av att ändra, vilket vi har sett när revisionsrapporterna har kommit. Det har förekommit mycket diskussion både
inom gruppen och inom finans- och näringsutskottet. Vi föreslår inte några
förändringar nu, men vi förväntar oss att det kommer ändringsförslag från
regeringens sida.
Av allmänna motiveringen framgår att arbetsgruppen fört resonemang om
olika benämningar i förhållandet mellan Åland och Finland, å ena sidan
Åland, landskapet, autonomin och å andra sidan Finland, riket, staten. Det är
ett resonemang som förts i olika sammanhang i lagtingets behandling av
olika ärenden. T.ex. infördes i lag- och kulturutskottets betänkande, i samband med polislagen, begreppsparet Åland/Finland vilket högsta domstolen
kommenterade i sitt utlåtande, att uttrycket är främmande för terminologin i
självstyrelselagen och konstaterade att en avvikelse från den traditionella
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terminologin i lagtext inte är önskvärd men konstaterade också att lagtinget
inte överskridit sin lagstiftningsbehörighet.
Arbetsgruppens resonemang avspeglas i paragrafen om landshövdingens
rätt att yttra sig i 41 §, där föreslås en ändring så att riket byts ut mot Finland,
så att landshövdingen har rätt att yttra sig i frågor som berör förhållandet
mellan Åland och Finland.
När det gäller den allmänna terminologin som högsta domstolen uttalade
sig om så är detta en fråga som Ålandskommittén ska titta närmare på. Det
finns en avsikt att man ska se på begreppsanvändningen och modernisera begreppsanvändningen så att de bör bli parallella och på samma nivå.
Som vi alla vet har de senaste utnämningarna av landshövding visat på att
det finns brister i systemet. Självstyrelselagen är tydlig hur det ska gå till men
ändå har förfarandet byggt på finsk lagstiftning och ministerier har varit involverade i beredning och tillsättande av landshövding för Åland, trots att
hanteringen av utnämningen ska skötas på axeln presidenten - Ålands talman.
I vårt regelverk, i lagtingets arbetsordning, saknas reglering för tillvägagångssättet då landshövding ska utnämnas och därför föreslås vissa bestämmelser om talmannens agerande inför överenskommelsen med presidenten.
Arbetsgruppen har för avsikt att ytterligare bereda frågan om ett förfarande för hur de fem kandidaterna ska utpekas. Om talmannen och presidenten inte först kommer överens så ska lagtinget peka ut fem kandidater. Vi i
arbetsgruppen kommer att se över frågan om hur man kunde bygga upp det
systemet. Arbetsgruppen kommer också att se över frågan i övrigt och tillsammans med landskapsregeringen söka lösningar så att självstyrelselagens
stadgande ska följas i framtiden när kommande landshövdingar utnämns.
Frågan om olika handlingars offentlighet har varit föremål för diskussion.
Därför föreslås ändringar i 44 § och 46 § i förtydligande och klargörande
syfte. Arbetsgruppen har också bett talmanskonferensen att fatta ett principbeslut i frågan, vilket talmanskonferensen kommer att göra. Det har förekommit olika diskussioner om när handlingar är offentliga och i vilket skede.
Därför finns det skäl att klargöra de här frågorna.
Av allmänna motiveringen framgår att Greco, Europarådets organ mot
korruption, har rekommenderat Finland att vidta åtgärder för att undanröja
risker för korruption bland riksdagsledamöter. Samma rekommendation gäller också lagtinget. I Finlands riksdag har införts nya regelverk för att öka öppenhet och transparens i riksdagsledamöternas verksamhet. Arbetsgruppen
kommer att se över behovet av förändringar i vårt regelverk vid den fortsatta
beredningen av arbetsordningen. Den beredningen har för övrigt inletts.
När lagtinget behandlade det fakultativa protokollet till ESK-konventionen
konstaterades att den grundläggande konventionen inte bifallits av lagtinget.
Därför valde lagtinget att på eget initiativ ge sitt bifall till ESK-konventionen
trots att en presidentframställning inte förelåg. Bifallet publicerades senare i
Finlands författningssamling. Lag- och kulturutskottet skrev i sitt betänkande
att frågan om att initiera ärenden som rör lagtingets godkännande av internationella fördrag bör beaktas i samband med översynen av lagtingsordningen och arbetsordningen.
Därför föreslås nu i 58 § att lagtinget ger sitt bifall till ikraftträdande av internationella fördrag i den ordning som gäller för behandling av förslag till
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landskapslagar. Ärenden kan således initieras också på annat sätt än genom
presidentframställning. Även 33 § ändras mot bakgrund av detta.
Paragraferna om självstyrelsepolitiska nämnden och lagtingets utskott byter plats för att på så vis tydliggöra den tyngd självstyrelsepolitiska nämnden
har som vårt externpolitiska utskott. Självstyrelsepolitiska nämnden får också
ansvaret över subsidiaritetskontrollen och kan för lagtingets räkning avge
motiverade yttranden i subsidiaritetsärenden. Nämnden blir således lagtingets förlängda arm i subsidiaritetskontrollen på samma sätt som finans- och
näringsutskottet har mandat att följa och fatta beslut om frågor som berör
tjänstekollektivavtal.
Kanslikommissionen har saknats i tidigare lagtingsordningen och införs nu
i lagtingsordningen med en ny paragraf.
Under 18 § talmanskonferensen införs ett system med ersättare, så att
viceordföranden i utskotten deltar om ordinarie ordförande är frånvarande.
Talmanskonferensens huvudsakliga uppgifter är att organisera plenum,
komma överens om hur ärenden ska fördelas mellan utskott och komma
överens om i vilken ordning ärenden ska tas upp här i plenum. Det är viktigt
att någon från varje utskott är närvarande i talmanskonferensen.
Förutom att talmanskonferensen ger råd till talmannen om hur lagtingsarbetet ska ordnas kan också talmanskonferensen fatta beslut i vissa ärenden,
vilket hittills saknats i lagtingsordningen och som nu rättas till. Det framgår
sedan i arbetsordningen inom vilka områden och arbetsgruppen kommer att
titta vidare på arbetsordningen.
Utskottsfördelningen har varit föremål för många diskussioner, både i lagtinget och i utskotten. Det har i lagtinget funnits olika åsikter om arbetstyngden mellan utskott, om tre eller fler utskott är det bästa, om vilka ärenden
som ska gå till vilket utskott och om justeringsutskottet ska finnas kvar i nuvarande form som ett permanent utskott.
Arbetsgruppen och talmanskonferensen har stannat för att nuvarande utskottsstruktur ska behållas. Lag- och kulturutskottet, finans- och näringsutskottet och social- och miljöutskottet finns kvar som permanenta utskott men
förslaget öppnar upp möjligheten att tillsätta ytterligare utskott av permanent
eller tillfällig natur.
Arbetsgruppen och talmanskonferensen kommer att se över ärendefördelningen och ändringsförslag kommer i samband med att vi behandlar arbetsordningen.
Justeringsutskottet ska inte längre vara ett permanent utskott men kan
tillsättas på förslag av talmannen. Syftet är att öka flexibiliteten så att olika
alternativ för granskning av lagtexternas språk kan tillämpas. Justeringen
kan skötas på tjänstemannanivå eller justeringsledamöter som utses av lagtinget.
Två frågor har lett till omröstning och reservationer. Den så kallade Lex
Gunnar var föremål för diskussion och omröstningar när nuvarande lagtingsordningen antogs. Lex Gunnar innebär att den som utnämns till medlem i
landskapsregeringen ska frånträda sitt uppdrag som lagtingsledamot och en
ersättare träder till istället. Talmanskonferensen föreslår inte heller nu att systemet ska förändras, men både i arbetsgruppen och talmanskonferensen
finns en avvikande åsikt och reservation.
Den andra frågan där vi inte har en enig linje handlar om misstroendeyrkande.
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Majoriteten, till vilken jag inte hör, har valt att hålla fast vid det system
som infördes när den nya lagtingsordningen antogs. Alltså att misstroende
ska riktas mot lantrådet och det går inte att väcka misstroende mot enskild
minister.
I detaljmotiveringen införs en text om att ett misstroendeyrkande ändå
kan formuleras så att misstroendet i praktiken gäller någon av ministrarna.
Majoritetens argument har bland annat varit att lantrådets roll stärktes i lagtingsordningen genom att lantrådet föreslår för talmannen vilka ministrar
som ska utses.
Talman! Så långt talmanskonferensens presentation.
Nu går in på mitt andra anförande som blir mycket kortfattat. Jag presentera kort reservationen som jag är första undertecknare till. Ltl Gunnar Jansson kommer mera att beskriva det.
Vårt förslag både i arbetsgruppen och i talmanskonferensen var att ett
misstroende ska kunna riktas mot hela landskapsregeringen eller enskild minister. Parlamentarism innebär att regeringen och dess ministrar alltid ska ha
lagtingets och de folkvaldas förtroende. I sakens natur ligger att varje minister ständigt ska vara medveten om att fögderiet granskas och att uppdraget sköts så att förtroendet kan behållas.
Redan i inledningen av lagtingsordningens 4 § sägs att regeringsmakten
utövas av landskapsregeringen vars medlemmar ska åtnjuta lagtingets förtroende. Senare i lagen följs inte detta upp av en möjlighet att avsätta en medlem som inte längre har lagtingets förtroende.
Gällande system innebär att ministrar kan gömma sig bakom kollektivet,
eller bakom lantrådets rygg om man så vill och behöver inte känna att det
personliga ansvaret är avgörande för att förtroendet kan behållas.
I vårt system har ministrarna getts stort ansvar och mycket makt genom
att de är föredragande i landskapsregeringen och också fattar beslut i landskapsregeringens namn. De har också en stor makt över respektive avdelning
som de styr över. Det är ytterligare ett starkt skäl till att misstroendeinstrumentet ska kunna användas mot enskild medlem av landskapsregeringen.
Tack.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Vicetalmannen beskrev antalet permanenta utskott
och att det finns en möjlighet att tillsätta ytterligare utskott. Talmanskonferensen föreslår att vi behåller de permanenta utskott vi har idag.
Jag har den uppfattningen att social- och miljöutskottet hade en tung
period den förra mandatperioden och kommer nu också att få en tung
period med KST-ärendet om och allting. Under den här mandatperioden
har finans- och näringsutskottet haft en tung period. Jag hade gärna sett
att man hade renodlat dessa två utskott till att vara ett finansutskott och
ett socialutskott. Sedan skulle man ytterligare ha ett fjärde utskott som
gäller miljö och näring, ett miljö- och näringsutskott, för de frågorna
hänger också ihop. Hur har man diskuterat i talmanskonferensen, har
man ventilerat frågan gällande antal utskott?
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Vi har också tagit fram statistik och tittat på flera år tillbaka,
även på tidigare mandatperioder. Man kan konstatera att ärendefördel-
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ningen fluktuerar ganska mycket. Ibland har ett utskott mera jobb och
ibland har ett annat utskott mera jobb. På lite längre sikt så balanseras
detta upp.
Vi har också öppnat upp möjligheten att tillsätta extra utskott om så
behövs. Lagtinget kommer att kunna göra det i framtiden. Då kan man
kanske göra en sådan lösning som ltl Petri Carlsson nu föreslår, att
miljö- och näringsfrågor skulle höra ihop.
Det viktigaste är att arbetsfördelningen klargörs, vilket vi gör i samband med beredningen av arbetsordningen. Vi ska se vilka ärenden som
går vart och ge en mer flexibel möjlighet där.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Det är bra att man har tittat på statistiken och antal
ärenden. Det gäller också omfattningen av ärendena. Självklart är det
enormt mycket arbete med ett budgetärende. Det gäller kanske inte någon liten ändring som till exempel när det gäller en bilbarnstol som vi
har haft nyligen. Det går inte att räkna bara på antal ärenden. Alla vi
som sitter här vet av erfarenhet vilken arbetsbelastning det är i de olika
utskotten och det behöver man lite reflektera över.
Utskottet kanske kan titta på det här ytterligare. Jag är en tacksam för
att man har lagt in möjligheten att lagtinget kan tillsätta ytterligare utskott. Jag hoppas också att man tittar på den här biten en gång till i utskottsbehandlingen.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Det är så som arbetsgruppen har gjort. Vi har inte bara tittat på
antalet ärenden. Vi har tittat på omfattningen av ärenden. Det är givetvis såsom ltl Petri Carlsson säger; ett ärende kan vara väldigt kort behandlat medan andra ärenden drar ut väldigt mycket på tiden. En stor
lag kräver till exempel jättemycket jobb. Vi har tittat på omfattningen, vi
har hört utskotten som har fått ge sin syn i beredningsprocessen och vi
har hört utskottssekreterarna. Vi har ändå stannat för den här modellen,
men öppnar upp för mer flexibilitet i framtiden när det gäller hur talmanskonferensen fördelar ärenden och till vilka utskott olika ärenden
går.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Roger Slotte, replik

Tack, fru talman! Jag undrar om inte självstyrelsepolitiska nämnden
kunde kallas för ett externpolitiskt utskott istället? Det utskottet skulle
ha hand om frågor som berör Åland och Finland och Åland och EU.
Jag är också välmedveten om att talmannen inte kan sitta i ett utskott, men det är väl ingenting som hindrar att man har en talman som
sitter i ett externpolitiskt utskott ifall man beslutar så i lagtingsordningen.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Genom att benämna självstyrelsepolitiska nämnden som externpolitiskt utskott kanske det ännu tydligare säger att det handlar om
extern politik. I verkligheten handlar det om extern politik. Det viktiga
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är ju ändå att just att självstyrelsepolitiska nämnden är ett av de allra
tyngsta organen i lagtinget. Det är det organet som behandlar externpolitiska frågor och som har i EU-ärendena på sitt bord. Själva benämningen kanske ändå inte är det avgörande. De tunga ärendena fördelas
till nämnden. Vi har diskuterat möjligheten att ändra till ett utskott vilket ltl Slotte själv nämner. Vi har tyckt att det är viktigt att det är lagtingets talman som är ordförande och talmannen ska inte sitta i ett utskott. Därför har vi stannat för att det ska vara självstyrelsepolitiska
nämnden också i fortsättningen.
Ltl Roger Slotte, replik

Tack, fru talman! Jag funderar över att det blir ett visst dubbelarbete.
Vtm Eriksson nämnde det fakultativa protokollet och konventionen om
tortyr. Jag har den uppfattningen att både lag- och kulturutskottet och
självstyrelsepolitiska nämnden var inblandade och hade ganska många
olika ageranden i frågan. Skulle det inte ha varit lika bra att nämnden
hade kunnat fatta beslutet direkt så att man inte också behövde gå till
lagutskottet?
Sedan finns det andra ärenden, t.ex. Moldavien och Ukraina, där
också kunde ha det korta formuläret i ett externpolitiskt utskott.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Ltl Slotte har precis samma åsikter som jag har. Jag bedömer
att arbetsgruppen har den åsikten att nämnden ska kunna ta hand om
ärenden. Det är ingenting som hindrar det. Vi i arbetsgruppen har faktiskt öppnat en diskussion när det gäller arbetsordningen; att man
skulle kunna remittera till nämnden istället för till lagutskottet. Det blir
ett dubbelarbete om både lagutskottet och självstyrelsepolitiska nämnden ska hantera samma ärende.
Sedan finns det lite andra frågeställningar som man också måste reda
ut när det gäller just externa frågor. Vi har fokus på frågan och har öppnat den diskussionen. Det kanske kommer något förslag i arbetsordningen.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Ordet ges nu till ltl Brage Eklund för att presentera Ålands
Framtids reservation.
Ltl Brage Eklund

Tack, fru talman! Ltl Anders Eriksson borde ha presenterat den här reservationen, men han representerar Åland på Nordiska rådets möte.
Jag har suttit med i arbetsgruppen som har jobbat med framtagandet av
nya regler för lagtingsordningen.
Jag vill först tacka ordförande för en mycket bra presentation som var så
fullödig så att de förändringar som skett behöver jag inte kommentera mera.
Jag vill tacka de andra medlemmarna för att vi har fört en konstruktiv diskussion i samband med den här genomgången.
Dock har vi från Ålands Framtid varit med på två reservationer. För det
första den reservation som vtm Viveka Eriksson just presenterade här. När
det gäller misstroendeyrkande har jag inte så mycket mer att tillägga. Möjligheten som vi försöker få fram genom reservationen här kunde skapa mer flex-
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ibilitet till att skapa ett misstroende. Nu kan man enbart rikta misstroende
mot lantrådet och hela regeringen. Om man skulle ha möjlighet att rikta
misstroende mot en enskild minister så kanske det kunde vara mer aktuellt i
många sammanhang när man tycker att en minister inte uppfyller kraven. Nu
kanske man tycker att det är en tung process att dra igång misstroendeyrkande i och med att hela regeringen ska falla och då blir det alltid ett visst vakuum innan det kommer en ny regering. Enligt reservationen kunde man
slippa den saken.
När det gäller reservationen angående antalet ledamöter i lagtinget, populärt kallad ”Lex Gunnar”, så har vi haft en klar åsikt länge. På det viset skulle
man få bort ersättarna i lagtinget. Detta är en inbesparing kostnadsmässigt.
På det viset skapas mera aktiva regeringsledamöter som har möjlighet att
vara med, argumentera och rösta för sina egna förslag.
Dessa resonemang har förekommit tidigare. I min reservation hänvisar jag
mycket till det som har sagts tidigare I motiveringarna i 2001 års kommitté
har man räknat upp för- och nackdelarna med att slopa suppleanterna.
”Systemet med suppleanter har också ansetts medföra vissa olägenheter
bland annat för att de lagtingsledamöter som innehar suppleantplats i lagtinget ofta blir särskilt lojala mot landskapsstyrelsen på grund av sin egen
beroendeställning”. Så resonerade man då.
”Grupper som medverkar i landskapsstyrelsen och som har ersättare i
lagtinget ”exponerar” enligt kommittén flera personer än andra grupper”.
Så är det. Personer som idag sitter som suppleanter här har ju en exponering
under fyra års tid i förhållande till en annan kandidat som ska kandidera i
nästa val. Man har fått en fördel genom att visa upp sig offentligt.
”Är landskapsstyrelseledamöterna samtidigt medlemmar av lagtinget
garanteras deras närvaro i plenum. Är de frånvarande kan majoritetsblockets röstövervikt riskeras vid eventuella omröstningar.” Närvaron från
regeringsrepresentanterna blir bättre och man engagerar sig mera i de frågor
och lagförslag som man lägger fram.
Idag ligger en lagmotion till grund för förslaget till lagtingsordningen. Där
hade man ett resonemang för att lyfta ut Lex Gunnar. Jag citerar: ”Mot bakgrund av att parlamentarism innebär att en regering ges en fullmakt att
driva en viss politik och att söka stöd för den i parlamentet är det naturligt
att regeringsledamöterna kan argumentera och vid behov även rösta för
sina egna förslag vilket är fallet i många andra parlamentariska system.
Denna förändring och en framtida utveckling av självstyrelsen förutsätter dock att landskapsregeringens arbete i grunden effektiveras och reformeras. Landskapsregeringens roll måste stärkas framförallt i fråga om utvecklingsarbete och den politiska styrningen måste öka vilket förutsätter att
uppgiftsfördelningen mellan ministrarna och förvaltningen klarläggs.” En-

ligt mig borde detta ha skett.
”Ett ytterligare vägande skäl för att slopa ersättarsystemet i lagtinget är
att det genast efter valet ska stå klart vilka som sitter i lagtinget. Det att
lagtingsledamöter som fått stort stöd av väljarna måste frånträda sitt uppdrag och den makt som tillerkänts dem av väljarna när de blir ministrar är
i grunden fel sett ur ett demokratiskt perspektiv.” Det har förekommit suppleanter som har kommit in i lagtinget och haft ett personligt röstetal på under 30 röster. Det är inte dem som väljarna har valt. Väljarna har valt dem
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som fick mest röster och som man ville att skulle representera folket i lagtinget.
När man resonerar runt det här så är det här argument som fortfarande
håller och duger. Man behöver inte uppfinna hjulet igen för att argumentera
för den här saken. Samma resonemang har förts tidigare.
I en modern tid borde man också vara så flexibel så att man skulle skrota
det systemet. Det fanns en arbetsgrupp som enhälligt föreslog det en gång i
tiden. Jag vet inte om det var dålig förankring hos partiledarna eftersom hela
högen fick bakläxa och man vidhöll sedan att Lex Gunnar fortfarande skulle
vara kvar.
Reservationen talar för sig själv. Jag behöver inte argumentera desto mera
för reservationen. Jag anser att ovanstående argument fortsättningsvis står
sig väl. Lagtinget borde besluta att avskaffa ersättarsystemet samt genomföra
de organisatoriska förändringar det föranleder.
Med anledning av det ovanstående föreslår jag att lagtinget beslutar att 7 §
i lagtingsordningen får följande lydelse: 7 § Valbarhet och inskränkningar i
rätten till lagtingsuppdrag: ”Valbar i lagtingsval är varje röstberättigad som
inte är omyndig eller som innehar en militär tjänst. Förlorar en ledamot sin
valbarhet, upphör hans eller hennes uppdrag som ledamot av lagtinget.”
Det är det enda som behöver stå i 7 §, resten kan styrkas.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, talman! Ltl Eklund motiverar återigen avskaffande av Lex Gunnar
med att vi skulle ge ministrarna ett större spelutrymme i lagtinget och ge
dem bättre möjlighet att argumentera för sin sak. Vi har ju redan ministrarna med oss i den mån deras uppdrag möjliggör en närvaro i den
här salen.
Jag ser Ålands Framtids förslag som ett allvarligt hot mot ett fungerande parlamentariskt system och ett fungerande lagting. Med Ålands
Framtid vision får vi en situation där majoriteten i utskotten ofta skulle
förbytas i minoritetsstyre. Vi kan inte medverka till ministrarnas möjlighet att frigöra sig från andra uppdrag, andra delar av sin verksamhet
för att faktiskt kunna finnas på plats i lagtinget.
Jag ser detta som ett allvarligt försök att försöka underminera lagtingets möjligheter att fungera i vardagen.
Ltl Brage Eklund, replik

Fru talman! Jag ids inte gå in mera i argumentationen med ltl Harry
Jansson. Vi har olika åsikter angående detta. Jag har inte den åsikten
som ltl Harry Jansson har, att det undergräver möjligheten för majoritetspartierna. Antalet ledamöter i utskottet kan också bli det avgörande.
Ltl Harry Jansson, replik

Men bästa ledamoten om man lägger fram ett så pass allvarligt förslag
så måste man också kunna argumentera för det. Vill man att vi ska ha
förtroende för den typen av förslag så måste man ha lite bättre styrka i
argumentationen.
Ltl Eklund drömmer om ett läge där vi har ett ministersällskap som
bakom sig har en ganska stor politisk resurs; politiska sekreterare etc.
Idag har vi ett system där inte ens vårt lantråd, vår regeringschef, har en
egen politisk tjänsteman till sin hjälp. Det är en utopi att driva den här
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reformen separat från allt vad det innebär av regeringsmakt och verksamhet.
Sju personer idag väljs inom lagtinget. Ltl Eklunds modell bygger på
att vi skulle rekrytera landskapsregeringen helt och hållet vid sidan av
lagtinget, då får vi sju personer som inte behöver vara här för att se till
att regeringsskutan flyter.
Ltl Brage Eklund, replik

Vi har olika åsikter i detta. Argumentationen finns helt och klart i min
reservation. Jag behöver inte upprepa min reservation utan jag ber
Harry Jansson att läsa reservationen. Argumenten håller.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Roger Jansson, replik

Tack, fru talman! Som medlem i arbetsgruppen har jag valt att inte begära ordet eftersom vtm Viveka Erikssons redogörelse var så fullödig
och utmärkt, men jag måste också reagera mot resonemanget kring Lex
Gunnar.
Det är i utskottsarbetet som lagtinget gör sitt jobb och där fattar man
de politiska besluten. Vi har tre specialutskott plus självstyrelsepolitiska
nämnden och kanslikommissionen, det är 32 platser. Sedan har vi Nordiska rådet, BSPC och talmannen har sin position. Vi har närmare 40
platser som ska delas på dessa 30 ledamöter. Tar vi då 7 röstmagneter
som vi sätter i landskapsregeringen så blir det bara 23 ledamöter kvar
som ska dela på de här platserna. Med matematisk enkelhet så resulterar det i att regeringen får mycket svårt att upprätthålla majoritet i utskotten, vilket i praktiken innebär att regeringsledamöterna här i salen
får ett omåttligt arbete medan oppositionen blir arbetslösa.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Brage Eklund, replik

Arbetsgruppen jobbade fram förslaget att det bara skulle vara 5 personer
i utskotten. Då kommer man till en lösning som går igenom.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Även med 5 personer i utskotten så går inte den här matematiken ihop. Det blir ett demokratiunderskott och parlamentarismen
blir kraftigt lidande med det här förslaget.
Genom mina många år här så har ersättarna gjort ett stort arbete för
lagstiftningen och budgeteringen i landskapet. Ersättarna har varit
mycket värdefulla. Att man har kunnat utöka folkrepresentanterna från
30 till 35, eller 37 ibland, har varit mycket värdefullt för självstyrelsens
utveckling. Den elitistiska tanken om att man ska minska antalet personer som har hand om folkets röst känns inte bra. Att även föreslå att
landskapsregeringen skulle besättas av andra personer än de som verkligen har fått folkets förtroende är också att nedvärdera demokratin.
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Ltl Brage Eklund, replik

Jag delar inte vtm Roger Janssons uppfattning. Tidigare har det prövats
att lyfta in personer utanför lagtinget och jag vet inte om de har skött sig
sämre än andra. Kanske det skulle vara bra ibland att i regeringen ha
personer som kommer utifrån och som inte är ihop bundna med lagtinget alldeles för mycket.
Inte är det ju på det sättet att man skulle lyfta fram eliten. De som
folket har valt ska egentligen representera lagtinget och regeringen. Det
är inte meningen att en person som har fått 27 personliga röster ska lyftas in i lagtinget som en suppleant och åka på bakkälken av ett bra valresultat från ett valförbund.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! I kommunala sammanhang träder man ifrån sitt fullmäktigeuppdrag när man går in i en styrelse. Ett beredande organ och
ett beslutande organ ska separeras och det kan jag förstå när man diskuterar den här frågan.
Vi har tredelningsprincipen i rättstaterna; en lagstiftande-, en verkställande- och en dömande makt. Den viktiga delningen ska finnas.
Med Lex Gunnar skulle den verkställande makten även sitta i den lagstiftande församlingen. Jag ser ett bekymmer, framförallt i ett litet parlament där andelen verkställande makt bli relativt stor. Ser inte ledamoten och Ålands Framtid det problemet?
Ltl Brage Eklund, replik

Nej, som svar på den frågan så ser vi inte det problemet. Jag tror att det
skulle vara mera kreativt och mera intressant för landskapsregeringsledamöterna om de också kunde delta i debatten och stå till svars när det
blir omröstningar om lagframställningar. Jag tycker inte att detta är någon brist i parlamentarismen.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag tror att det är viktigt att titta på tredelningsprincipen. Jag förstår ändå att just Ålands Framtid kommer med ett sådant
här förslag eftersom de aldrig har suttit i regeringen.
Dessutom nämnde ltl Brage Eklund i sitt anförande att ersättarna
skulle bli överlojala med landskapsregeringen. Eftersom jag själv är ersättare för en minister så vill jag fråga ltl Brage Eklund om han uppfattar att jag är överlojal?
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Jag citerade ett resonemang från 2001 års kommitté
för utredning av parlamentarismen. Personligen har jag inte den uppfattningen om ltl Petri Carlsson.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Jag vill också diskutera Lex Gunnar som vi inte ska förstå som
den Gunnar som delar lagtingsbänk med mig, utan det är Gunnar Häggblom som en gång i tiden gav namn till Lex Gunnar.
Om vi skulle vara ett större sammanhang, en större riksdag, då
kanske jag också skulle förstå och tycka att det här är okej, men vi är
bara 30 lagtingsledamöter. Om man kan tänka sig 8 regeringsledamöter
så blir det bara 22 lagtingsledamöter kvar och det medför alla de här effekterna som flera av replikanterna har pekat på. Utskottsarbetet är jätteviktigt. Utskottsarbete fyller 28 stolar.
Även om jag många gånger tycker att regeringsmedlemmarna gör för
lite så vet jag att den som sitter på en regeringsstol minsann har arbetsdagen full. Det är väldigt mycket jobb och svårt att hinna med att också
fylla en lagtingsstol. Vi är för små.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Ja, så länge det bygger på 7 ledamöter i utskotten, men
om man går ner till 5 ledamöter i utskotten så fungerar det väl. Dit
borde man egentligen komma. Jag anser att det inte finns några fördelar
med stora utskott. Många gånger kanske det är bättre och mer effektivt
om det är färre i utskotten. I privatlivet jobbar man många gånger i bolagsstyrelser på det viset. Man försöker minimera antalet personer i styrelser för att det inte ska bli så tungarbetat.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Av 30 ledamöter och 8 i regeringen så skulle det vara 22 lagtingsledamöter. Tänk vilken makt landskapsregeringsledamöterna får
över alla beslut här i lagtinget. Regeringsledamöterna bereder ärenden
först, behandlar dem och så för man hit dem till lagtinget och har en helt
annan bakgrundskunskap än vi i lagtinget som ska granska deras beredning. Ska regeringsledamöterna sedan byta stol och började ganska sina
egna förslag? Det gör de ju knappast men däremot får de en väldigt stark
makt i ett lagting på 30 personer där 8 är regeringsmedlemmar. Det blir
för sårbart. Jag kan inte se att det här skulle vara möjligt med vårt lilla
parlament.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Jag ser inte den sårbarheten på samma sätt som vtm
Viveka Eriksson. Regeringsledamöterna, som får den här makten, får
tillika en möjlighet att på ett helt annat sätt argumentera för sina framställningar och de ärenden de lägger fram. Regeringsledamöterna kan
också sedan vara med och rösta och det är väl inget fel i det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Namnet till trots så ogillar jag Lex Gunnar. Utmärkande
för den typ av demokrati vi har är representativitet och legitimitet. Med
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det sagt så konstaterar jag, och det håller jag långt med ltl Brage Eklund,
att vi har ett system som är en blandning mellan det som gäller i Finland
och det som gäller i Sverige. Vi har modellen från Sverige men praktiken
från Finland och det är inte bra. Det är olyckligt av många skäl, jag går
inte in på dem nu.
Jag noterar bara, fru talman, att om man i Sverige skulle ha samma
system som vi har å skulle det finnas 81 ersättare i Sveriges riksdag. Jag
tror inte att någon i Sverige kan komma på tanken att man skulle ha 81
ministrar.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Jag delar ltl Gunnar Janssons åsikt i det här fallet. Jag
känner också till Sveriges system.
Det finns även andra i den här församlingen som har haft samma
åsikter som vi, det har åtminstone funnits, men kanske inte alla träder
fram idag. Några har suttit i en arbetsgrupp som har jobbat fram förslaget att ta bort ersättarna, att de sedan inte fick stöd från sina partier är
ju tråkigt. Men jag tackar för stödet.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Jag kan berätta att jag är ett sådant offer. Det var under
mitt namn den lagmotion behandlades här i lagtinget som ledde till den
lagtingsordning vi har nu. I den lagmotionen skrev jag och övriga in att
vi kan ha det här gamla systemet, men det ska bort till valet 2015. År
2011-2015 var en provperiod, sedan var det ett hårdhjärtat lagting och
utskott som förstörde det goda förslaget och vi har det som vi har det.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Jag delar ltl Gunnar Janssons åsikter helt och hållet.
Vi hoppas att det sker en förändring men det hörs inte riktigt så när man
lyssnar på alla dem som har uttalat sig.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Danne Sundman

Fru talman! Jag hör till dem som var med i den grupp som tog fram den här
lagtingsordningen som man nu har utvärderat och lite finjusterat. Om jag
inte minns fel så var talman Nordlund ordförande och av lagtingsledamöterna var Gunnar Jansson, Johan Ehn, Barbro Sundback, Anders Eriksson och
jag och med.
Det här ärendet är intressant. Från moderat samlings sida är vi mycket
nöjda med den här uppdateringen som har gjorts nu. Den är balanserad. Det
finns många saker i det här förslaget som man kan ha olika uppfattningar om.
Det finns starka uppfattningar till exempel om utskottsstrukturen. Min personliga erfarenhet är att det varierar väldigt mellan perioderna vilket utskott
som har arbetsbelastning. Det kommer vissa trender. Längre tillbaka har
social- och miljöutskott haft både mycket att göra och lite att göra. På den tiden som vi hade kulturutskottet så hade det utskottet väldigt mycket när vi
reviderade all lagstiftning och sedan väldigt lite. Det går upp och ner. Därför
är det bra att man vid behov kan tillsätta flera utskott, som nu föreslås, om
man konstaterar att det är ohållbart.
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Man ska inte utvärdera systemet efter den situation vi har just nu, ett
halvår före valet, för nu är det mycket som ”ska in i tratten” före lagtingsperioden upphör. Nu är det naturligt att det är mycket att göra.
Nu är det aktuellt att stärka sekreterarresurserna så att maskineriet fungerar så här i slutet på perioden.
Angående förslaget så är det bra att man reder upp detta med tillsättande
av landshövdingen. Det är kanske inte klart med detta, men åtminstone från
vår sida tydliggörs hur detta ska ses. Det här är en fråga som vi har stött på
varje gång landshövding ska utses och sedan rinner det mer eller mindre ut i
sanden mellan de tillfällena. Nu klargörs det.
När det gäller misstroendeyrkande så är det vår grupps uppfattning att
vårt system idag är bra. Tanken med detta är att både stärka parlamentet och
regeringsmakten. Tanken är att förtroende för regeringen ska kanaliseras via
lantrådet som är lagledare och har ansvar för sitt lag. Den ändring som gjordes 2011 kanske inte till alla delar har sjunkit in i den politiska kulturen. Jag
kommer ihåg att jag då sade att man gör en dramatisk förändring när man
ger lantrådet den här rollen. Exempelvis byter statsministern i Sverige ut sina
ministrar lite nu och då och förnyar sitt lag. Här sker det inte, fotografiet som
togs första dagen gäller ännu förutom uppgjorda förändringar med ministern
Lindholm och minister Valve. Någon annan förändring har inte gjorts.
Tanken är inte att det här ska ses som en hög tröskel att pröva en enskild
ministers förtroende. Det är fullt möjligt idag att väcka misstroende mot
lantrådet för att lantrådet har kvar en minister som inte har lagtingets förtroende.
Det står mycket mellan raderna. I det här fallet står det mellan raderna att
lantrådet som lagledare ska uppfatta den allmänna opinionen, lagtingets
åsikter om en enskild minister. Det ska inte behöva gå så långt som till ett
misstroende, men den möjligheten finns.
Att ändra tillbaka till att lagtinget har rätt att blanda sig i lagbyggandet
som man nu har skapat, det stöder inte vi. Vi stöder nuvarande modell.
Det handlar mycket om politisk kultur och att vänja sig med nya system.
System blir ofta kvar när det gäller hur vi gör, för att vi alltid har gjort så här
och man fortsätter gärna i gamla banor. Det gäller att nyttja de verktyg vi har.
Det är lite anmärkningsvärt att det har varit så pass bra regeringar och ministrarna nu i två perioder så att det inte har varit något misstroende. Inte var
det väl något misstroende under den förra perioden heller? Nu har det snart
gått två perioder utan ett misstroendeyrkande. Man får bara gratulerar de regeringar som har suttit till att de har haft ett sådant starkt förtroende här i
lagtinget så att deras förtroende inte ens har behövt prövats. Det måste ju
vara ett gott betyg. I det uttalandet finns en viss ironi, det är kanske inte heller riktigt sunt att det går två perioder helt utan att regeringens förtroende
prövas. Även om jag är en del av regeringstruppen så är det lite anmärkningsvärt att det gått åtta år utan ett misstroendeyrkande. Det är upp till lagtinget att använda eller inte använda de verktyg som finns.
Fru talman! Man kunde nämna många detaljer som är bra att man har
ändrat.
När det gäller Lex Gunnar så finns det i olika åsikter i vår grupp. Man kan
argumentera för båda åsikterna, vilket ni har hört redan i repliker.
Jag hör till dem som tycker att man borde försöka ta bort den här bestämmelsen. Varför jag tycker det har jag argumenterat för många gånger.
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I den gruppen som konstruerade den ursprungliga lagtingsordningen så
var vi länge överens om att det här skulle ske. Vi arbetade därför fram en sådan utskottsstruktur och räknade på de här extremscenarierna så att det
skulle fungera. Mina meningsmotståndare har rätt; det kan bli extrema förhållanden. Om man bildar en regering med 16 ledamöter, man tar alla 7 ministrar från lagtinget så då blir det 9 kvar och då räcker det just och just att få
majoritet i 3 utskott med 5 ledamöter, vilket den här gruppen först skissade
på.
Å andra sidan kanske det sporrar till att ta in någon extern. Jag stöder
också uppfattningen att det inte är fel att ta någon minister, en eller två
kanske, utifrån. Då kan det komma in nya människor på den nivån i politiken
t.ex. från näringslivet eller från ledande positioner inom offentlig sektor. Det
kanske skulle sporra till det.
Det här är ingenting som man kan göra isolerat. Där har bl.a. ltl Harry
Jansson rätt. Ska man göra det här och utsätta ministrarna för att ytterligare
vara lagtingsledamöterna, även om det är ett enkelt lagtingsuppdrag utan utskott, så måste man också samtidigt stärka deras kapacitet genom att använda de frigjorda resurserna till politiska sekreterare. Att ministrarna inte
har någon politisk tjänsteman, förutom dem som lagtingsgrupperna har, är
en brist som man kan understryka i det här sammanhanget. Det finns en
enda sekreterare för hela kabinettet.
Min tanke har varit att om man frigör de här resurserna och tar bort Lex
Gunnar så skulle man stärka upp ministrarnas situation. Det skulle bli åtminstone en sekreterare per gruppering eller kanske per minister som sköter
det vardagliga i större utsträckning. Detta för att stärka regeringen, höja arbetskapaciteten och höja nivån på regeringen till ett mer strategiskt och mer
framåtsyftande arbete och inte bara det dagliga förvaltandet som det ofta blir.
Det finns argument för och emot och som alltid i en reform finns det både
för- och nackdelar. Jag är fortsättningsvis övertygad om att fördelarna med
att göra detta överväger. Vi ska komma ihåg att vi ställer krav på hela samhället, allting ska fungera mera effektivt. Med mindre eller samma resurser
ska offentlig sektor göra saker och ting. Varför kunde inte vi då också omprioritera våra resurser som vi använder till den politiska apparaten och stärka
där det behöver stärkas?
Jag har också nämnt att man behöver stärka oppositionens resurser när
det gäller utredningskapacitet osv. för att få en verkligt stark jämförbar oppositions makt jämfört med regeringsmakten. I Sverige finns t.ex. riksdagens
utredningstjänst. Även här borde det finnas en möjlighet för oppositionen att
kunna ta del av utredningar förutom dem som man köper med kanslistöden
till lagtingsgrupperna.
Vi har olika åsikter. I det här förslaget verkar det inte finnas en majoritet i
lagtinget för att ändra det här. Som ltl Gunnar Jansson sade så beslöt de facto
det förra lagtinget att man under den här perioden skulle ta bort Lex Gunnar.
Lagtinget kan tydligen ändra sig och Lex Gunnar kommer inte att tas bort i
detta skede.
Det var kortfattat från moderat samling. Vi stöder det här förslaget och de
här uppdateringarna. Tack.
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Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Det lät som ltl Sundman nästan beställde ett misstroende här
på slutrakan. Det är ju några månader kvar så vi får se vad vi gör. De här
lagarna diskuteras ju definitivt. Vi får se.
Det är faktiskt så, ltl Sundman, att tröskeln är högre. Om man är
missnöjd med en ministers fögderi så genom att rikta misstroende mot
lantrådet så skapar man en jättestor politisk turbulens för hela Åland.
Det är kanske inte riktigt det som man är ute efter. Man vill verkligen
peka på att en minister inte har skött sig. Därför är tröskeln högre.
En gång i tiden kämpade man, jag minns inte årtalet, att få in det här
instrumentet i vårt parlamentariska system. Sedan sjösattes systemet
och nu är det tyvärr en tillbakagång. Såsom vårt system fungerar idag så
kan en minister gömma sig bakom lantrådets eller kollektivets rygg.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Jag tycker att det är fel uppfattning om hur det här instrumentet ska tolkas. Om en majoritet i lagtinget är missnöjda med en minister så är det fullt möjligt att av den orsaken väcka misstroende mot
hela regeringen och mot lantrådet. Förhoppningsvis löser det sig under
processen, alternativt om det inte löser sig så får lantrådet sparken. Om
lantrådet får sparken så kan lantrådet och de övriga ministrarna, om det
är en person det är fel på, ingå i nästa regering. Man byter ut den minister som inte hade förtroende och man kan fortsätta med samma program osv. Det behöver inte vara så stor affär om det verkligen är en enskild minister som inte har förtroende. Förtroendet, ansvaret ska kanaliseras via lagbyggaren, via regeringschefen, via lantrådet för att få en
stark regeringsmakt. Vi har också sett exempel på väldigt svag regeringsmakt och det vill jag inte heller uppmuntra till.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Misstroendeinstrumentet finns till för att man ska kunna väcka
misstroende. Det instrument finns också till för passivitet och tanken
som varje minister ska ha; ”om jag inte sköter mig nu finns alltid risken
jag får ett misstroende”. Vi är ute efter att man alltid ska ha parlamentets förtroende i åtanke.
Genom att man kan gömma sig bakom lantrådet så fungerar det inte
på samma sätt. Det är lantrådet som hela tiden måste försäkra sig om
parlamentets förtroende.
Jag håller inte med om att detta minskar lantrådets roll. Lantrådet
har fortfarande makten att peka ut sina ministrar, även om det blir ett
bytes så är det lantrådet som pekar ut ministrarna. Det är samma system både i Sveriges och Finlands riksdagar, där har statsministern en
stor makt men riksdagen kan peka ut enskilda ministrar och väcka ett
misstroende.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Tanken är att det också ska vara ett förtroende inom regeringen. Lantrådet kan när som helst, med det här systemet, byta ut en
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minister om man vet att lagtinget är med på noterna. Det är bara att gå
till talmannen och säga att man byter ut minister x mot minister y.
Tanken med systemet, som det byggdes, är ju att det ska bli en ännu
hårdare parlamentarisk kontroll som kanaliseras via lantrådet. Jag tror
att problemet är att det kanske inte riktigt har sjunkit in vad vi har gjort.
Man uppfattar det som om vi har höjt tröskeln fast vi egentligen har
sänkt den.
Det är också ett smidigare att bilda regering. Det är inte hela världen
om det skulle bli ett misstroende om en majoritet skulle avsätta regeringen. Förr i tiden var det en större affär om det verkligen blev ett misstroende och man röstade för det.
Det gäller att tillämpa rätt politisk kultur så fungerar systemet som
avsett.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag tänker inte gå in i polemik med ltl Danne Sundman. Det har nog framgått ganska tydligt att vi har olika åsikter när det
gäller antalet ledamöter.
Jag tänker belysa frågan om misstroende och lantrådets roll. Extra
problematiskt kan det bli när en minister under lantrådet tillhör samma
parti, då kan det uppstå ytterligare problem. Man kan förstås också få
stöd av lagtinget att hantera den frågan.
Det lutar åt att det sunda är det som ltl Sundman förde fram. Det är
lagledaren som måste ta det ansvaret. Det finns ändå en problematik i
botten, speciellt när ministern tillhör samma parti.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Det är kanske både lättare och svårare om en minister tillhör samma parti som lantrådet, då är det ju en intern affär. Vi har sett
t.ex. i svensk politik när man har haft enpartiregeringar så sköts det internt i partiet. I Sverige ändrade det ganska drastiskt när man fick alliansen och fyrpartiregering. Om man översätter detta till åländska förhållanden så kanske det är svårare för lantrådet att göra sig av med ett
annat partis minister för då finns det en annan typ av lojalitet. Men trots
det ska lantrådet i sin roll ha samma relation om möjligt till sina ministrar.
Blir det en process där lagtinget indikerar att de inte har förtroende så
måste lagledaren ta sitt ansvar och antingen se till att sakfrågan det gäller reds upp eller att den minister som inte har förtroende byts ut mot
en annan minister från det egna partiet eller från något annat parti. Det
är återigen en fråga om politisk kultur.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Eftersom ltl Sundman och jag har ganska lika åsikter
när det gäller Lex Gunnar så finns det inte så mycket att argumentera
om den frågan. Jag vill bara citera ur lagmotionen som ligger till grund
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för nuvarande lagtingsordning. Man påpekade; ”en förändring och en
framtida utveckling av självstyrelsen förutsätter dock att landskapsregeringens arbete i grunden effektiveras och reformeras. Landskapsregeringens roll måste stärkas, framförallt i frågan om utvecklingsarbete och politisk styrning.” Här kommer sekreterarna in i rollen. Vi är
väl kanske inne på samma linje.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Ja, det är vi nog i stort. Det där torde jag själv ha skrivit så
jag har inte problem med den texten.
Man får titta på hela systemet senast i samband med att den nya
självstyrelselagen, som vi håller på att förhandla om, träder ikraft. Då
kommer det också att ske andra omvälvande förändringar i förvaltningen. Det måste också kunna ske förändringar i sättet hur vi arbetar politiskt. Jag kan konstatera att det nu inte finns en majoritet för att göra
den här förändringen. Att ett tidigare lagting har beslutat på det viset så
binder ju inte nuvarande lagting annat än moraliskt. Man ju vara bunden av lag och inte av några andra föreskrifter, särskilt inte tidigare lagtingsbeslut om de inte står i lagen. Så är det med den saken.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! När det gäller misstroendeyrkande så har vi inte
samma uppfattning. Jag anser att det skulle vara lite mera studs om det
gavs möjlighet att rikta misstroende mot en enskild ledamot. Som vtm
Viveka Eriksson sade så skjuter man lite på tanken att fälla en hel regering på grund av att en minister gör bort sig eller inte sköter sitt jobb.
Det blir ett vakuum i hela regeringen och i hela lagtinget och då skjuter
man på detta.
Skulle möjligheten ges att rikta ett misstroende mot en enskild minister så tror jag att det skulle vara lite mer liv i debatterna.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Om man pratar om studs så om man skriver på ett misstroende så gör man det i akt och mening att byta ut antingen en del av regeringen eller hela regeringen. Man måste göra bedömningen om man är
beredd att göra det och själv medverka i regeringen. Vilken helhetsbild
har man? Sedan kommer man till en bedömning om man ska skriva på
eller inte. Jag har varit i den situationen att jag som oppositionspolitiker
har gått runt till de andra grupperna och frågat om de vill skriva på ett
misstroende. Nej, det ville de inte. Då gjorde jag bedömningen att vi
skulle väcka misstroende, med de andra gjorde bedömningen att inte
göra det. Man måste ha en totalbild. Det är inte en ursäkt och det ska
inte ses som en hög tröskel att förtroende kanaliseras via lantrådet. Det
är inget problem ändå att peka ut en viss minister, ministrar, ett visst
parti eller skötseln av en viss sakfråga. Det är bara en missuppfattning
att regelverket ska tolkas så. Det handlar om politisk kultur. Jag uppmanar ingen att skriva något misstroende men jag tror att man har
missuppfattat hur det här ska tolkas.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
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Ltl Harry Jansson

Talman! Ärade kollegor, det är dags att hantera våra interna arbetsdokument
igen. Jag är glad över att vi tycks inleda en tradition där vi med jämna mellanrum tittar över våra interna spelregler. Även om lagtingsordningen är av
kvalificerad natur, att det krävs tvåtredjedelars majoritet, så är det viktigt att
vi hela tiden kan se över hur vi kan göra våra arbetsformer bättre.
Centergruppen har varit mycket eniga till det föreliggande förslaget. Det
enda som har diskuterats är utskottens antal. Det finns olika önskemål och
synpunkter angående 7 eller 5 ledamöter i utskotten. Vi har även diskuterat
utskottens antal.
Arbetsgruppen och talmanskonferensen har tagit en kompromiss, man har
gett en flexibilitet till att kunna utöka utskottens antal vid behov, t.o.m. för
särskilda uppdrag som också är en intressant nyordning.
Jag vill varmt tacka arbetsgruppen under ledning av vtm Eriksson samt
vtm Jansson, ltl Beijar och ltl Eklund. Jag tycker att vi har haft ett intressant
arbete under handfast ledning av lagtingsdirektören Susanne Eriksson. Det
har känts bra. Det viktiga är ju, trots de reservationer som finns, att vi har varit överens om dels vid hovet av en modernisering och dels återigen att ta ett
offensivt grepp när det gäller Ålands status.
En viktig reformiver tog plats i samband med föregående översyn av nuvarande lagtingsordningen. Under kollegan Gunnar Janssons goda inrådan såg
vi hur vi kunde kan nyttja lagtingsordningen offensivt och utnyttja det faktum
att högsta domstolen är och ska vara den högsta uttolkaren av självstyrelselagen.
I ljuset av den erfarenheten, högsta domstolens syn på bl.a. begreppet
Åland-Finland, har vi också i föreliggande förslag en förstärkning av Ålands
status.
Talman! I det sammanhanget kan jag inte låta bli att säga att här har vi vår
interna rättsordning, vi kan åstadkomma en hel del. Vi vet alla att det ändå är
via självstyrelselagen och delvis via Finlands grundlag som statusen befästs i
övrigt.
Jag kan inte heller låta bli att säga att finska språkets begrepp för självstyrelse och lagting på finska är inte bra för Åland. Här har vi nog en reform som
bör förverkligas. Jag vet inte hur vi ska uppnå den och vilka vägar vi ska gå,
kanske via Ålandskommittén, men vi har en begreppsförvirring på finska som
inte är till gagn för förståelse för Ålands självstyrelse
De offensiva markeringarna fortsätter, landshövdingsfrågan är en sådan.
Vi kan inte acceptera ett system där den finska interna regeringsskutan ser på
sin representant på Åland som enbart något för den finska staten att hantera.
Vi måste markera och få befäst en gång för alla att det är talmannen för
Ålands lagting som är en nyckelperson.
Bara som ett exempel, för de kollegor som inte har haft möjlighet att vara
med i de här diskussionerna, så med det scenario som byggs upp från de olika
ministerierna så skulle vi inte kunna samlas till en enskild överläggning, tillkallade enligt praxis av en av vicetalmännen. Vi skulle inte kunna sätta oss
ner och fritt diskutera vilka fem namn vi ska lägga fram från åländsk sida till
posten som Ålands nästa landshövding, i händelse av att talman och president före det inte har kommit överens. Vi skulle inte kunna göra det därför
att vi måste då först kolla upp vilka fem som överhuvudtaget har sökt tjäns-
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ten. Vi kan inte ha ett system där man bakbinder inte bara talmannen utan
också lagtinget in extension. Det måste vi åtgärda.
Därför ser jag också att vi, via lagtingsordningen, kan börja jobbet med att
se till att få Ålands status i full funktion.
Det är ett problem för oss, vi har justitiekanslers utlåtande från 1998, om
jag kommer ihåg rätt, som ger ministerierna i Helsingfors den rätt såsom de
just har agerat. Vi har högsta domstolen att vända oss till för att komma runt
den typen av hinder.
När det gäller de reservationer som vi har fått ta del av redan inledningsvis
under debatten så anser jag och centergruppen att förslaget om att tillåta
misstroendeyrkanden mot enskilda ministrar skulle vara att återgå till flydda
dagar. Det känns ålderdomligt att vi plötsligt skulle lämna en linje som har
varit mycket tydlig, att det är lantrådet som är regeringschef. Det är lantrådet
som ska se till att hela regeringsblocket fungerar, inte bara landskapsregeringen och därmed även ministrarna. Vi tycker att det vore fel att tillåta ett
enskilt ministermisstroende.
Misstroende ska vara ett så pass tungt instrument att det faktiskt leder till
ett övervägande bland dem som agerar. Är det faktiskt befogat att tillgripa ett
misstroende? Om ett misstroende förverkligas och får en följd så leder det till
en hel del förändringar och förseningar i säkert ofta viktiga reformprocesser.
Det är olyckligt att vi inte är överens om en sådan här grundläggande fråga.
Talmanskonferensen har tvingats rösta 4-4, men vi får väl leva med att vi inte
kan vara enig om den här detaljen.
Detta att en minister kan gömma sig bakom lantrådet, det är nog att undandra sig från det faktum att det är frågan om ett lagspel. Man kan lika
gärna säga att lantrådet kan gömma sig bakom en minister. Vi kan inte ha ett
system där det skulle vara lätt att plötsligt bara peka ut att nu har en fråga
gått fel och därmed måste vi yrka på ett misstroende. Nej, vi måste hantera
den typen av instrument med varsamhet.
När det gäller Lex Gunnar Häggblom så tycker jag att vi från centergruppen har varit tydliga. Vi tror inte på en sådan reform. Vi tror inte på att
minska förankringen för självstyrelsen ute i bygderna, vi värnar om att lagtingets funktion ska fungera till alla delar och inte vara beroende av tillfälligheter.
Idag har vi två representanter i Nordiska rådet men vi kunde lika gärna ha
fyra om ersättarna kallas in och då har vi plötsligt fyra färre ledamöter. Tänker er en situation där vi på förhand hade tappat 7 personer till regeringsskutan. Hur skulle vi få detta att fungera vid omröstningar och sådant? Alla förstår att vi inte kan utsätta oss för den nyckfullheten i systemet.
För centerns del är vi också mycket positiva till att ta in till regeringsmakten externa resurser från näringsliv och andra sektorer i samhället. Vi har i
vårt vicelantråd, Roger Nordlund, nästan ett unikt exempel på hur man kan
komma in från sidan och stanna kvar. Det är nästan en prestation i sig att ha
den förankringen från början i ett parti och sedan återvinna både väljarnas
och det egna partiets förtroende.
I ett system där man nästan av tvång måste ha en del av regeringen plockad vid sidan av det politiska systemet, det tror vi inte på. Tack, talman.
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Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Jag blir lite förvånad när ltl Harry Jansson står och säger att
det skulle vara ett ålderdomligt system att ministrarna i en regering ska
sitta på parlamentets förtroende. Det är egentligen det vi diskuterar,
varje minister ska varje stund ha lagtingets förtroende. Det är en del i ett
vedertaget parlamentariskt system. Det står till och med i vår egen lagtingsordning att en minister ska ha lagtingets förtroende. I Sverige och i
Finland har man det parlamentariska systemet och där kan man gå på
en enskild minister. Jag kan inte se att systemet är ålderdomligt.
Jovisst är det ett lagspel i regeringen, men det är också enskilda ministrars spel därför att vi har ett ministeransvar. Ministrarna föredrar
ärenden i regeringen och de har ett stort personligt ansvar.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, talman! Det sistnämnda håller jag helt med vtm Eriksson om att
så är fallet.
Det faktum att vi inte är förtjusta att vi skulle ha en minister utpekad
som särskilt ansvarig för en viss fråga betyder ju inte att skulle vara något förbud mot att agera på det sättet som vicetalmannen efterlyser. Ett
misstroende riktas idag mot lantrådet men kan till sitt innehåll, till alla
delar, handla om att en viss minister har agerat på ett sätt som inte svarar mot lagtingets förutsatta förtroende. Här blandar man tydligen in en
längtan efter att få mera liv i det politiska systemet.
Centergruppen anser att misstroende är ett instrument som vi bör
hantera med varsamhet.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Instrumentet kommer säkert också i framtiden att hanteras
med varsamhet. Varje minister ska varje stund känna att det här hänger
över. Man ska alltid handla så att man vet att man har förtroende. Den
mentala vetskapen om ett misstroende är det viktiga.
Det finns inte ett förbud att rikta ett misstroende mot en viss minister
via lantrådet, men det är en mycket större process att gå direkt på
lantrådet. Det betyder att lantrådet tappar förtroende och då ska regeringen ombildas. Ett nytt regeringsprogram ska upp och det är en mycket större politisk process än att rikta misstroende direkt till en minister.
Det är faktiskt en svaghet att vi inte har kvar det systemet som vi hade
under några perioder.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, talman! På något vis förutspår liberalerna att vi skulle ha så svaga
lantråd i framtiden så att den här typen av instrument skulle behövas.
För det är detta som det är frågan om, att vi skulle ha ett alltför svagt
lantråd som varken förmår lyssna på lagtingets signaler och inte heller
kan ta till sig den feedback som alltid med jämna mellanrum kommer
också ifrån regeringsgrupperna. Vi från centern är övertygade om att vi
kommer att välja lantråd i framtiden som förmår lyssna i tid på signaler.
Ett så pass svagt lantråd som inte i tid lyckas inse att nu är det fara för
ett misstroende, då är det ju lika bra att vi har ett byte av regeringsskutan i sin helhet.
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Sannolikheten är ju stor att regeringsutnämningarna i stort motsvarar den regering som redan har gått, men det får vi leva med.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, herr talman! Jag kan helt och hållet förstå centerns oro och varför
man inte vill ta bort Lex Gunnar. Om det är något parti som har lyckats
exponera nya kandidater inför kommande val så är det centern. Tack
vare att man hela tiden har suttit med i regeringsställning så har man
kunnat exponera nya kandidater. Det har kommit in suppleanter som
ersättare för dem som har kommit in i regeringen. Det förstår jag. Man
kan fråga om det är rätt gentemot de partier som har suttit i opposition.
I kommittén som jobbade 2001 så påpekades att detta kanske inte är
rättvist.
Harry Jansson själv sitter idag i lagtinget på suppleantplats. Jag förstår att han pratar för sin sak.
Ltl Harry Jansson, replik

Men bästa ltl Eklund, ledamoten kan ju inte driva en reform för att han
är avundsjuk på hur ett visst parti har haft förmågan att samla ålänningarnas förtroende från val till val. Det är inte riktigt hållbart.
Ledamoten nämner mig speciellt som ersättare för en minister och
ingen kan ju riktigt anklaga mig för att vara trogen på det sätt som man
kanske andas ifrån oppositionens sida och i synnerhet ltl Brage Eklund.
Tvärtom, man använder den makt som man har fått genom att man har
fått plats i detta parlament. Jag tycker att ledamoten faktiskt har en lite
nedsättande syn på ersättarnas roll och betydelse och den medverkan
som ersättarna tillför lagtingets arbete i vardagen.
Ltl Brage Eklund, replik

Jag har inte någon nedsättande syn på ersättarna, de är säkert bra människor. Ersättarna är i varje fall personer som inte har fått förtroendet
från Ålands folk att bli direkt valda in i lagtinget utan de sitter på en
suppleantplats.
När det gäller exponeringen och centern som har suttit i regeringsställning alla tider så alla partier som sitter i regeringen får en fördel i
förhållande till de partier som sitter i opposition. Ur demokratisk synpunkt så är det inte riktigt rätt.
Vi har olika åsikter och det är onödigt att orda om det här. Man kan
nog ana en viss rädsla hos centern när det gäller att ta bort Lex Gunnar.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, talman! Nej bästa ltl Eklund, vår oro handlar mycket mer om just
bristen på förankring ute i de åländska bygderna i händelse av att
Ålands Framtids förslag verkligen förverkligas i framtiden. Vi vet redan
att det finns ett missnöje ute i de åländska bygderna över att just den
egna kommunen och regionen inte har säte i detta parlament. Ålands
Framtid vill minska ytterligare på den förankringen och det tycker vi att
är olyckligt. Vi tycker också att det är olyckligt att man diskuterar en reducering av antalet ledamöter, åländska parlamentariker, samtidigt som
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vi diskuterar en utveckling av vår autonomi. Det skulle innebära avsevärt mycket mera arbete för detta parlament.
Det är beklagligt att Ålands Framtid vill gå bakåt i utvecklingstakten.
Ålands Framtid måste komma bort ifrån tanken att de kommer att vara i
en konstant oppositionsroll. Det finns en ljus framtid för oss alla. Tack.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Gunnar Jansson

Tack, talman! Näst efter självstyrelselagen för Åland och jordförvärvslagen
för Åland är denna landskapslag vår viktigaste i självstyrelsesystemet. Det betyder de facto att man ur ett demokratiskt perspektiv kan se lagtingsordningen som den allra viktigaste landskapslagen, därför att de två andra är ju inte
landskapslagar, de två andra är rikslagar.
En sådan här debatt och ett sådant här ämne väcker inte någon större
upphetsning, vilket man kan se av sammansättningen av de närvarande nu
som utgör en klar minoritet av lagtingets medlemmar. Det finns säkert skäl
för det.
Lagtingsordningen är ju till för att normera och reglera sättet varpå medlemmarna och ledamöterna av Ålands lagting utövar sitt uppdrag att företräda Ålands folk i ärenden som tillhör självstyrelsen. Det handlar faktiskt om
hur vi klarar av fullmakten som folket ger de valda medlemmarna, och i
många fall ersättarna, i ärenden där självstyrelsen utövas av folkets representanter här i lagtinget. Det är detta som det ytterst handlar om. Sedan är det
en personlig fråga om kvalifikationer etc.
Ramverket, strukturen för lagtingets sätt att fungera beskrivs i lagtingsordningen och arbetsordningen. Det är alltså ingen slump att lagtingsordningen är en av våra fem landskapslagar med förhöjd hierarkisk helgd, dvs.
tvåtredjedels grundlagar, om vi så vill, i självstyrelsesystemet eller åtminstone lagar av grundlagsnatur i självstyrelsesystemet.
Lagtingsordningen, liksom andra regelverk för utövande av den representativa demokratin, har tre kännetecken som anses vara viktigare än de övriga.
De är väl uppfyllda i vår lagtingsordning, tycker jag åtminstone, den sista
med lite darr på ribban.
Det första kännetecknet är att det är lagtinget självt som komponerar sin
dagordning. Det här låter lite egendomligt, men det är oerhört viktigt i
parlamentariska demokratier att det är parlamentet själv som bestämmer
över sin dagordning. Vi ska veta att i andra statsbildningar runt om i världen
förhåller det sig inte på det här sättet och erfarenheterna är mestadels dåliga
av ett sådant system.
Det andra är att talmannens ställning är stark och det är också en styrka i
ett parlamentariskt system som vårt, framförallt talmannens makt att råda
över sagda dagordning. Det kan i vissa fall kännas rätt så brutalt rent av när
vår förman säger hur vi ska göra. Enligt mitt sätt att se är det i grunden en
styrka att det är på det sättet. Att börja debattera eller argumentera om teknikaliteter och procedurfrågor i parlamentet är ovärdigt. Det fenomenet har fått
ett namn utifrån en bitter erfarenhet; det kallas polsk riksdag.
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Det tredje kännetecknet är just regeringsbildningen och hur ansvar mäts ut
i ett parlamentariskt system. Sist och slutligen handlar det de facto om ansvar.
Utvärderingen av lagtingsordningen och arbetsordningen som nu genomförs är helt naturlig, så ska man göra inom en viss tid när någonting nytt har
tillkommit. Den arbetsordning som tillkom 2011 var 40 år gammal med
många pålappningar och justeringar i och för sig men själva basen var gammal ordning från början på sjuttiotalet.
Jag hade förmånen att medverka i tillkomsten av den nya ordningen som
nog har motsvarat förväntningarna i stort sett. Vi har snart genomgått en
valperiod med den här regimen. Erfarenheterna är goda så vitt jag kan se,
som utredningsgruppen också anför och som vtm Viveka Eriksson nämnde i
sin presentation. Lagtinget har klarat av sin representativa roll på ett sätt som
huvudsakligen ger systemet legitimitet. Vi här i lagtinget har kunnat företräda Ålands folk i ärenden under självstyrelsen. Det är en politisk bedömning om det som kommer ut härifrån lagtinget är bra eller dåligt men sättet
hur det utförs tycker jag att är övervägande hedersamt. Jag har inga direkta
invändningar mot några andra omständigheter en 36 §. Som
Nu föreslås detaljjusteringar och regleringar av sådant som har visat sig
behöva justeras under resans gång och sådana regleringar kommer också att
dyka upp framöver.
Den mera finstilta materialiseringen av lagtingsordningens principer återkommer sedan i arbetsordningen. Därför kan man också se den här diskussionen och hela den här behandlingen som en remissbehandling av det som
kommer sedan så småningom i en översyn av arbetsordningen.
Talman! Liberalerna stöder förslaget till justeringar av lagtingsordningen
så som de föreligger och presenterats, dock så att reservation nummer ett i
förslaget är vår prioritet. Vi stöder de grundläggande idéerna utom 36 §.
Man kan anföra många ytterligare motiv om man så vill. Jag ska bara uppehålla mig vid två: Hur det blev som det blev och vart liberalerna nu vill
komma.
När vi behandlade underlagsmaterialet för den nuvarande lagtingsordningen så kopplade jag, som första undertecknaren av lagmotionen, 36 § till
frågan om vad som skulle hända med Lex Gunnar. Jag var fullt medveten om
att vi redan då byggde in en motsättning i lagtingsordningen i 4 § och 36 §.
De står i konflikt med varandra. Jag skulle inte annars ha gått med på det då,
kan jag säga nu, om det inte var just för utsikten att Lex Gunnar ska bort under perioden 2011-2015. Det blev inte så. Konflikten mellan 4 § och 36 § finns
kvar och det är inte hedersamt.
Som vi hörde i presentationen säger 4 § att landskapsregeringens medlemmar ska åtnjuta lagtingets förtroende och 36 § säger att landskapsregeringens medlemmar ska åtnjuta lantrådets förtroende. Det är indirekt ansvarsutmätning som inte är bra. De här två bör koordinera med varandra. Jag
hoppas att utskottet kan göra det på något sätt. Det här är inte enbart politik,
det är också juridik. Enligt min mening är det ett fel och inte bara ett skönhetsfel. Det är också ett systematiskt fel att i samma lag på den här nivån ha
så här motstridiga bestämmelser. Antingen åtnjuter man lagtingets förtroende eller så åtnjuter man någon annans, men man kan inte samtidigt åtnjuta
både lagtingets och lantrådets förtroende. Det förväntas man göra men det
borde inte få vara på det här sättet.
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Hur har det kunnat bli så här? Jag tror det beror på sammanblandningen
av system. I Sverige har man systemet med ersättare för de riksdagsledamöter som väljs till statsråd, men det beror på en kultur som avviker väsentligt
från vår. I Sverige har man inte personval utan man har listval. I Sverige är
det väsentligt att parlamentets proportionalitet behålls, namnen bakom är
mindre viktiga. I Sveriges riksdag disponerar man över sitt uppdrag lite hur
man vill. Det är ett förfarande som passar ihop med listval, men passar inte
alls ihop med vårt sätt att fungera.
Den andra karaktäristikan i Sveriges regering är att ministrar inte själva
fattar beslut. Alla beslut fattas i kollegiets namn, även om de i praktiken avgörs ute i departementen. Varje torsdag samlas hela regeringen och redogör
för varandra vilka beslut som fattats under veckan som gått och då har alla
beslut gått i den kollektiva regeringens namn.
I Finland är det precis tvärtom. Här har vi personval, här väljer vi namn
och här väljer vi de namn som finns bakom en siffra. De valda medlemmarna
komponerar sedan vårt lagtings sammansättning som individer som valts på
basen av sin individuella kapacitet.
I Finland fattas de facto ungefär 95 procent av alla statsrådsbeslut av administrativ natur, av ren myndighetsutövning, dvs. av andra än ministrar.
I Sverige är ministerstyre förbjudet i grundlag, i Finland är det inte förbjudet i grundlag men man försöker komma ifrån det. Hos oss, får jag med all
respekt säga, är ministerstyre huvudregel och det borde inte får vara på det
sättet. Jag kommer att fortsätta att argumentera mot den ordning som gäller
här. Jag tycker att ministrarna i landskapsregeringen ska sköta politiken till
dem det gäller, i första hand lagtinget, medan myndighetsutövningen och lagtillämpningen ska förbehållas andra.
Herr talman! Allt detta tillsammans medför att bakom varje beslut i Ålands
landskapsregering, det må vara i sammanträde eller fattat av en enskild minister, så måste det kunna utmätas såväl ett politiskt ansvar som ett juridiskt
ansvar. Det är fullständigt klart. Vi får inte förledas tro att man i vårt system
inte skulle ha ett juridiskt ansvar, vilket man saknar i Sverige i stor utsträckning. Vi har en offentlig förvaltning som bygger på det personliga tjänsteansvaret. I vårt fall på den här nivån har vi en bestämmelse direkt i självstyrelselagen 60a § som säger att för sina ämbetsåtgärder svarar ministrarna och
ärenden sköts i Åbo hovrätt. Det är ett juridiskt ansvarssystem som råder, det
är bara så. Det är reglerat i självstyrelselagen.
Det politiska ansvaret råder lagtinget själv över och det fungerar som jag
nämnde. Landskapsregeringens medlemmar ska åtnjuta lagtingets förtroende
enligt 4 §.
Nu behöver jag inte gå in på de redovisningar som har lämnats här tidigare
om ministerstyre, enskild föredragning och om större ansvar osv. Det är ett
förfarande som ni hör att jag ogillar. Jag vill att ministrarna ska sköta politiken och ämbetsverket ska sköta lagtillämpningen.
När det är som det är så måste det finnas ett politiskt ansvar för ministrarnas ämbetsåtgärder. I vårt system med personval är det direkt fel att ansvaret
ska kanaliseras via lantrådet. Jag hade ursprungligen den förhoppningen och
förvissningen att det här skulle ha retts upp, senast före valet 2015 när Lex
Gunnar skulle slopa, men det blev inte så. Det har gått dåligt.
Jag stöder det förslag som framgår i första reservationen. Jag ser det som
ett måste att detta genomförs. Det är för mycket förvillande att vi har otydligt
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politiskt ansvar för våra ministrar samtidigt som vi inte har några begränsningar i utövningen av ministerstyre.
Med andra ord kan man lite tillspetsat säga att vi har ministerstyre utan
politiskt ansvar. Lantrådet bär ansvaret. Man kan komma runt det på det sättet som här har uttalats, men det borde man inte behöva göra.
Jag ska avsluta, herr talman, med att tala några ord om det jag kallar
parlamentarisk rädsla.
Allt för ofta märker jag här i lagtinget hur man blir parlamentariskt rädd av
att jag eller någon annan ställer en fråga, ett spörsmål eller diskutera misstroende. Inte är det något fel i det, det är ju en del av själva maktutövningen
här. När vi har regeringsblock och opposition så är det meningen att den
verktygsbox som står till vårt förfogande och som kommer till uttryck i lagtingsordningen ska tillämpas. Jag förstår att det finns tankar som går tillbaka
till den konsensusdemokrati som gällde före 1987 och kanske före den 1972,
om man så vill. Det är historia som vi har hört. Det skulle vara mycket önskvärt att komma bort ifrån detta fenomen som jag kallar parlamentarisk
rädsla. Inte är det någonting suspekt i att jag ställer en fråga om servicesedlar, eller att oppositionen funderar på att vidta parlamentariska medel inom
ramen för lagtingsordningen och arbetsordningen för att vi upplever att det
inte är bra för vårt samhälle. Inte utövar vi en egen makt, vi utövar bara den
makt som folket ger oss i val.
Därför hoppas jag, herr talman, att utskottet ännu på djupet funderar över
hur 36 § ska formuleras, som det nu är så är det inte bra. Det är en formell
hybrid och det är ett praktiskt problem. Dessutom har vi denna inbyggda
konflikt i själva lagtingsordningen och det var åtminstone aldrig min mening
när jag lämnade lagmotionen. Tack, talman.
Vicelantrådet Roger Nordlund

Herr talman! För människor som är intresserade av demokrati och parlamentarism så är arbetet med lagtingsordningen rena rama julafton. Jag
minns fortfarande alla glada och mycket intressanta diskussioner som vi hade
under den föregående perioden när vi reviderade lagtingsordningen.
Jag märker att man under den här perioden har fört liknande diskussion i
lagtinget. Jag märker också att det under nästa period kommer att föras liknande diskussioner eftersom det fortfarande finns frågor som inte är lösta.
Det är väl detta som kallas för en levande demokrati vilket vi ska vara stolta
över att vi har här på Åland.
Herr talman! Orsaken till att jag begärde ordet beror egentligen på en
praktisk sak. Inom landskapsförvaltningen håller vi på att bereda en ny landskapslag om ett affärsverk, fastighetsverk. Enligt fullständighetsprincipen ska
alla inkomster och alla anslag ingå i landskapets budget. Den här principen
uttrycks nu in 53 § lagtingsordningen. Ett undantag från detta har vi när det
gäller t.ex. fonder som är utanför budgeten.
Det planerade fastighetsverket är tänkt att bli ett affärsverk. Enligt lagförslaget, som vi jobbar med, så ska detta vara en organisation utanför landskapets budget. Det strider mot fullständighetsprincipen i lagstiftningen så
som den är skriven idag.
Det bör då tas in ett undantag i lagtingsordningen som gör det möjligt att i
vanlig landskapslag lagstifta om hur affärsverk ska synas i landskapets budget. Det här undantaget kan förverkligas och förslagsvis formuleras på lik-
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nande sätt som grundlagens 84 § 4 mom. som anger; ”inkomstposter och anslag som gäller affärsverk tas in i budgeten endast till den del det anges genom lag”.
Herr talman! Det här kan förverkligas ettdera genom att vi får till stånd
den här förändringen i samband med utskottsbehandlingen av föreliggande
förslag som debatteras här idag eller alternativt att vi på ett normalt sätt i
samband med den aktuella lagstiftningen om affärsverket kommer till lagtinget.
Jag aviserar det här så att alla här i lagtinget vet om det. Vi kommer att
föra en diskussion med utskottet om det finns en beredskap att göra ändringen i den här behandlingen, annars gör vi på ett normalt sätt när det gäller den
frågan. Frågan är aktuell.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! I beredningen av detta ärende så hade vi i vår arbetsgrupp en
diskussion med vicelantrådet och med tjänstemän. Vi pratade om olika
lagar som landskapsregeringen behöver gå in i och komma med ändringsförslag. Det handlade om revision, bokslut och det kan också ha
någon parallell till det som vicelantrådet pratade om. Vi talade också om
fonder. Det är viktigt att komma vidare med alla de här bitarna, särskilt
hanteringen med revisionsberättelsen är lite snårig just nu.
Jag hoppas att det kommer ett större paket från landskapsregeringen
när det gäller de ekonomiska frågorna. Om det är en detaljändring som
är ganska lätt så kan vicelantrådet föra den diskussionen med utskottet
och kanske den vägen rätta just den här detaljen.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Herr talman! Vtm Eriksson beskrev helt riktigt det sätt som vi har jobbat
på. Vi har saker som vi i ett större paket troligen kommer till lagtinget
med. Just den här saken kanske mera är en detalj, kanske inte det är alldeles rätt uttryckt, men det är en mindre sak som är nödvändig för att
möjliggöra igångsättandet av affärsverket. Jag hoppas att vi kan göra det
via utskottsbehandlingen, annars gör vi det på det normala sättet, via en
framställning som vi kommer till lagtinget med.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Så länge vi processar den här lagändringen i lagtinget så måste
möjligheten att göra korrigerar finnas. Vi har från både talmanskonferensens och arbetsgruppens sida sett att det kan finnas andra saker
också som man måste rätta till i lag- och kulturutskottet. Det ser jag som
absolut möjligt förutsatt att det är en ganska enkel ändring.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Herr talman! Jag har förstått via lagtingets kansli att det även finns
andra små ändringar som kommer att göras under utskottsbehandlingen. Från landskapsregeringen och förvaltningen är vi beredda att
komma med färdiga skrivningar och förslag så att man kan göra den här
processen så lätt som möjligt för lagtinget.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Göte Winé

Tack, herr talman! Med tanke på det tidigare replikskiftet kan jag hälsa åt
vicelantrådet att vi kommer att se på det. Jag kommer att ta upp frågan själv
eftersom jag sitter i lag- och kulturutskottet.
Jag kommer att ta upp två saker i det liggande lagförslaget. För det första
tänker jag ta upp misstroendeyrkande. Liberalerna vill gärna ha möjligheten
att rikta misstroende direkt mot en enskild minister, medan det nu är ett
misstroende som riktas mot lantrådet vilket jag tycker att är rätt. Lantrådet
tar ut sitt lag, dvs. ministrarna, och är ansvarig för samtliga. Lantrådet har
det yttersta ansvaret. Det är som det ska vara.
Fru talman! För det andra, orsaken till att jag begärde anförande idag är
för att när jag bläddrade igenom det här så hoppade jag till när jag såg 14 §,
framförallt sista meningen. ”En lagtingsledamot som upprepade gånger
bryter mot ordningen kan tilldelas en varning av lagtinget eller utestängas
från lagtingets sammanträden högst två veckor.” Det är lite drastiskt tycker
jag. Det passar inte in. Jag tycker att man skriver någon på näsan. Var och en
är invald i demokratisk ordning. Det är en självklarhet att man ska bete sig
därefter och man ska visa respekt, men jag känner att man inte ska hota med
att stänga av någon från lagtingsarbetet. Man är medlem av Ålands lagting.
Gunnar Jansson nämnde tidigare; ”fullmakten som folket ger”. De som är här
har fått fullmakt av folket. Då ska man få vara sig själv. Jag tycker inte om att
man sätter in en sådan mening som i 14 §. Det påminner mera om uppfostringssyfte i grundskolan eller någonting sådant än vad som ska gälla i Ålands
lagting. Jag tycker att vi har annat att lägga krut på än att vi ska ha övervakning av varandra. Tack, fru talman.
Vtm Roger Jansson, replik

Tack, fru talman! Det här är ingen ändring i lagtingsordningen. Så här
har vi haft det sedan lagtingsordningen kom till. Jag som har varit med
länge har varit med och tillämpat det här. Det baserar sig på ett sjukligt
missbruk på det viset att plenum kontinuerligt stördes här inifrån bänkarna. Då använde man sig av den här paragrafen och uteslöt två veckor
från arbetet. Det visade sig ha en positiv effekt så att ordningen kunde
återställas i fortsättningen. Det är i sådana sammanhang som en sådan
här passus ska användas. En sådan passus finns också i riksdagsordningar på andra håll för olyckliga udda händelser.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Jag tycker fortfarande att det inte känns bra. När jag
tittar i detaljmotiveringen i denna lag så nämns det begreppet ”värdigt”.
Även klädsel nämns. Vad vill man med denna lag? Jag känner ändå att
denna lag ger lite för mycket fullmakter. Det är fortfarande lite för
mycket ”att skriva på”, även fast den passusen också finns i riksdagen.
Jag är inte så hemskt tillfreds med den här skrivningen.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Motiveringen som ledamoten hänvisar till när det gäller
bl.a. klädsel styrs av första meningen, att vi ska uppträda sakligt och
värdigt, vilket framgår av motiveringarna.
Den här passusen är för exceptionella undantagsfall som förhoppningsvis aldrig mera ska inträffa. Tänk att någon här skulle få ”spel”, bli
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sjuk eller på annat sätt inte kunna hantera situationen här i plenisalen
och det skulle förekomma höga rop och störa förhandlingarna kontinuerligt. Det kan också hända på läktaren och för detta har vi regelverk för
att stoppa det. Samma regelverk gäller då här nere, även om det är långt
mycket högre tröskel att komma till ett sådant beslut.
Ltl Winé, ids inte se spöken i den här formuleringen för det finns
nämligen inga sådana.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Nej, vtm Jansson, det är många år sedan jag slutade
leta spöken. Det är inte spöken jag letar efter.
Vad skriver vi i lagtingsordningen för Ålands lagting och för lagtingsledamöterna? Jag tycker faktiskt inte att detta är rätt. Om vi nämner ordet sjukligt så är det okej men i den här paragrafen så hör den passusen
inte riktigt hemma. Fast den meningen har varit med tidigare så känner
jag att den är lite malplacerad i denna paragraf.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Jag vill också säga att ingen ändring är gjord till den här delen
som ltl Winé tog upp. Däremot har vi öppnat den här paragrafen för att
understryka att det är var och en ledamots ansvar här i salen att uppträda på ett värdigt sätt. Menar ltl Winé att vi ska stryka alla de delarna?
Det är ändå på det viset att vi har en klädkod, vi har ett system för hur vi
titulerar varandra och det är just för att vårt agerande och våra diskussioner ska hållas på en viss värdig nivå. Tycker ltl Winé vi ska ta bort det?
Jag förstod inte varför det här var fel.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Vtm Eriksson vad är värdighet? Vtm Eriksson och jag
kan tycka helt olika när det gäller värdighet. Värdighet för mig är respektfullhet och att man är hel och ren. Vtm Eriksson kan uppfatta värdighet som någonting annat.
I detaljmotiveringen står det bland annat om klädsel. Är det inte på
det viset att var och en ska ha rätt att klä sig som den vill, inte hur som
helst men respektabelt. Men behöver vi skriva in det som en text? Är det
så viktigt?
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Ytterst är det talmannen, talmanskonferensen och talmanstrio
som bevakar att vi här i lagtinget uppträder på ett värdigt sätt. I paragrafen har vi skrivit in att det också är var och ens ansvar att se till att man
uppträder värdigt. Det finns ett vedertaget system sedan många, många
år, ända sedan lagtinget tillkom har man byggt upp ett regelverk. Det
finns en klädkod. I klädseln ingår också en värdig framtoning. Därför
har vi i detaljmotiveringarna pekat på att det också handlar om klädsel.
Det ska vara snyggt.
När det gäller misstroende så säger ltl Winé att det är lantrådet som
ska ansvara för ministrarna.
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Ltl Göte Winé, replik

Jag sade att lantrådet ansvarar för laget, alltså för ministrarna. Man tar
ut de ministrar man vill ha. Om man märker att det är någon som inte
längre uppfyller det som man vill så byter man ut den ministern. Den
som har den politiska makten är den som man väcker misstroende mot.
Då blir det mot lantrådet för det är lantrådet som har tagit ut sina ministrar och ska leda regeringen. Jag tycker inte att det här är så märkvärdigt och problematiskt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Jag ids inte upprepa vad ledamöter tidigare har sagt.
Jag står bakom det.
Ltl Winé uttryckte att man har fått folkets förtroende. Med detta uppfattade jag att man får bete sig och gå klädd hur som helst här i lagtinget
och att inte lagtinget ska blanda sig i hur man ser ut bara man är hel och
ren. Då har vi lite olika uppfattningar. Har man fått folkets förtroende
att sitta i Ålands parlament så borde man ha en viss värdighet när det
gäller hur man beter sig och hur man klär sig. Jag kan ju vara hel och
ren och ändå komma med T-shirt, slips och kortbyxor. Var går gränsen?
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Ltl Brage Eklund och jag har olika värderingar, där går
gränsen. Ltl Brage Eklund kanske ser att slipsen han bär just nu är så
otroligt viktig och ger status. En person som kommer i T-shirt och är
välklädd har samma status för mig. Man kan vara snyggt klädd så också.
Jag vet också om klädkoderna som kom här tidigare. Är det tjugohundratalet vi pratar om? Jag tycker ibland att vi kanske går lite för långt.
Vtm Jansson sitter här och nickar. Jag respekterar det, men samtidigt
tycker jag att det finns otroligt snyggt klädda. Tidigare har det förekommit lagtingsledamöter i polotröjor men de blev tillsagda att inte ha
det. Det tycker jag att är synd för de var otroligt snyggt klädda. Detta är
tjugohundratalet!
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Klädkoden är egentligen en bagatell. Det här förtroendeuppdraget som man får ger också en viss respekt. När man sitter i
Ålands parlament så passar det inte att komma med T-shirt och kortbyxor. Där skiljer sig väl vår syn på klädkod. Någon sorts värdighet
måste det här parlamentet ha och då kan man inte gå klädd precis hur
som helst. Idag är detta inte någon fråga, även om man har fått folkets
förtroende så måste det finnas regelverk som alla ska följa.
Ltl Göte Winé, replik

Ltl Brage Eklund får gärna säga vad jag tycker men jag tror inte jag har
pratat om kortbyxor så där kanske gränsen går.
Däremot skulle jag inte ha problem om en punkare blev invald och att
den personen kommer hit som sig själv för det är den personen som har
blivit invald. Punkaren har rätt att komma i kläder som den personen
känner sig mest bekväm i. Det är personen som man har röstat in. Sedan
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ska man ha respekt för var och en av ledamöterna och för vars och ens
åsikter. Vi har rätt att ha olika åsikter. Jag tycker att vi måste respektera
varandra som personer.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Petri Carlsson

Tack, fru talman! Jag blev inspirerad av ltl Göte Winé som tog upp klädseln
och om det är okej med T-shirt eller inte. Min uppfattning är att det inte är
okej med T-shirt i Ålands lagting. Jag tycker att man ska ha en vårdad klädsel. Det finns vedertagna begrepp för vårdad klädsel. Det finns bilder så det är
bara att surfa på internet och titta på vad begreppet vårdad klädsel innehåller. Jag tycker att utskottet kan diskutera detta om man vill.
Här är man inte bara representant för väljarna som har valt in en, utan när
man sitter i Ålands lagting så är man faktiskt också representant för hela
Ålands folk och Ålands lagting. Man måste ha en viss respekt för den institution vi är, ha en vårdad klädsel för alla besökare och visa bilden av vårt parlament som en civiliserad del av vårt samhälle. Det ingår att ha vårdad klädsel,
vilket innefattar att man har ett par fräscha långbyxor, skjorta och motsvarande för kvinnorna. Jag tycker att det hör till och det är viktigt. Jag kan inte
förstå att man tycker att det är okej att komma hit med en T-shirt eller liknande, det är inte värdigt ett parlament. Till den delen vill jag ta avstånd från
en sådan enklare klädsel här.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Jag håller med ltl Petri Carlsson och de andra som har uttalat sig. Här i Ålands viktigaste rum måste det väl åtminstone råda lite
värdighet. Fast jag är motorcykelmekaniker så kan jag inte komma hit i
en oljig halare och ställa mig här i talarstolen. Jag klär mig snyggt och
prydligt när jag kommer hit och utövar mitt ämbete som lagtingsledamot. Även om jag är motorcykelmekaniker så kommer jag inte med halare. Det måste vara rim och reson på klädseln. Man ska inte se ut som
en fågelskrämma i Ålands lagting.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag kan inte annat än att hålla med. Jag tycker egentligen att man faktiskt borde ha slips här i Ålands lagting, vilket jag ser
att ltl Sundman inte har. Jag kan acceptera det, Sundman har ändå en
vårdad klädsel med en fin skjorta och kavaj.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Göte Winé

Tack, fru talman! Jag vill förtydliga. Jag har inte slips, men jag har en sådan
krage som det står i föreskrifterna att man ska ha.
Bara för att jag ifrågasätter klädkoden så har jag inte nämnt vare sig oljiga
kläder för motorcykelmekaniker eller fågelskrämmor. Jag tycker att vi kan
försöka hålla debatten på en rimlig nivå. Tack.
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Talmannen
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Kan förslaget att remittera ärendet till lag- och kulturutskottet omfattas? Förslaget är
omfattat. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.
Remiss
6

Ändringar i samfundsbeskattningen 2015-2017
Landskapsregeringens lagförslag (LF 13/2014-2015)
Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet
Diskussion.
Vicelantrådet Roger Nordlund

Fru talman! Den här lagframställningen är väl så nära man kan komma en
kompletterande framställning med beaktande av att förslagen som nu föreligger också fanns med i det paket som lagtinget behandlade i samband med
den ordinarie budgeten för 2015. På grund av vissa tidsmässiga förskjutningar i riksdagen så måste lagtinget avstå från att göra vissa förändringar för att
vi skulle få det att ligga i linje med de beslut som fattades i riksdagen.
Därför kommer vi nu istället med två små förändringar när det gäller samfundsbeskattningen och samfällda förmåner, så att de kan vara 20 respektive
28 procent.
Sedan blir det också en liten förlängning när det gäller avskrivningsmöjligheterna för vissa företag.
Ekonomiskt innebär detta ytterligare en viss kompensation till kommunerna. Grundförslaget innebar 285 000 euro för 2015. Nu blir det ytterligare
50 000-70 000 euro som faller ut 2017 när allt är ikraft.
De förändringar som vi gör kompenseras fullt ut till kommunerna.
Ltl Mika Nordberg

Tack, fru talman! Jag har under den här mandatperioden suttit i finansutskottet i snart 3 1/2 år och det här är inte den första ändringen i olika skattesatsprocenter som vi behandlar.
Jag är personligen av den åsikten att om inte regelverket skulle säga att en
lagframställning ska gå via utskottet så skulle jag se att de här förslagen
kunde passera utan att utskottsbehandlas. De facto finns det inte utrymme i
de här behandlingarna för någon form av politiska manövrar åt varken det
ena eller det andra hållet vare sig om man sitter i opposition eller i regeringsställning. Det är mer eller mindre korta formuläret som gäller. Vi har tidigare
i utskottet hört att även om vi skulle vilja utnyttja olika möjligheter till ändringar i skattesatsningarna, i och med att det är vår behörighet, så faller det
ändå på sin orimlighet. Det är skattebyrån, som drivs av finska staten, som
sköter det i praktiken och det skulle fördyra systemet om vi skulle ha annorlunda.
Jag hoppas att man kan hitta en lösning i framtiden för att det här på ett
smidigt sätt kunde behandlas. Jag antar att det kommer att bli korta formuläret från finans- och näringsutskottet.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Ltl Nordberg kommer med en intressant tankegång att man
inte skulle behöva utskottsbehandla. Men det är nog en mycket väsentlig
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del av rättsskyddet och rättssäkerheten i vårt parlamentariska system att
allt som kommer ifrån landskapsregeringen granskas noga här i lagtinget.
När det gäller samfundskattefrågorna så har vi faktiskt en gång på
nittiotalet gått så väldigt långt så att vi har nollat den åländska belastningen på företagen. Det gällde en försäkringsform som heter captive.
Den möjligheten finns naturligtvis också nu att politiskt gå in och göra
förändringar om man vill. Jag delar ltl Nordbergs åsikt, i det här fallet
finns det inte ett sådant politiskt intresse och därför är kort formulär en
normal arbetsmetod.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget
är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
Föredras
7

Väg- och broprojekt
Ltl Mats Perämaas skriftliga fråga (SF 2/2014-2015)
Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare plenum.

Föredras
8

Servicesedlar i socialvården
Ltl Gunnar Janssons skriftliga fråga (SF 3/2014-2015)
En fråga ska läsas upp av frågeställaren och efter det ger lantrådet eller en minister svar
på frågan. Frågeställaren får sedan hålla högst två anföranden som också kan besvaras.
Någon annan diskussion är inte tillåten.
För svaret på frågan tillämpas ingen tidsbegränsning medan övriga yttranden inte får
överstiga tre minuter.
Svaret kommer att ges av minister Carina Aaltonen. Ordet ges först till lagtingsledamoten Gunnar Jansson.
Ltl Gunnar Jansson

Tack, fru talman! Den här frågan har följt mig under åren.
Kommer det att finnas servicesedlar inom social- och hälsovården på
Åland den 1 april 2015 och hur kommer det att fungera inom området för
handikappservicen enligt lagens föreskrifter?
Med lagen avses här den lag som framgår av motiveringarna.
Minister Carina Aaltonen

Fru talman! Svaret på ltl Gunnar Janssons fråga är ja och nej.
Ja, möjligheten till systemet med servicesedlar har ju funnits i ungefär tio
år. Systemet finns idag och det kommer också att finnas efter den 1 april.
Och nej, ingen kommun har ännu inlett arbetet med att införa systemet
med servicesedlar i sin administration.
Enligt gällande socialvårdslag och den som kommer att fortsätta att gälla i
nuvarande form efter den 1 april i år så är det helt och fullt möjligt att ordna
service med hjälp av servicesedlar. Det här reglerades i socialvårdslagen redan 2004. I kapitel 3, 29 § finns det lagrum ltl Jansson frågar efter. Men, det
är inte ett tillräckligt tydligt regelverk och därför pågår nu ett lagstiftningsar348

bete gällande en lag om servicesedlar i form av en blankettlag. Det här lagförslaget ska ut till kommunerna i april på remiss.
Det är viktigt att komma ihåg att det redan idag finns lagstöd för att inrätta
ett system med servicesedlar. Kommunerna kan, om de vill, gå in för det här.
Min bestämda uppfattning är att kommunerna hittills inte har varit intresserade av att införa ytterligare ett administrativt system som kräver att man
lägger mer resurser på bl.a. att bestämma inom vilka områden som man ska
inrätta servicesedlar. Kommunerna ska prissätta sin egen producerade service så att man på rätt sätt kan värdera värdet på servicesedeln. Man ska
också godkänna de privata serviceproducenterna och de ska även införas i ett
officiellt register som gärna ska finnas på hemsidan. Så det är ganska mycket
arbete för kommunerna att administrera.
Nu är det andra gången som ltl Gunnar Jansson i Ålands lagting lyfter frågan om servicesedlar. Jag undrar varför man har den här synen? Är man
missnöjd med den nuvarande offentliga servicen? Inom vilket område vill
man förbättra med hjälp av servicesedlar? Vill man spara pengar eller är det
en ideologisk fråga?
Jag vet inom vilka områden jag välkomnar systemet med servicesedlar.
Vad är det som liberalerna egentligen vill?
Ltl Gunnar Jansson

Tack, talman! Det var en egendomlig debatteknik. Om jag börjar besvara ministerns fråga så är jag övertygad om att jag blir avklubbad. Jag ska inte ens
fresta på förlåten, jag ska inte ens försöka.
Tack för svaret minister Aaltonen. Det fanns en glidning där som var
sublim, men jag uppfattade den. Det är skillnad mellan möjlighet till och att
göra. Ministern sade att det finns redan möjlighet att ha servicesedlar – ja,
men var är de? Det är ju servicesedel i handen på en anhörig till en gravt
handikappad som kan anställa en privat assistenttjänst för denna gravt handikappade, enligt den nya handikapplagstiftningen. Man kunde få betala för
den privata tjänsten med en servicesedel. Den tjänsten saknas. Jag förstår att
det finns möjlighet till servicesedlar. Möjligheten till sol har vi alla men vi har
ändå inte alltid sol. Det är andra faktorer som påverkar den saken.
Min fråga är mycket allvarligare än bara ”en möjlighet till” för det har vi
debatterat länge och många gånger. Vad ska den kommunala socialarbetaren
som vill ge en servicesedel till en anhörig till en gravt handikappad säga den
första eller andra april i nästa vecka? Ska personen säga; ”möjligheten till
servicesedel finns, men tyvärr har jag ingen.” Vart ska jag gå för att få fram en
servicesedel? Svaret är landskapsregeringen. Hur förklarar ministern det
här?
Minister Carina Aaltonen

Tack, fru talman! För det första måste vi komma ihåg att det i 8d § står att
kommunerna kan ordna personlig assistans genom tre olika sätt. Dels att en
gravt handikappade själv är arbetsgivare, dels att kommunerna ordnar den
personliga assistansen för den gravt handikappade eller så ordnar kommunerna servicen genom servicesedlar. Då måste kommunen först och främst
fatta ett sådant beslut inom vilka områdena, t.ex. personlig assistans, som
kommunen ska gå in för ett system så att det finns ytterligare ett alternativ
till klienterna. Kommunerna måste bestämma detta och de måste också fatta
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beslut om värdet på servicesedeln. Det måste också finnas serviceproducenter, dvs. personliga assistenter, som kan godkännas och som är med i förskottsuppbördsregistret. De personliga assistenterna ska registreras och sedan kan man börja använda sig av det här systemet. Det är helt administrativt
system.
Det kommer inte idag och inte från den 1 april någon slags sedlar från
landskapsregeringen, utan var och en kommun kan själv fatta beslutet inom
vilket område de ska använda sig av servicesedlar, hur sedlarna ska användas
och prissättningen måste vara skälig.
Sedan ska vi komma ihåg att om kommunerna väljer att gå in för att inrätta systemet med servicesedlar så har också klienten rätt att säga nej tack.
”Jag vill inte använda mig av systemet med servicesedlar. Jag vill använda
mig av kommunens vanliga offentliga service.”
Ltl Gunnar Jansson

Tack, talman! Jag är mycket medveten om vad som står i 8d § i handikappservicelagen. Det blir gällande rätt på Åland nästa onsdag, så fungerar blankettlagstiftningen.
Det fall som jag nämnde t.ex. en anhörig till en gravt handikappad kan ha
servicesedlar som alternativ. Är det inte möjligt för landskapsregeringen att
åstadkomma servicesedlar, att ge befolkningen på Åland den här möjligheten? Eller betyder det här att den anhöriga ska vända sig till social- och hälsovårdsministeriet eller någon annan riksinstans och säga; ”tyvärr, vi får inte
fram servicesedlar på Åland”. Jag förstår inte resonemanget. Går det inte att
följa lagstiftningen, sådan den är skriven, och ta tillvara de möjligheter som
den medger istället för att söka utvägar för att förhindra att lagstiftningen
träder i kraft? Det här är en mycket gammal fråga. Mycket gammal fråga!
Frågan ingår i regeringens regeringsprogram, det har utlovats i budgetar
och det aviserades i höst att det kommer lagförslaget mitten på mars. De
senaste uppgifter som jag fick är att det kommer i sommar. Vore det inte möjligt att istället ta itu med frågan och inte bara skjuta den på någon annan? Jag
tänker på befolkningen och nivågarantin i socialvården enligt självstyrelselagens 44 § mom.2 där man ska hjälpa befolkning och inte försvåra deras tillvaro. Så ser jag på saken.
Minister Carina Aaltonen

Idag är det här reglerat i socialvårdslagens 29 §. Så här lyder handikappservicelagens 8d § i nuvarande form: ”Genom att ge den gravt handikappade en
i 29 a § i socialvårdslagen avsedd servicesedel som uppgår till ett skäligt
värde och med vilken personen i fråga kan skaffa assistentservice.”
I riket upphävs socialvårdslagen men inte hos oss där skrivningen att man
ordnar det genom 29 a § kvarstår. Men i riket flyttar man den här paragrafen
till lagen om servicesedlar. Det är precis samma lydelse på paragraferna, men
idag är det 29 § i socialvårdslagen som blir kvar hos oss efter den 1 april, men
i riket, där den upphävs, flyttas samma lydelse till handikappservicelagen.
Jag menar att det egentligen är mera teknik.
Frågan är vilken kommun som är intresserad av att införa det här systemet? Jag har frågat Mariehamns stad om behovet, jag har frågat om socialnämnden är intresserade samt vilken brådskande ordning detta har. Mariehamns stad har ännu inte fattat beslut om att gå in för att använda sig av sy-
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stemet med servicesedlar. Om vi hade fått ett annat besked till landskapsregeringen, om det hade funnits ett verkligt behov hos kommunerna, då hade vi
kunnat leverera den här lagstiftningen för länge sedan. Min uppfattning är att
behovet inte finns. Man är nöjd med det serviceutbud som finns idag.
Det är klart att vi ska ta fram detta och sedan kan det på sikt finnas möjlighet för privata serviceproducenter att ingå i ett sådant här system.
Kommunerna har ett mycket viktigt arbete att göra. De ska fatta beslut och
välja inom vilka områden de ska använda sig av servicesedlar, om det är detta
man vill.
Talmannen
Landskapsregeringens svar antecknas för kännedom. Ärendet är slutbehandlat.
Bordläggning
9

Godkännande av Europarådets konvention om bekämpning av våld mot kvinnor
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 5/2014-2015)
Landskapsregeringens yttrande (RP 1/2014-2015-s)
Republikens presidents framställning (RP 1/2014-2015)
Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 30.03.2015. Godkänt.

För kännedom
10

Barnombudsmannen på internet
Ltl Mats Perämaas skriftliga fråga (SF 4/2014-2015)
En fråga ska besvaras inom tio dagar efter det att landskapsregeringen tagit emot frågan. Om frågan inte kan besvaras ska landskapsregeringen meddela det till lagtinget
och samtidigt ange orsaken till att ett svar inte ges.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls 30.03.2015 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 27 ledamöter närvarande.
Lagtingsledamoten Jörgen Pettersson anhåller om ledighet från dagens plenum på
grund av privata angelägenheter. Beviljas.
Andra behandling
1

Godkännande av lagen om sättande i kraft av bestämmelser i Världspostkonventionen
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 9/2014-2015)
Landskapsregeringens yttrande (RP 6/2014-2015-s)
Republikens presidents framställning (RP 6/2014-2015)
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 enhälligt ge sitt bifall till framställningen? Lagtinget har i andra behandling enhälligt lämnat
sitt bifall till förslaget.
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Betänkandets motivering föreläggs för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i
enda behandling godkänt motiveringen.
Ärendets andra behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.
Andra behandling
2

Godkännande av det fakultativa protokollet om ett klagomålsförfarande till konventionen om barnets rättigheter
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 4/2014-2015)
Landskapsregeringens yttrande (RP 8/2014-2015-s)
Republikens presidents framställning (RP 8/2014-2015)
Samma förfarande iakttas för den här behandlingen.
Diskussion. Ingen diskussion.
Förslaget i presidentens framställning föreläggs lagtinget för bifall. Kan lagtinget enhälligt ge sitt bifall till framställningen? Lagtinget har i andra behandling enhälligt lämnat
sitt bifall till förslaget.
Betänkandets motivering föreläggs för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i
enda behandling godkänt motiveringen.
Ärendets andra behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

Första behandling
3

Godkännande av Europarådets konvention om bekämpning av våld mot kvinnor
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 5/2014-2015)
Landskapsregeringens yttrande (RP 1/2014-2015-s)
Republikens presidents framställning (RP 1/2014-2015)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.
Diskussion.
Ltl Christian Beijar

Fru talman! Våld mot kvinnor är en fråga om demokrati och kvinnors och
barns mänskliga rättigheter och är de facto ett av de största hindren på vägen
mot jämställdhet. Våld i nära relationer är ödeläggande för de drabbades
hälsa, självkänsla, trygghet och livskvalitet och möjlighet att bestämma över
sina egna liv. Mäns våld mot kvinnor är oacceptabelt detsamma gäller för
våld i samkönade relationer och så kallat hedersrelaterat våld och förtryck.
Det råder en bred politisk enighet på Åland om att mäns våld mot kvinnor
är ett högt prioriterat område men det har saknats en sammanhållen strategi
för att ta itu med problemen, förebygga, bekämpa och lindra konsekvenserna
för just den här typen av våld.
Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande samhällsproblem som berör såväl kvinnor som män, såväl flickor som pojkar. Alla insatser för att bekämpa
det könsrelaterade våldet måste utgå från de utsattas behov. För att stoppa
och motverka våldet måste vi dessutom förstå våldet och ha kunskap att identifiera faktorer som bidrar till eller upprätthåller våldet.
Social- och miljöutskottet har behandlat Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet och
hört en mängd personer som på olika sätt är engagerade i arbetet för att bekämpa våld mot kvinnor och av våld i hemmet.
Konventionen är den första juridiskt bindande överenskommelsen som
syftar till att skydda kvinnor mot våld. Syftet är att förebygga och avskaffa
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våld mot kvinnor, att skydda brottsoffer och att ställa förövarna av våldshandlingar till svars. Definitionen på våld är också mycket vid och innefattar
varje fall av könsrelaterat våld som leder till eller troligen kommer att leda till
fysisk, sexuell, psykisk eller ekonomisk skada eller fysiskt, sexuellt, psykiskt
eller ekonomiskt lidande för kvinnor inbegriper hot om sådana handlingar
tvång, eller godtyckligt frihetsberövande, oavsett om det sker i ett offentligt
eller privat sammanhang.
Konventionens syfte är även att avskaffa alla former av diskriminering som
riktar sig mot kvinnor och att främja faktisk jämställdhet. Konventionen förutsätter också att parterna införlivar ett genusperspektiv i genomförandet av
konventionen och att principer genomförs som främjar jämställdheten mellan kvinnor och män och som stärker kvinnors ställning.
Utskottet konstaterar också att jämställdhet mellan kvinnor och män är ett
viktigt samhälleligt mål och en förutsättning för ett rättvist samhälle. I landskapet utgår man främst från jämställdhetslagen och landskapsregeringens
ramprogram för det åländska jämställdhetsarbetet. I programmet för år
2012-2015 beskrivs målsättningar och konkreta åtgärder för jämställdhetspolitiken. Utskottet har noterat att det i landskapet för närvarande pågår projektet” Jämställd barnomsorg” och ”Jämställd fritid”. Projektet ”Fair Sex”
med målsättningen att förebygga sexuellt våld och främja positiva sexuella relationer hos unga har nyligen genomförts i de åländska gymnasialskolorna.
Utskottet anser att insatser för att främja jämställdhet och förebygga sexuellt
våld behöver bedrivas kontinuerligt och även riktas till eleverna i högstadiet.
Fru talman! Utbildning, utbildning och åter utbildning kräver konventionen till dem som på olika sätt arbetar med kvinnovåld. Sedan år 1999 har inom
ramen för kvinnofridsarbetet arragerats cirka 250 utbildningstillfällen. Landskapsregeringen har också tillsatt en särskild kvinnofridskommitté för att utarbeta en övergripande strategi för kvinnofridsarbetet i landskapet med målsättningen att omsätta den praktik- och kunskapsbaserade forskningen om
hur våldet påverkar kvinnor, barn och män till målinriktade insatser så att de
som behöver stöd och hjälp faktiskt får det. I kommitténs uppdrag ingår
också kartläggning av uppdrag, ansvar och samverkan inom och mellan de
olika aktörerna.
Bästa lagting! Där är det skäl att notera att kvinnofridskommittén konstaterar sammanfattningsvis i sin kartläggning att frågan om våld i nära relationer inte har inarbetats i berörda myndigheters ordinarie verksamhet och
inte heller ses som ett eget kompetens- och kunskapsområde. Bristande samsyn i myndigheten och i samarbetet mellan myndigheter är ett stort problem
enligt kommittén.
Kvinnofridskommittén listar i sin kartläggning ett antal åtgärder som behöver vidtas för att utveckla och förbättra arbetet mot våld i nära relationer.
Kommittén föreslår bland annat att det bildas ett för hela Åland gemensamt
kvinno- och familjefridscenter som förutom att fungera som ett skyddshem
även skulle tillhandahålla experthjälp för personer utsatta för våld i nära relationer och fungera som ett informations- och kompetenscentrum.
Allt detta stöder social- och miljöutskottet och anser också att det även är
av stor vikt att berörda myndigheters verksamhet på området kontinuerligt
följs upp och utvärderas och vi anser det mycket viktigt att tillräckliga personella resurser och finansiering anslås för att möjliggöra ett kontinuerligt och
långsiktigt arbete på området.
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Ytterligare när det gäller utbildnings- och informationsinsatser anser utskottet att det är bra att det psykiska våldet är kriminaliserat men konstaterar
samtidigt att det är svårt att upptäcka, utreda och bevisa och därför behöver
berörda myndigheters kunskaper och metoder för att upptäcka och förebygga
psykisk misshandel.
Fru talman! Social- och miljöutskottet anser att tillgång till behandlingsinsatser riktade till våldsutövare en viktig del i arbetet för att bekämpa mäns
våld mot kvinnor. Sedan 2005 tillhandahålls i landskapet behandlingsprogrammet Alternativ till våld (ATV) för män som har ett aggressions- eller
våldsproblem gentemot sin kvinnliga partner. ATV-verksamheten är frivillig
och bedrivs huvudsakligen i form av gruppbehandling, men även individuell
behandling kan vid behov förekomma. Enligt utskottet är det viktigt att de
myndigheter som kommer i kontakt med våldsutsatta kvinnor och våldsutövande män har kunskap om vad ATV innebär och informerar om möjligheten
att delta i ATV-behandlingen.
Beträffande skyddat boende föreskriver konventionen att det ska finnas ett
tillräckligt antal skyddshem. I landskapet finansierar och upprätthåller Mariehamns stad skyddshemmet Tallbacken och övriga kommuner köper vid behov tjänster av Mariehamns stad.
I riket trädde den 1.1.2015 en lag i kraft som innebär att ansvaret för finansieringen av skyddshemmen överförs till staten och att klientförhållandet ska
vara avgiftsfritt. Med anledning av det önskar utskottet uppmärksamma
landskapsregeringen på att motsvarande lagbestämmelser saknas i landskapet.
När det gäller den eviga frågan om tystnadsplikten och dess tillämpning
konstaterar utskottet att tystnadsplikten är något lindrigare inom socialvården främst när det är frågan om barnskydd där det finns en direkt skyldighet
att för bl.a. anställda inom hälso- sjukvården och socialvården att göra en
anmälan vid misstanke.
Inom hälso- och sjukvården är tystnadsplikten betydligt striktare, men
Mariehamn har dock rätt att vittna trots sekretessbestämmelser om en person åtalas för ett brott på vilket kan följa fängelse i minst 6 år. Skäl att notera
är att alla, även hälso- och sjukvårdspersonal, har en skyldighet att underrätta myndigheterna om grova brott som är på färde och som finns angivna i
15 kap. 10 § strafflagen. Exempel på sådana brott är våldtäkt, grovt sexuellt
utnyttjande av barn och grov misshandel.
Utskottet ber landskapsregeringen överväga att i lagstiftningen införa en
rätt för hälso- och sjukvårdspersonal att trots sekretessbestämmelser och
utan patientens samtycke få göra en anmälan till polisen när de på grund av
omständigheter som de fått kännedom om i sin uppgift har skäl att misstänka
att patienten har utsatts för ett allvarligt våldsbrott.
Fru talman! Utskottet anser sammanfattningsvis att landskapsregeringen
bedriver ett aktivt och omfattande arbete för att förebygga och bekämpa våld
mot kvinnor. Enligt utskottet består den största utmaningen i att integrera
arbetet i de berörda myndigheternas ordinarie verksamhet och att utveckla
och stärka samarbetet mellan de berörda myndigheterna.
Avslutningsvis konstaterar utskottet att våld mot kvinnor är en allvarlig
kränkning av kvinnors mänskliga rättigheter och ett allvarligt samhällsproblem som orsakar ett omfattande lidande både för de våldsutsatta kvinnorna
och för de barn som bevittnar våldet.
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Genom konventionen stärks parternas förpliktelser att förebygga och bekämpa allt våld mot kvinnor och av våld i hemmet, vilket utskottet finner positivt.
Fru talman! Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet att lagtinget
ger sitt bifall till att lagen träder ikraft i landskapet Åland till de delar konventionen faller inom landskapets behörighet och att lagtinget bringar betänkandets motivering till landskapsregeringens kännedom.
Utskottet har inte varit helt enigt och ltl Torsten Sundblom har bifogat en
reservation till betänkandet som han själv får redogöra för. Tack.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Bekantade sig utskottet med den stora svenska utredningen,
där förra polischefen Carin Götblad var inblandad, om våld i nära relationer?
Hur fungerar det riktigt på Åland, fungerar överfallslarm? Har ju utskottet fördjupat sig i den frågan?
Christian Beijar, replik

Fru talman! Utskottet har inte fördjupat sig i Carins Götblads utredning.
När det gäller överfallslarm har vi bara haft en ren allmän information. Vi har inte närmat fördjupat oss i den frågan.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Jag invänder mot utskottets sätt att uttrycka sig. Kläm
nummer två är normalt förbehållet åtgärdsmotioner. Att bringa betänkandets innehåll till landskapsregeringens kännedom, det ska inte gå till
på det sättet en parlamentarisk miljö.
Nu talar vi alltså om mycket allvarliga saker, våld mot kvinnor och
våld överhuvudtaget. Det är enligt min mening helt olämpligt att tala om
underlåtenhet vad gäller att lagstifta om skyddshem. Utskottet önskar
att landskapsregeringen förfar si eller så. Det är ju lagtinget som bestämmer och som kommenderar sin regering! Lagtinget ska inte framställa önskemål. Ännu värre blir det i frågan om tystnadsplikten, där ber
utskottet landskapsregeringen handla på ett bestämt sätt. Det går inte
till på det sättet. Lagtinget bestämmer och dess redskap, regeringen, lyder!
Christian Beijar, replik

Fru talman! Det är korrekt som ltl Gunnar Jansson säger att lagtinget
bestämmer, men ändå kan man använda en vokabulär där man klart och
tydligt ger landskapsregeringen en signal, en uppgift, att utreda eller arbeta med vissa frågor.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack för det, ordförande Beijar. Med all respekt menar jag ändå att
självstyrelselagen har en nivågaranti vad gäller sociala rättigheter enligt
vilken lagtinget ska budgetera på ett visst sätt. Man ska sträva efter
minst likadana sociala förmåner som i riket. Jag tycker inte att ett utskott kan framställa ett önskemål som utfaller si eller så. Nog borde
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också ett utskott följa det som självstyrelselagen säger och vara mera
fast och robust i sina ställningstaganden.
Christian Beijar, replik

Fru talman! Det här är naturligtvis en tolkningsfråga. När det gäller den
aktuella frågan att staten ska gå in och finansiera skyddshem så utgår
naturligtvis utskottet ifrån att den frågan ska lösa sig på Åland.
Nu är vi inne i en KST-process och vi får se vilka konsekvenser den
processen har. Utgångsläget är att landskapsregeringen ska finansiera
till den del Tallbacken fungerar som skyddshem.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Torsten Sundblom

Fru talman! Det som skrivs i betänkandet stöder jag till största delen. Den liberala gruppen stöder också att den här konventionen ska träda i kraft.
I betänkande skriver man om skyddshem. Det har gjorts förändringar i riket och en lag har trätt ikraft som redogörs för här. På Åland har vi ingen lag.
Jag ville förstärka utskottets skrivning. Det är den första delen av klämmen.
När det gäller tystnadsplikten så uppfattade jag vid hörandet i utskottet att
man ville signalera och förmedla åt oss lagstiftare att det behövs en förändring. Det är en väldigt hög tröskel innan man kan gå till polisen och anmäla
någon som kanske har ”snubblat på tröskeln eller fallit i trappan”. Den typen
av våld som förekommer är på olika nivåer. Våldet har en tendens att bli
grövre och öka och det är mycket allvarligt.
Jag har skrivit en reservation när det gäller de här båda sakerna. I reservationen vill jag förstärka det som utskottet skriver så att vi får en beställning
till landskapsregeringen.
Klämmen lyder som följer: ”Lagtinget uppmanar landskapsregeringen att
dels trygga finansieringen av skyddshem enligt nivågarantin för de sociala
förmånerna i 44 § 2 mom. Självstyrelselagen, dels att överväga lagstiftning
som inför en rätt för hälso- och sjukvårdspersonal att oberoende av tystnadsplikt och utan patientens samtycke göra en anmälan till åklagare eller
polis när nämnda personal på grund av omständigheter vilka de har fått
kännedom om i tjänsten/arbetet har grundad anledning att misstänka att
patienten har utsatts för ett allvarligt våldsbrott.” Detta borde lagtinget omfatta för det här är en så pass viktig sak.
I övrigt stöder den liberala gruppen det här betänkandet och avser att föra
reservationens kläm till omröstning.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Vad gäller tystnadsplikten där personalen med goda
skäl kan misstänka att patienterna har blivit utsatt för handlingar som
är kriminella, kan ltl Sundblom förklara på vilket sätt hans reservation
avviker från betänkandets tankegångar?
Jag är något förvånad över hänvisningen till självstyrelselagen. Visst
finns det skyddshem på Åland. Det är samma sociala förmån som man
har i riket. Nu talar man om finansieringen, menar faktiskt ltl Sundblom
att man ska tolka 44 § i 2 mom. som att det också gäller finansieringen
av socialvården på Åland?
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Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! När det gäller finansieringen så har man i riket stiftat
en lag där staten skjuter till mera pengar, förutom det som går via statsandelarna. Kanske man i lagstiftningen här på Åland också borde fundera över hur vi finansierar det här. Jag har upprepade gånger hört
statsrepresentanter säga att Mariehamn finansierar det här för hela
Åland, men den diskussionen kan vi inte ha. Ska vi öronmärka en pott i
landskapsandelarna eller vilken väg ska man finansiera det? Landskapsregeringen bör överväga var vi kommer fram. På det sättet resonerar jag.
Ltl Barbro Sundback, replik

Visst kan man resonera så. Det är väl så som man resonerar i betänkandet.
Jag skulle vilja veta på vilket sätt Torsten Sundblom grundar finansieringsfrågan på självstyrelselagens 44 § 2 mom. som säger minst samma
förmåner som i riket? Det gäller sociala förmåner som enskilda personer
ska komma i åtnjutande av.
Under förra mandatperioden avvek liberalerna från detta vad gäller
barnomsorgslagen och då var det ett helt annat resonemang. Vi skulle
bara resonera andelen pengar, hur pengar delades per person och det
var ett speciellt resonemang. Nu är då man tillbaka igen i bokstavstolkning av 44 § 2 mom.
Vad är skillnaden mellan ltl Sundbloms åsikt och utskottets majoritet
när det gäller anmälningar vid våldsbrott och tystnadsplikt?
Ltl Torsten Sundblom, replik

Jag ville förstärka det genom att sätta det i en kläm, så var det med den
saken. Jag nämner inte någonting annat än just det som betänkande
konkret gäller.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Det känns lite som om ltl Sundblom egentligen tycker
likadant som utskottet, men bara för att det ska vara oppositionspolitik
så lägger man en reservation.
Det finns vissa detaljer i den här reservationen som ltl Sundblom
framför. Finansieringen ska lösas på samma sätt som i riket, men vi behöver inte kopiera riket alla gånger. Om man går in i detaljerna, som ltl
Sundblom gör, utan någon närmare utredning så kan det skapa bekymmer. Vi vet lite vad ltl Sundblom vill, när staden har haft klienter så har
finansieringen löst sig omedelbart, men eftersom staden saknar avtal
med övriga kommunerna t.ex. när det gäller Tallbacken så är det inte
alltid säkert att finansieringen säkerställs. Det finns en större problematik i det här.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! När det gäller finansieringen så svarade jag i en tidigare replik. Finansieringen är väl ganska klar. Det har också att göra
med att bl.a. viceordförande i utskottet har uttalat att det är staden som
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finansierar Tallbacken för hela Åland. Vad är då bättre än att vi tittar på
lagstiftningen och försöker ordna upp det?
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag har inte sagt det, men jag kan säga det nu; ja, staden finansierar en del för hela Åland. När jag säger detta så menar jag
grundtryggheten. Alla betalar inte för den grundtryggheten. Man måste
upprätthålla lokaler och personal. Staden bekostar detta för stadens invånare men det kommer alla till godo och då är det ju staden som finansierar just den delen för hela Åland. Så är det.
Ska vi göra precis likadant som i riket bara för att de nu kommer med
en förändring så jag tycker att man bör analysera den här frågeställningen lite mera. Vi ger en signal till landskapsregeringen att de ska titta på
det här för det är en större frågeställning än bara själva finansieringen.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Jag nämnde tidigare i repliken till ltl Sundback att
man kan göra det vilken väg som helst. Man kan titta på landskapsandelarna och öronmärka en bit där. Då kommer vi ifrån detta som ltl Carlsson sade att staden står för grundtryggheten vad gäller Tallbacken som
också används av andra kommunerna som köper tjänsterna. Vad vore
bättre än se till att den här finansieringen är ordnad för hela Åland? Det
här var bara ett exempel, jag kan inte säga direkt hur finansieringen ska
göras. Man kan bereda ärendet och beställningen har gått.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl John Hilander, replik

Tack, talman! Jag stöder ltl Sundblom att det här ärendet är oerhört viktigt, vilket ledamoten lyfter fram i sin reservation. Landskapsregeringen
måste ju få tid på sig att bedöma och titta på de olika konsekvenser som
kan uppkomma vid de här olika förslagen.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Det är ungefär den beställningen som finns i klämmen.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Petri Carlsson

Fru talman! Rent generellt belyser vi i social- och miljöutskottet vikten av
kunskap, utbildning och kontinuitet inom området för förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet. Det är bra och i våra organisationer behövs handlingsplaner så att insatserna blir genomtänkta och
så att vi når resultat.
Handlingsplaner finns inom flera av landskapets områden, men det verkar
finnas ett behov av uppdatering. Det har kommit en del nytt inom forskningen på området. Det kan också vara så att engagemanget för dessa frågor ligger
för mycket på individnivå. Personer byts ut. Kontinuitet behövs. Så med det
här i åtanke bör handlingsplanerna uppdateras och se till att de även innehåller svar på hur man når kontinuitet och att vi ser till att tillämpning och upp-
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följning av regelverk och direktiv fungerar. Målet i sig får inte bli att vi ska ha
en plan, utan fokus för en handlingsplan måste vara att åstadkomma handling i sig.
Jag tänkte beröra det här med psykiskt våld en del. Här finns ett problem
då det är ett svårgreppbart område. Det finns inte någon definition eller
kanske det finns många definitioner över vad som är psykiskt våld. Den som
drabbas av det tappar sin förmåga, blir successivt begränsad och tappar ofta
också insikten av att man är drabbad. Det saknas alltså en viktig pusselbit för
att kunna informera ordentligt. Dessutom saknas tillräckligt med kunskap i
samhället om psykiskt våld. Så har vi egentligen ett ”Moment 22”. Men vi kan
inte gömma bort problemet, så diskussionen måste leva vidare.
Viktigt med information och kunskap i hur man identifierar psykiskt våld.
Under en förälskelse kanske man accepterar vissa saker för allt är guld och
gröna skogar i en vacker dimma. Sedan tar sig den psykiska misshandeln sig
sakta framåt tills det är värre och man slutligen är fast. Det är oerhört svårutrett för myndigheterna och särskilt då för polisen. Det blir oerhört svårt att
bevisa det rent polisiärt eftersom psykiskt våld inte går att få tag på. Det är
inte fysiskt greppbart. Med det här vill jag inte säga att det är så svårt att vi
ska skippa frågan utan snarare måste vi jobba mer med den här frågan, genom att kompetensutveckla med mera. Utbildnings- och informationsinsatser är viktiga.
Sedan vill jag lyfta en av de viktigaste sakerna att komma åt det här och det
är civilkurage. Civilkurage behövs. Vi måste våga fråga! Och våga fråga mer.
Var och en medborgare måste våga fråga. Sina egna släktingar, vänner och
bekanta. Våga fråga på arbetsplatsen och på fritiden. Vi måste också fråga
mer på socialkontoren, på sjukhuset och hos polisen för att nämna några exempel. Alla borde reagera mer. Om sjukskrivningarna ökar; ställ frågor om
vad det beror på. Om man ser misstänkta blåmärken eller någon som mår dåligt; fråga! Om man upptäcker någon som regelbundet blir utsatt för kränkningar av sin partner eller blir kraftigt begränsad att lämna hemmet; våga
fråga! Här är det viktigt även hur man frågar, inte bara att man frågar. Därför
måste vi också se till att kunskapen ökar och att vi får ut information.
När man väl identifierar ett problem så är det viktigt att det går fort att få
hjälp och stöd. Det måste behandlas skyndsamt eftersom risken är stor att
man ångrar sig. Idag ligger mycket ansvar på den som är utsatt. Vi alla måste
ha beredskap på att ta hand om frågeställningarna och se till att man får stöd
och hjälp. Man måste ge möjligheter att komma ur situationen. Vi måste säga
att vi finns här och hjälper till.
Fru talman! Avslutningsvis vill jag beröra lagtingsledamot Sundbloms reservation. Reservationen har två delar och vi alla i utskottet tycker väl egentligen ganska lika. Men det känns som att det här handlar mer om att man
måste bedriva oppositionspolitik bara för att göra just det, vilket jag sade i en
replikväxling tidigare.
Första delen i reservationen handlar om att stärka i princip samma sak
som utskottet säger, den delen går in i detaljer redan i det här skedet och det
tycker jag att är lite olämpligt, vilket ltl Sundback även tog upp i sin replikväxling. Man hänvisar direkt till nivågarantin. Frågeställningen om finansieringen behöver breddas, man behöver se på det ur ett bredare perspektiv.
Den andra delen handlar om tystnadsplikten och möjligheten att få göra en
anmälan till polisen utan patientens samtycke. Där går också ltl Sundblom
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lite för mycket in i detaljer tycker jag, och säger att det ska bara ska gälla då
man misstänker att patienten har utsatts för ett allvarligt våldsbrott. Tänk om
det också ska gälla vid en lindrigare grad? Ett allvarligt våldsbrott motsvarar
brott som kanske renderar i sex års fängelse. Det betyder i princip att man
måste misshandla någon så kraftigt att man nästan slår ihjäl den personen.
Det finns en gräns som är väldigt luddig här. Vilken nivå ska vi ha? Det här
behöver man titta noggrannare på. Det finns också en annan del i det här som
är lite besvärlig och problematisk; det kan resultera i att man hindras från att
söka vård om det blir allmänt känt att varenda gång man kommer in så
kommer man att bli anmäld. Då kanske det resulterar i att kvinnan inte söker
vård och det är inte heller bra. Den här frågeställningen är ganska komplicerad. Jag tycker att utskottets formuleringar är bättre än att gå in så här specifikt i detalj. Först måste det granskas och analyseras noggrant, sedan kan
landskapsregeringen komma tillbaka när de har tittat på de här frågeställningarna för de är väldigt svåra. Tack.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! 44 § i självstyrelselagen säger att man ska sträva till att
inte ha sämre förmåner. Det gäller hela bredden. Vi ska ju inte använda
självstyrelsen mot den åländska befolkningen så att vi inte ska kunna ge
samma förmåner som på andra ställen. Vi ska ha minst samma nivå.
Ltl Petri Carlsson, replik

För det första säger den här klämmen att det ska gälla den paragrafen
när det gäller finansieringen. Det är detta som ltl Sundblom vill. Jag tolkar inte den här paragrafen på det viset att man måste säga att vi ska ha
förmåner på minst samma nivå i varenda enskilt område inom den sociala sektorn. Jag tolkar detta som en helhet för hela Åland. Vi ska ha
minst samma förmåner totalt sett som i riket. Jag vill inte gå in och begränsa det till att gälla enbart just det här. Vi på Åland måste kunna ha
vårt eget system som totalt sett är bättre eller lika bra som i riket.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Jag tror att mycket är en fråga om språkbruk och parlamentariskt umgänge. Jag har tidigare talat om risken med parlamentarisk rädsla här i lagtinget som om det vore kritiskt, oparlamentariskt eller rent av opassligt att önskemål om klämmar. Men det är precis tvärtom; det är ju lagtingets sätt att uttala en uppmaning i det här fallet. Det
är en beställning till sin regering att nu vill lagtinget att landskapsregeringen ska handla på ett visst sätt i en viss riktning. Språkligt och parlamentariskt är det en betydande skillnad mellan att lagtinget ber eller
önskar mot att lagtingets säger; ”varsågod och red ut de här och överväg
om det ger upphov till behov av åtgärder.” Jag tycker inte att det finns
orsak att gräla och tvista om viktningen. Här handlar det om vem som
bestämmer, vilket jag sade tidigare. Är det lagtinget som bestämmer eller är det regeringen?
Talmannen
Tiden är ute!
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Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Ja det handlar förstås lite om vem som bestämmer. Är
att oppositionen som bestämmer eller är det landskapsregeringen som
bestämmer med en majoritet bakom sig? Jag tycker att det är landskapsregeringen som bestämmer med en majoritet bakom sig. Det
handlar också om tillit till landskapsregeringen. Tror vi på att landskapsregeringen ordnar det här eftersom vi säger de här sakerna i vårt
betänkande? Åtminstone vi litar på att landskapsregeringen åtgärder det
här. Om det visar sig att landskapsregeringen inte har åtgärdat detta då
kan jag tänka mig att ta till en kläm. Även i andra sammanhang när jag
satt i finans- och näringsutskottet var jag beredd att stöda en kläm. Vi
har några gånger understött att ta fram klämmar.
I det här fallet måste landskapsregeringen få jobba med detta och vi
litar på att man gör det när vi säger det. Man kan återkomma igen med
en kläm om det är så att det behövs.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Igge Holmberg

Talman! Det har redan talats mycket om konventionen och dess juridiska betydelse. Jag tänker tala om den i ett bredare sammanhang, om samhället i
stort.
Jag kommer att tala om våldet i förhållanden, men det handlar inte bara
om våld mot kvinnor. Vi bör komma ihåg att det ofta är barn inblandade,
ibland som offer, ibland som åskådare. Men ha i bakhuvudet att det ofta finns
barn med och att flickor är än mer utsatta i samhället när det kommer till
människohandel och koppleri.
Vad gäller Finland så är det inte en skojig läsning. 200 000 barn i Finland
berörs av familjevåld varje år. 17 procent av alla barn i Finland har sett eller
hört våld i egen familj.
Här borde vi också tala om skyddshemmen och påminna om att i Finland
har man nu vidtagit så drastiska åtgärder som att ställa dem under statlig
finansiering för att säkerställa att det finns en trygg punkt för kvinnor att fly
till när våldet visar sig i hemmet.
Fru talman! Jag vill börja med att säga en sak tydligt. Det är bra att konventionen fastställer de skyldigheter som staterna har i arbetet med våld mot
kvinnor, ett problem som alltför sällan ges den tyngd det förtjänar.
Våld har inte en nationalitet, det har inte en klass, det har inte en religion
eller en ras, men våld har ett kön. Våld är ett manligt problem i första hand.
Män slår män, män slår kvinnor.
Vad gäller våldet i nära relationer så börjar det med den enkla inställningen: ”Jag har rätt att kontrollera dig. Jag har rätt att bestämma vad du har på
dig, vart du går på kvällen, vilka vänner som jag kan låta dig träffa, vem du får
tala med på telefonen” osv.
Man beskär livsområdet kring den person man säger sig älska så till den
grad att när den fysiska misshandeln kommer börjar så finns det knappast
någon som kan upptäcka den.
Detta psykiska våld hade utskottet mest problem med, vi fick med en definition men även den har sina begränsningar. Det psykiska våldet, som kan
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vara lika förödande som det fysiska, är väldigt svårt att definiera och även
svårt att upptäcka.
Sara Mikander, som är utvecklingskoordinator på Kvinnojouren i Jakobstad har sagt: ”Det är det psykiska våldet som är värst, men det är det fysiska
våldet som det skrivs mest om.” Det finns många problem med våld i nära relationer, men forskare är eniga om är att det i första hand är ett manligt problem. Och för att tysta kritikerna från början, ja, det händer att kvinnor slår
män, men de senaste studierna visar att oftast är de skadorna lindrigare och
de resulterar sällan i dödsfall. De gånger en kvinna har dödat en man i förhållanden är det vanligaste att det är skett i en självförsvarssituation när hon
försvarat sig från att bli misshandlad av mannen. Detta kan vi jämföra med
att nästan hälften av alla kvinnor i Finland har blivit utsatta för sådant våld
som enligt en färsk rapport klassas som våld mot kvinnor.
En undersökning från EU:s byrå för grundläggande rättigheter FRA visar
att 47 procent av alla finländska kvinnor har blivit utsatta för fysiskt eller
sexuellt våld sedan de fyllde 15 år. 30 procent av de finländska kvinnorna har
upplevt våld riktat mot dem av en nuvarande eller före detta partner. Som
våld räknas i sammanhanget exempelvis sexuella övergrepp, våldtäkt och
våld i hemmet.
Medeltalet för hur stor andel av kvinnorna i EU som upplevt våld sedan 15
års ålder i de 28 undersökta länderna är 33 procent. Det betyder att 62 miljoner kvinnor i de undersökta länderna har upplevt någon form av våld. 22 procent av kvinnorna har upplevt fysiskt eller sexuellt våld utfört av deras partner.
Fru talman! De här siffrorna visar sig även i kvinnors känslor. En tredjedel
av alla kvinnor oroar sig dagligen för att bli våldtagna. Skulle en sådan rädsla
drabba en tredjedel av alla män dagligen skulle man antagligen göra något åt
problemet. Samtidigt, paradoxalt nog, så erkänns kvinnors rädsla av samhället i stort. Få saker i samhället har man sådan förståelse för som kvinnors
rädsla. Till och med den mest rabiata anti-feministen förstår kvinnors rädsla.
Man säljer alarm, man lär kvinnor att ha mobilen påslagen och att gå med
nycklarna i handen. Kommuner sätter upp ljus på gångstigarna som om lampor skulle hjälpa mot en verklig attack.
Nej, riktigt självförsvar börjar i att kvinnor får lära sig att deras egna kroppar är något som är värt att försvara. Att de har rätt att röra sig i världen utan
att behöva be om ursäkt för det med varje ängsligt steg.
Den situationen har vi inte nu. Kvinnors kroppar är handelsvara, objekt att
sälja och köpa och samtidigt är de objekt som ska sälja andra varor. Ta bara
en titt på Tomas Gunnarssons hemsida, genusfotografen, och fundera på varför han fick feministakademins pris i år.
Vill man stoppa våldet mot kvinnor måste vi uppgradera kvinnors värde i
samhälle som individer, som fullvärdiga personer med samma rättigheter i
samhället i praktiken som män.
Fru talman! Våldet mot kvinnor är en våg av våld. En våg som sveper över
hela världen. Men problemet får inte den politiska eller den mediala uppmärksamhet som den förtjänar. Det som, om vi lade ut alla incidenter på en
karta som små prickar, skulle bli en enda stor fläck benämns hela tiden som
enskilda händelser. Man ser inte sammanhangen och det stora samhällsproblem som detta verkligen är.
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Carin Götblad, som ltl Sjögren nämnde, är polischef i Sverige och hon har
sagt att uppståndelsen blir stor i medierna och bland politiker när män i kriminella gäng skjuter ihjäl varandra. Men när en kvinna mördas av sin man eller exman sker även det under mycket våldsamma omständigheter. Jag citerar: ”Ibland på öppen gata och inför barnen med en kniv. Hon bränns ihjäl i
ett hus, skjuts i huvudet eller huggs sönder och samman i trapphuset. Men
rapporteringen blir inte sällan bara en artikel eller notis. Trots att lika
många eller fler kvinnor mördas av sina män/exmän än i gängmord”. Det
här visar att mäns liv är viktigare än kvinnors även i nyhetsrapporteringen.
Fru talman! Våld är den fysiska förlängningen av ett auktoritärt beteende.
Det är därför så många kvinnor blir misshandlade av före detta pojkvänner
som inte kan tåla att hon tar sig friheten att lämna honom.
Journalisten Nicholas D. Kristof, en av de mest kunniga på området och
vinnare av två prestigefyllda Pulitzer-pris för sina artikelserier, har konstaterat att: ”Kvinnor mellan 15 och 44 år över hela världen lider större risk att
dödas eller lemlästas på grund av våld från män än av malaria, cancer och
trafikolyckor tillsammans.”
I grund och botten handlar det om att tysta kvinnors röster i samhället.
Det finns många olika ursäkter, men det är vad det handlar om. ”Kvinnan
tige i församlingen”, meningen är gammalmodig, men strukturerna lever
kvar.
Bara i USA blir en kvinna misshandlad var nionde sekund. Låt mig säga
det igen: Var nionde sekund, inte var nionde minut!
Statistiken över familjevåld i Finland är en nedslående läsning. Varje år utsätts 100 000 kvinnor för fysiskt eller sexuellt våld eller hot om våld av sin
partner i Finland. Ungefär 20 av dem dör på grund av våldet.
Detta leder, vill jag säga till de av er som bryr sig om ekonomi mer än humanitära skäl, också till ett enormt svinn i BNP, förlorad arbetskraft, höga
sjukhuskostnader, sociala kostnader och enorma tandläkarkostnader för
samhället och för kvinnorna själva, om inte det personliga lidandet är nog för
att man vill stoppa våldet alltså. Allt för att män slår kvinnor. Samma kvinnor
de påstår sig älska. Ibland leder den kärleken till och med till mord. 20 per år
i Finland alltså.
Att mörda någon är förstås det mest extrema uttrycket för auktoritärt beteende, den största kontrollen man kan ha över någon annan människa, man
bestämmer helt enkelt att den inte får leva längre.
Fru talman! Konventionen handlar om förebyggande av våld mot kvinnor
och våld i nära relationer i Europa, men det är bara början. Vi måste börja
tänka globalt, samtidigt som vi handlar lokalt i den här frågan. Som jag sade i
början. Man kan säga att våld inte har en nationalitet, inte en klass, inte en
religion eller en ras, men våld har ett kön.
Det är inte någon större skillnad på en man som slår sin flickvän eller fru
än på talibanerna som sköt den då 14-åriga Malala Youssef för att hon ville gå
i skola. I grund och botten handlar det om samma sak; att tysta kvinnors röster i samhället. Det är en gradskillnad men grundpremissen är densamma.
Det handlar om kvinnoförtryck och att ta makten i förhållandet. På det
större planet handlar det om en vilja att avhumanisera kvinnor, att göra dem
till kroppar och objekt. Det är nästan inte möjligt att i dagens samhälle vara
både en kvinnokropp och en människa.
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Den svenska staten frågade i en missriktad kampanj riktad till svenska
tonårsflickor 2004 – ”Vill du hellre vara snygg och sexig eller smart och duktig?” Att kvinnor skulle kunna vara både och eller alltihop på en gång finns
inte på kartan, inte ens hos byråkrater. De här tankarna är resultatet av att
leva i patriarkala strukturer. De tankarna måste förändras för att kunna
stärka kvinnors rättigheter i samhället. När kvinnor ses som jämställda partners, vare sig det är i förhållanden eller i arbetssituationer eller i sociala
sammanhang, då har vi kommit närmare lösningen. Men detta är inte ett
problem för kvinnorna, det är ett problem för männen. Män måste ge upp
sina privilegier och börja se på sig själva och sina handlingar.
Kvinnokampen och feminismen har ofta framhävts som om den vill inkräkta på eller ta makt och privilegier från män, som om det vore ett sifferspel med en viss mängd makt som ska fördelas, som om bara ett kön i taget
kan vara fritt och kraftfullt.
Det handlar ju som med så mycket annat om att vi är antingen fria och
mäktiga tillsammans eller så är vi alla slavar under strukturerna tillsammans.
En man som känner att han måste dominera, tvinga, straffa och till och med
slå andra kan ju inte känna sig så värst fri. Att ge upp den här känslan skulle
kanske vara det som sist och slutligen befriade honom och lät honom göra
något annat med sitt liv. Tack.
Ltl Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Jag vill tacka ltl Igge Holmberg för ett jättebra anförande som
verkligen var bra på alla sätt.
Ltl Igge Holmberg har deltagit i arbetet i utskottet. I betänkandet talar man om betydelsen av det förebyggande arbetet. Det skulle vara intressant att höra hur utskottet har diskuterat när det gäller hur man
praktiskt kunde arbeta med det förebyggande arbetet.
Ltl Igge Holmberg, replik

Tack, fru talman! Vi hade inte jättemycket direkta diskussioner om det
praktiska arbetet. Vi nämnde ”Fair Sex” och att man borde förebygga tidigare i åldrarna eftersom problemen börjar tidigare.
När man ser på 9-10 åriga flickor så har de inga som helst problem
med att springa allt vad de orkar och ta för sig av livet allt vad de orkar.
När man kommer upp i puberteten får man lära sig att när man springer
som en flicka så betyder det att springa lite ”hafsigt och flamsigt”. Det
här börjar i puberteten i mellanstadiet. Man måste helt enkelt stärka
unga flickor före de kommer in i puberteten. Vi måste komma ihåg att så
länge som samhället bombar oss med omöjliga ideal så är det inte så
mycket mer att göra.
Ltl Gun-Mari Lindholm, replik

Det här är en väldigt värdefull diskussion att föra här i lagtinget. Det är
av betydelse att landskapsregeringen sätter all sin kraft på det här området och särskilt på det förebyggande arbetet när det gäller att arbeta
med attityder, strukturer och med invanda mönster i vårt samhälle. Jag
hoppas verkligen att landskapsregeringen, med stöd av det här betänkandet och lagtingets beslut, även arbetar med den frågan. Precis som ltl
Igge Holmberg sade så är det väldigt viktigt att man arbetar på alla plan.
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Ltl Igge Holmberg, replik

När det gäller förminskningen av kvinnor så manifesteras det på så
många sätt i samhället t.ex. i sångtexter, i filmer och framförallt i reklam
där kvinnan sällan ses som ett eget subjekt utan mest som objekt som är
till för att tillfredsställa alla andra.
Det manifesteras också i lägre löner, sämre möjligheter och diskriminering på arbetsmarknaden och i de värsta former som våldtäkter eller
att kvinnor blir tafsade på t.ex. i kollektivtrafiken. Samtidigt säger man
att kvinnor ska strunta i detta och fokusera på viktigare frågor som jämställda löner och liknande. Det är inte lönerna i sig som är problemet,
man kan inte börja där, problemen börjar med att kvinnor får sämre lön
för att de är kvinnor och ingenting annat. Det handlar om hela den biten.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Det framgick inte av kollegan Igge Holmbergs anförande om han omfattar utskottets betänkande eller inte. Jag drar
samma slutsats som kollegan Gun-Mari Lindholm att eftersom Igge
Holmberg har varit med utskottet under ärendets avgörande behandling
så är väl slutsatserna korrekta. Det var ett mycket värdefullt anförande
som jag helst hade hört under remissdebatten. Nu är det betänkandet
som ligger till grund för behandlingen. Det är möjligt att dessa synpunkter eventuellt kunde ha avsatt spår i själva betänkandet ifall de
hade kommit under remissdebatten. Tack för ett gott anförande!
Ltl Igge Holmberg, replik

För att göra det väldigt tydligt; ja, jag omfattar betänkandet.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Utskottets ordförande Christian Beijar sade i inledningen i sin
presentation av det här betänkandet att det finns en stor politisk samsyn när
det gäller att ta avstånd från våld mot kvinnor och våld i hemmen. Det är
sant. På samma sätt finns det en stor politisk samsyn om att vi ska ha ett öppet och tolerant samhälle här på Åland. Det känns bra att få verka och leva i
ett sådant samhälle.
Tittar vi på landskapsregeringens yttrande så kan man läsa: ”Enligt konventionen är våld mot kvinnor en av de allvarligaste kränkningarna av
kvinnors och flickors mänskliga rättigheter. Det är något som jag tror att alla
ställer upp på. Det sägs också: ”Genom konventionen utarbetas ett omfattande system, principer och åtgärder för att skydda och hjälpa alla kvinnor
som utsätts för våld.”
Landskapsregeringen avslutar sitt yttrande med: ”Landskapsregeringen
understöder målsättningen med och sakinnehållet i konventionen och konstaterar avslutningsvis att genomförandet av konventionen i landskapet
inte kommer att föranleda lagändringar.” Om utskottet hade velat hade man
kunnat göra det ganska enkelt för sig och konstaterat att så här förhåller det
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sig och det finns knappast någon i Ålands lagting eller i det åländska samhället som motsätter sig att den här konventionen ska träda ikraft.
Men ändå blev det en väldigt omfattande behandling av den här konventionen, vilket jag tycker att är bra.
Jag håller inte med ltl Holmberg när han säger att frågan inte får uppmärksamhet. Man kan alltid tycka att frågor får för lite eller för mycket uppmärksamhet, men att säga att frågan inte har fått uppmärksamhet är inte riktigt korrekt, tycker jag. Den här frågan togs också stort upp i remissdebatten.
Det har varit en intressant behandling. Mycket kunskap har tillförts för oss
som har tagit del av behandlingen. Jag hade inte möjlighet att vara med på
det sista avslutande mötet så jag ska återkomma till reservationen. Jag hade
inte heller möjlighet att ta ställning till om jag skulle medverka eller inte i reservationen.
Två saker som flera talare har varit inne på vill jag ta upp speciellt.
För det första, huvudregeln är att sekretess gäller inom all hälso- och sjukvårdsverksamhet och inom socialvården. Det här är en väldigt bra grundtanke men det kan leda till de problem som tas upp i utskottets betänkande
under rubriken ”Tystnadsplikten”. ”Hälso- och sjukvårdspersonal saknar
rätt att på eget initiativ och utan patientens samtycke lämna ut sekretessbelagda uppgifter till polisen.” Det inga problem att förstå grundtanken. Vi har
konstaterat att personal som faktiskt förstår vad som har hänt och som ser
sambandet ändå inte kan göra anmälningar. I betänkandet sägs: ”En anställd
inom hälso- och sjukvården har dock enligt 27 § 3 mom. i förundersökningslagen rätt, men inte skyldighet att vid förundersökning, trots sekretessbestämmelserna vittna om det gäller utredning av ett brott för vilket det
strängaste straffet är minst sex års fängelse.” Det här är ett enormt allvarligt
brott innan man kommer så högt att vi börjar prata om minst sex års fängelse. Jag har i andra sammanhang erfarit att personal t.ex. på akuten kan
känna sig ganska frustrerade. Man förstår vad som har hänt, man ser hur det
är men man känner att man inte kan ingripa. Därför finns det en skrivning
som kollegan Gunnar Jansson tyckte att man ifrån utskottet var lite för hovsam. Utskottet skrev: ”Utskottet ber landskapsregeringen överväga att i lagstiftningen införa en rätt för hälso- och sjukvårdspersonal att trots sekretessbestämmelser och utan patientens samtycke få göra en anmälan till polisen när de på grund av omständigheter som de har fått kännedom om i sin
uppgift har skäl att misstänka att patienten har utsatts för ett allvarligt
våldsbrott.” Jag återkommer till om man ska ha en kläm eller om man ska ha
den skrivning som man har i utskottets betänkande.
Vilka konsekvenser kan det sist och slutligen få när det gäller lagstiftningsbehörighet och när det gäller det som ltl Petri Carlsson sade? Kan det faktiskt
få de konsekvenserna som Carlsson pekade på; om en kvinna med skador söker sig till akuten och det anmäls automatiskt så kan det leda till att man inte
mera söker vård. Det här är en av många, många slutsatser och tankar som
man måste tänka på. Man behöver ha ett betydligt större expertarbete bakom
sig innan vi vet vad som är rätt eller fel. Jag tycker att det är värt att fundera
på det som Carlsson sade.
Det har också visat sig lite oklart hur prioriterad frågan inom ÅHS är när
det gäller våld mot kvinnor. Enligt vad jag har förstått så uppdaterades handlingsplanen mot våld i nära relationer senast 2007. Jag ska inte gå in på detta
för utskottet har inte heller gått in på det i sitt betänkande. Åtminstone vi
368

kommer att uppmana vår representant, Hanna Segerström, i ÅHS-styrelse att
titta på det här. Det är viktigt att den här frågan har prioritet i alla sammanhang, även inom ÅHS och det hoppas jag att frågan har, så notera att jag sade
att det är oklart vilken prioritering frågan sist och slutligen har.
Den andra saken som jag vill ta upp av två frågor, eftersom jag vill koncentrera mig på det som jag tycker att är allra mest väsentligt, är artikel 51.
I artikel 51 sägs ”Riskbedömning och riskhantering; artikeln ålägger parterna skyldigheten att alla berörda myndigheter, inklusive polisen, gör en
effektiv bedömning av enskilda brottsoffers säkerhetsrisker och från fall till
fall lägger fram en plan för hanteringen av riskerna. Enligt den förklarande
rapporten ska man sträva efter att hantera identifierade risker genom att
utarbeta en säkerhetsplan för brottsoffret.
Vi i utskottet har erfarit att det finns behov av utbildning om hur riskbedömningar och säkerhetsplaner ska göras inom polisen. Utskottet anser därför att polisens kompetens på området behöver stärkas för att möta de behov
som finns. Det här tas upp i betänkandet.
Det är viktigt att artikel 51 fungerar så att alla berörda myndigheter kan
samköra, att man förstår allvaret i situationen och att man utarbetar en säkerhetsplan som eftersträvas. Vi fick lite motstridiga uppgifter där. Det är
mot den bakgrunden som man ska se den här skrivningen och det är mot den
bakgrunden som jag också vill understryka den här frågan.
Under rubriken ”Avslutning” sägs: ”Genom konventionen stärks parternas
förpliktelser att förebygga och bekämpa allt våld mot kvinnor och av våld i
hemmet, vilket utskottet finner positivt.” Det utgår jag ifrån att hela lagtinget
tycker att är positivt.
Jag hoppas att landskapsregeringen kan titta speciellt noga på de här två
sakerna. För det första en säkerhetsplan enligt artikel 51, att alla berörda
myndigheter fungerar som de ska. För det andra att man överväger att i lagstiftningen införa en rätt för hälso- och sjukvårdspersonal att, trots säkerhetsbestämmelserna utan patientens samtycke, kunna göra en anmälan.
Avslutningsvis vill jag helt kort beröra den reservation som är inlämnad.
Jag noterade att ltl Gunnar Jansson ansåg att det var ett felaktigt förfarande
att man formulerar sig på det här sättet. Jag kan hålla med om att formulering är hovsam, man ber landskapsregeringen titta på det här. Det finns
många aspekter som man behöver ha klarlagda innan man bestämmer sig för
hur man utformar det här. Jag står bakom det, även om man lika bra kunde
rösta för en kläm. En kläm är inte heller huggen i sten, utan det är en lite tydligare beställning till landskapsregeringen. Tack vare den första delen i
klämmen så har vi svårt att kunna stöda reservationen rakt av.
Gunnar Jansson sade att det skulle vara ett felaktigt förfarande att man
bringar betänkandets motivering till landskapsregeringens kännedom. Åtminstone jag har lärt mig att det finns tre vägar att gå. Den vanligaste vägen
är att man skriver ett utskottsbetänkande rakt ut i luften. Eller så gör man
som här, man bringar betänkandets motivering till landskapsregeringens
kännedom, det är lite mera allvar bakom. Eller så riktar man en kläm, vilket
det gjordes från reservanterna sida.
Vi vet från finans- och näringsutskottet, vi vet från andra utskottet att det
har lämnats ganska tydliga klämmar och det har ändå inte hänt så mycket sist
och slutligen. Oavsett om vi har en kläm eller om vi bringar betänkandets
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motiveringar till landskapsregeringens kännedom ska vi hoppas att det händer någonting när det gäller det är viktiga ärendet. Tack.
Ltl Igge Holmberg, replik

Tack, fru talman! Jag tror inte riktigt att ltl Anders Eriksson har förstått
hur stort problemet är. Våld är den fjärde största dödsorsaken för alla
kvinnor mellan 15 och 44 år. Jag tycker faktiskt att den här frågan inte
har fått tillräckligt med uppmärksamhet om man jämför med de tre
största dödsorsakerna som är aids, tuberkulos och självmord. Jag tror
att mer vikt måste sättas på hur stort våldet är mot kvinnor för att få till
stånd de förändringar vi alla vill ha.
Ltl Anders Eriksson, replik

Säkert skulle jag vara oärlig, Holmberg, om jag skulle säga att jag har
hundra procent pejl på hur stort problemet är. Det är många gånger
svårt att förstå hur stora de här problemen är så jag kan absolut ge ltl
Igge Holmberg rätt i det.
Jag var under onsdag och torsdag i Köpenhamn och diskuterade
radikalism och extremism. De är också enormt komplexa ärenden och
otroligt svårt att förstå problemens omfattning och vad man ska göra.
Jag noterade att Holmberg sade i sitt anförande att frågan inte får
uppmärksamhet och det är inte korrekt, tycker jag. Sedan kan man alltid
ha olika åsikter om frågan får tillräckligt stor uppmärksamhet eller inte.
Det var den invändningen jag hade. I övrigt hade Holmberg ett mycket
bra anförande.
Ltl Igge Holmberg, replik

Jag sade att frågan inte får den politiska och mediala uppmärksamheten
den förtjänar, vilket betyder att vi borde jobba ännu mera med frågan.
Jag sade inte att frågan inte får uppmärksamhet överhuvudtaget, men
frågan borde få mer uppmärksamhet.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag kan hålla med om det, då är vi eniga också om den punkten. Jag
uppfattade anförandet som om frågan inte får uppmärksamhet och det
tyckte jag att var lite att generalisera. Frågan behöver säkert få mera
uppmärksamhet och även där är ltl Holmberg och jag överens.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Jag uppfattade inte riktigt ltl Anders Erikssons slutsats när det gäller att hälso- och sjukvårdspersonalen i vissa fall skulle
ha rätt och kanske skyldighet att anmäla brott i sådana här sammanhang. Jag tyckte att ltl Anders Eriksson sade att det kunde vara kontraproduktivt på något sätt. Det är just så som man resonerar om man inte
vill bryta det nuvarande genusmönstret. Man tror att man skyddar kvinnan genom att låta förhållandena förbli våldsamma. Jag skulle vilja ha
ett klargörande på den punkten.
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Ltl Anders Eriksson, replik

Vi fick den uppfattningen, och det har jag också fått i andra sammanhang, att hälso- och sjukvårdspersonalen inte vågar anmäla för att man
personligen kan bli ansvarig om man gör en felaktig anmälan. Den frustration som det skapar hos många tar åtminstone jag på största allvar
och det uppfattar jag också att utskottet som helhet gjorde. Vi vill att
man ska titta på det här.
Jag tror inte jag använde ordet kontraproduktivt, men det ska jag inte
svära på. Jag tog fasta på det som ltl Petri Carlsson sade, att kvinnor
som känner sig så skrämda, så rädda och så pass kuvade och om de vet
att när de söker sig till akuten så blir skadorna automatiskt anmälda och
det kan leda till att de inte vågar söka vård. Detta nämndes och det är
också en sak som man behöver ta med i bedömningarna.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Jag sade inte att ltl Anders Eriksson använde begreppet
kontraproduktivt. Men det han gav exempel på här sist, det är det som
jag menar med kontraproduktivt. Det innebär att vi ska låta status quo
härska. Hela den här konventionen går ut på att vi ska ha en öppen genusdebatt. Den ska vara normkritisk, dvs. när kvinnor blir misshandlade
och måste söka vård så ska de ha rätt att få den vården och det kan inte
under några omständigheter förnekas dem. Jag ser det som samhällets
uppgift att de tryggt kan söka vård. I artikel 2o och 21 finns rätt till
stödåtgärder som samhället måste uppfylla på ett tryggt sätt.
Ltl Anders Eriksson, replik

Ltl Barbro Sundback har lite tagit det som sin livsuppgift att missförstå
vad jag säger. Jag har definitivt inte sagt att vi ska låta status quo råda.
Jag har full förståelse för hälso- och sjukvårdspersonalens frustration,
och det tror jag att alla har som har pratat med dem som jobbar inom
hälso- och sjukvården. Sjukvårdspersonalen ser kvinnor slagna både
sönder och samman men de anmäler inte på grund av rädsla. Man inser
att kvinnorna behöver omvårdnad annars kan det gå riktigt på tok. Den
frustration det skapar hos personalen som ser vad skadorna beror på
och att de inte kan anmäla, den har jag den största förståelse för. Jag har
definitivt inte sagt att man ska låta status quo råda, tvärtom. Jag sade
inledningsvis att vi har alla en stor politisk samsyn när det gäller detta,
ta fasta på det istället för att missförstå.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Ltl Eriksson var närvarande när vi i utskottet hade hörande. Jag tror att vi var ganska många som var berörda över att tröskeln att anmäla blir så hög bland vårdpersonal och andra som kommer i
kontakt med någon som har blivit misshandlad.
När polisen kommer i kontakt med någon som har blivit misshandlad
så blir det automatiskt en utredning. I utskottet fördes det fram att våldet har en tendens att trappas upp från gång till gång och blir grövre och
grövre. Det är inte bra.
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Det är nog bra om man ser över frågan om tystnadsplikt. Var nivån
ska ligga kan inte jag säga, det måste sakkunniga säga.
Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! Jag vill ogärna gå in på enskilda höranden. Jag har pratat
med många som jobbar inom vården. Den frustration man känner när
man inte kan anmäla har jag hört från ganska många personer. Vi är ju
alla överens, ltl Sundblom, om att vi vill få till stånd en förändring.
Man borde haft en renodlad kläm enligt den andra bisatsen, dvs. att
man enbart skulle ha koncentrerat sig på det här, men sist och slutligen
är det bara kosmetika. Ska man ha en kläm, ska man skicka betänkandets motivering till kännedom eller ska man bara låta texten vara? Om
det inte händer något, vilket inte är alldeles ovanligt ifrån landskapsregeringens sida, så får man i så fall återkomma med andra instrument.
Vi är överens att vi ska se över det här eller hur Sundblom?
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Nu sitter socialministern och lyssnar på oss, så åtminstone har det den effekten att det kommer nog till regeringens kännedom.
Ltl Anders Eriksson, replik

Så ltl Sundblom menar alltså att vi inte behöver någon kläm när socialministern sitter lyssnar? Jag förstår.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Eftersom ltl Anders Eriksson hänvisade till mitt anförande gällande frågan om rätten att anmäla utan patientens samtycke så
vill jag klargöra att rent principiellt och spontant tycker jag att det är
okej att man ska få den rätten när det gäller framförallt grova våldsbrott.
Det kan i sin tur betyda att det handlar om straffsatser som innebär sex
års fängelse. Man måste vara ganska kraftigt misshandlad för att man
ska komma upp till den termen. Nu bedömer vi det på ett annat sätt när
vi säger allvarliga våldsbrott. Man måste göra en bedömning på vad som
är allvarligt. Man kan tycka olika när det gäller vad som är allvarligt. Juridiskt är termen annorlunda. Vilken nivå av brott ska man ha rätt att
anmäla? Detta behöver diskuteras. Jag menade att det inte får bli så
lindrigt så att man undviker att söka vård.
Ltl Anders Eriksson, replik

Nej, jag tror inte att jag missförstod ltl Carlsson. Det som han förde fram
var intressant. Det här är komplexa ärenden annars skulle de ha varit
lösta för länge sedan. Problemen är jättestora och det återstår en hel del
innan problemen är lösta, de är komplexa.
Det viktiga är att vårdpersonalen får det betydligt lättare att göra anmälningar än idag och det uppfattade jag att vi var överens om.
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Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Det är vi eniga om så länge det inte leder till att det
blir färre som söker vård. Jag håller helt med om att den biten är viktig.
Ltl Eriksson sade att den våldsutsatta själv undviker att söka vård.
Man måste också beakta det faktum att våldsutövaren kan hindra att
den våldsutsatta inte söker vård på grund av för mycket automatik i anmälandet. Den uppfattningen kan resultera i att våldsutövaren förhindrar den våldsutsatta att söka vård om det automatiskt alltid blir anmält.
En sådan situation är inte heller riktigt bra. Jag ville få fram att det är en
väldigt svår balansgång som man behöver analysera mera.
Ltl Anders Eriksson, replik

Allt går att problematisera. Det här är komplexa ärenden och jag menar
det inte i några nedvärderande termer. Vi är ändå överens om att vi vill
ha tröskeln sänkt. Ltl Carlssons mycket sakliga invändningar tror jag att
man behöver ha med i bedömningen. Jag tror inte att det är vi politiker
som ska göra den här bedömningen. Åtminstone jag har svårt att förstå
hur sådant här kan fortgå. Hur kan det bli på det sättet att man slår sönder och samman den som man lever tillsammans med och som man
borde älska? Jag tror att många har väldigt svårt att förstå det.
Det behöver vara ett ganska brett team med experter, psykologer och
läkare, innan man går in för några ändringar. Att man gör det så fort
som möjligt är vi väl ändå alla överens om.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Ltl Anders Eriksson lyfte frågan om våld mot kvinnor och
bemötandet inom hälso- och sjukvården. ÅHS eller någon av de privata
vårdinstanserna är en av de viktigaste platserna man kommer till som
misshandlad kvinna. Det viktigaste hos all sjukvårdspersonal är att man
vågar fråga, vågar ställa frågan och vågar ta emot svaret. Det är viktigt
att personalen vet hur de ska agera om de får svaret att kvinnan blir slagen.
Jag tar med mig den här diskussionen till avdelningen och till ledningen för ÅHS för att analysera om det behövs mera utbildning, fortbildning och handlingsplaner så att alla, åtminstone inom den offentliga
hälso- och sjukvården, känner sig trygga att agera och ställa frågor.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det handlar om att ÅHS-personal likaväl som gemene man vågar fråga
och vågar ifrågasätta. Men konsekvenserna för personal inom hälso- och
sjukvården kan bli ganska allvarliga om det uppfattas att man gör någon
typ av felaktiga anmälningar. Tröskeln är rätt hög och den tröskeln bör
sänkas.
Det skulle vara intressant att höra hur ministern, som är den högsta
politiska ansvariga för det här området, ser på den här frågan. Är den
här frågan högt prioriterad inom ÅHS eller inte? Jag själv fått lite olika
signaler om det, bland annat är handlingsplanen inte uppdaterad sedan
2007. Är det på det sättet, minister Aaltonen, eller inte?
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Minister Carina Aaltonen, replik

Jag tror inte att frågan om handlingsplanen är uppdaterad eller inte är
av betydelse. Huvudsaken är att man följer den handlingsplan man en
gång har gjort upp och att man fortsätter att fortbilda och utbilda sig
inom det här området så att man verkligen vet vad som gäller och att
alla känner till det här. För hälso- och sjukvårdspersonalen har det varit
väldigt många utbildningar inom det här området. Frågan har under
lång tid varit prioriterad inom ÅHS.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det låter bra det. Jag noterade också att ministern sade att hon tar den
här frågan med sig. Jag sade även i mitt anförande att vi kommer att
diskutera med vår representant inom ÅHS. Även här förefaller det att
finnas en stor samsyn och det är bra.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Kollegan Anders Eriksson var vänlig nog att hänvisa flera
gånger till mig i sitt anförande angående utformandet av klämmar. Jag
ska därför berätta varför jag fortfarande anser att kläm nummer två är
felaktigt skriven.
Det här sättet att skriva tillkom i tiden när man skulle lämna ett positivt förkastande till motioner. De ändlösa motionerna, som i tiden fanns
och som nu är bortrensade tack och lov, behandlade man genom att inte
vara för brutal i något behjärtansvärt förslag men man förkastade ändå
motionen. Men för att visa lite god vilja så bringade man utskottets betänkande till landskapsregeringens kännedom. Det här användes för
motioner, men i lagstiftningen ska det inte användas.
Alla regeringar, med någon självbevarelse, läser alla betänkanden,
utan att man uppmanar dem att göra den. Jag kan inte tänka mig
någonting annat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det blir kanske lite mera kosmetik i den här diskussionen. Man utgår
ifrån att landskapsregeringen läser, omfattar och verkställer klämmar
som ett enhälligt lagting har slagit fast.
Vi vet, tyvärr, att det inte ens har vidtagits åtgärder när det gäller den
ekonomiska situationen.
När en kläm omfattas eller när betänkandets motivering skickas till
landskapsregeringens kännedom så blir skillnaden i slutändan kanske
inte så stor. Åtminstone jag har lärt mig att det är lite mera tyngd bakom
om man bingar betänkandets motivering till landskapsregeringens kännedom än om man överhuvudtaget inte nämner någonting annat än den
löpande texten i betänkandet. Visst, ltl Jansson, en kläm är det absolut
tydligaste instrumentet, det håller jag med om.
Vi skulle ha understött den här klämmen om man hade hållit sig fast
till enbart möjligheten att sänka tröskeln för hälso- och sjukvårdspersonal att göra anmälningar.
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Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Klämmar behandlas i anslutning till andra behandling.
Jag är övertygad om att kollegan Anders Eriksson ännu har alla möjligheter att biträda reservationen.
Ltl Anders Eriksson, replik

Vi ska ta ställning till hur det slutgiltiga klämförslaget presenteras.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Annette Holmberg-Jansson

Tack, talman! Jag välkomnar utskottets yttrande och även jag är glad att man
lyfter problematiken med psykisk misshandel. Nu återstår att vi ser till att det
skrivna ordet och det uttalade ordet faktiskt leder till handling. För nu är det
verkligen på tiden att vi skapar förutsättningar och kräver att våra myndigheter hanterar hot och våld i nära relation på ett professionellt och effektivt
sätt.
Psykisk misshandel lämnar inga blåmärken och benbrott, men det knäcker
ditt inre. Många kvinnor som utsatts för både psykisk misshandel och fysisk
har sagt att de upplevde den psykiska misshandeln som mycket värre än slagen och sparkarna. Misshandeln brukar i regel trappas upp och det är inte
ovanligt att den som misshandlar psykiskt även tar till även fysiskt våld efter
ett tag.
Vi måste se den psykiska misshandeln som det brott det är. Vi måste också
förstå att den psykiska misshandeln nästan alltid är ett förstadie till de första
slagen. Det finns alltså flera skäl till att den psykiska misshandeln måste högt
upp på dagordningen. Dels måste vi säkerställa att vi ser den brottslighet som
pågår, dels måste vi förebygga den fysiska misshandeln genom att agera med
stor kunskap mot den psykiska misshandeln.
Jag tror även att vi bör lyfta och belysa just den psykiska misshandeln ute
bland folk på stan. Det är svårt att se om en vän är utsatt för psykisk misshandel. Det kan t o m vara svårt att veta om du själv är utsatt för just denna
sort av misshandel.
Det här tydliggör då vikten av att alla offentlig anställda som kan bli den
som tar emot den här sargade själen har rätt kompetens och kunskap för ett
professionellt bemötande. Här har vi alla i det här rummet också ett ansvar.
Talman! Människor som blir utsatta för misshandel tvivlar ofta på att deras uppfattning och upplevelser är riktiga. Det beror på att misshandeln bryter ner ens självkänsla så att man till sist inte tror att det man ser, hör och
känner är verkligt. Många misshandlare säger dessutom att partnern är tokig,
psykiskt sjuk eller dum i huvudet för att få denne att tvivla på sig själv.
Låt ge mig ett exempel på hur det ofta kan se ut.
Det här är ett vitt papper: Det här är en frisk välmående kvinna, hon träffar
en man. När kvinnan ska gå på jobb en morgon frågar han kvinnan, ska du
verkligen ha de den där tröjan på dig? Är den inte lite väl urringad?
Jaha, ska du åka på konferens? Vem ska med på den då? Fortfarande är
hon så säker att hon vågar åka på konferensen. Mannen ringer sedan på kvällen och frågar hur hon har det? Vem är där? Snygga karlar?
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Hemma från konferensen visar hon ett foto på alla deltagare och får då
hör; jaha, där se man, mannen som står bredvid dig ser allt lite intresserad ut
av dig. Man kan ju undra varför?
Ska du verkligen ha det där wienerbrödet? Jag tycker att kläderna börjar
sitta lite tajt på dig.
Jag ringde dig idag, varför svarade du inte? Kvinnan svarar; jag satt i ett
möte? Jaha ja, med vem då? Vem var så viktig att du inte kunde svara i telefonen?
Till slut så slutar denna kvinna att gå på möten och hon träffar inte sina
vänner, det är inte värt det för att allt blir så jobbigt.
Kränkningarna fortsätter. Till slut när den här kvinnan vågar söka hjälp så
är det så här lite av hennes självförtroende som finns kvar. Det är den här
kvinnan som våra professionella människor möter och då måste de ha kunskap om att det så här lite av hennes självförtroende som finns kvar.
Alla kvinnor och män som utsätts för våld är värda att bli trodda och
hjälpta. Det enda jag vill avsluta med är: Lita på dina känslor, om det känns
fel så är det fel!
Ltl Barbro Sundback

Tack, fru talman! Tack ltl Holmberg Jansson för en bra grafisk beskrivning av
hur man via psykiskt våld blir av med sin personlighet och sin självkänsla.
När vi talar om våld mot kvinnor så är själva våldet som utövas bara en del
av den ständiga kontrollen av kvinnan, vilket ltl Igge Holmberg på ett förtjänstfullt sätt beskrev. Jag tror att han faktiskt är den första mannen här i
lagtinget som har sett på den här problematiken ur ett rent kvinnoperspektiv.
Det gäller att tysta kvinnan, att kontrollera henne och på olika sätt få henne
att lyda.
Här har fokuserats rätt så mycket på själva brottsoffret och när brottsoffret
eventuellt tar sig till ÅHS för att söka vård.
Om man tittar i konventionen och i speciella artiklar så andas hela konventionen att det här är en demokrati, ett mänskligt rättighetsproblem och ett
stort jämställdhetsproblem.
Normalt töms den här salen ganska snabbt på män när det blir tal om
kvinnor och jämställdhet. Nu har i alla fall en stor del suttit kvar. Men aktiviteten i debatten är inte lika hög som när det gäller att förebygga vildsvinsutbredningen på Åland, då är betydligt flera män aktiva. Det återspeglar vilka
frågor som är viktiga för män och de frågorna dominerar debatten här i lagtinget.
Hela konventionen är en flammande skrift för verklig jämställdhet i praktiken. När ltl Igge Holmberg sade att de här frågorna inte får tillräcklig uppmärksamhet så stämmer det, men det stämmer inte helt ut. Man har inte satsat tillräckligt med resurser för att lösa den här frågan. Resurserna är faktiskt
minimala och ofta någonting som den tredje sektorn ska klara av.
Rent formellt är det kommunernas socialkanslier som har det primära ansvaret för att sköta våld i nära relationer. Det är säkert flera av er här som har
suttit eller sitter i socialnämnden. Hur många sådana ärenden har ni haft under era år i socialnämnderna? Nu har jag bara suttit en period i Mariehamn,
men jag tror inte att vi har haft ett enda ärende. Det kan tydas på olika sätt.
En sak är väl att kommunerna inte aktivt informerar om att de är skyldiga att
ge rådgivning och stöd i de här situationerna. I den här konventionen fastslås

376

det mycket tydligt i artikel 20. Det sägs att man med lagstiftning eller andra
åtgärder, dvs. sociala insatser, ska omfatta tjänster som juridisk och psykologisk rådgivning, ekonomiskt bistånd, boende, utbildning, fortbildning och
hjälp med att hitta en anställning. Det är kommunens socialkansli som ska ha
den grundläggande stödtjänsten, sedan är det andra som ska ta vid vad gäller
utbildning osv.
Man ska också säkerställa att brottsoffren har tillgång till hälso- och sjukvård. Det betyder i realiteten att man får vård när man blir skadad på grund
av våldshandlingar. Man ska också ha tillräckliga resurser och personal som
är utbildade för att hjälpa brottsoffer och som kan hänvisa dem till lämpliga
tjänster. Var har vi sådana resurser i vårt samhälle? Vi har inte sådana resurser. Det är fullkomligt orimligt att tänka sig att vi skulle ha de här resurserna
på 16 kanslier. Det är också omöjligt att tänka sig att någon i en liten kommun aktivt skulle gå in och anmäla frågan även om de är under allmänt åtal,
fast man kanske t.o.m. vet när man sitter i socialnämnden att det förekommer misshandel i vissa hem. På något sätt ingår det i den privata sfären.
Om man vill få till stånd det som sägs i konventionen, den är ju juridiskt
bindande och vi ska följa den, så är kommunernas socialtjänst den enda
räddningen för dessa personer att få sina rättigheter tillgodosedda enligt den
här konventionen. Inom den myndigheten kan man bygga upp en sådan här
specialitet.
I den så kallade Susannerapporten så ingår detta under både barn och familj; våld i nära relationer, handikapp och specialomsorg och i vuxen social
service; våld i nära relationer.
Herr talman! Det här har man förbisett när man diskuterar ÅHS som det
allra mest centrala. Om man vill bryta en sådan här våldsspiral som utvecklas
först via psykisk kontroll så krävs det förebyggande åtgärder genom att bryta
det psykiska våldet. Då är det väldigt viktigt att lära kvinnor hur man ska lära
sig känna igen när kontrollen börjar i en relation, vilket ltl Annette Holmberg- Jansson visade. Sorgligt nog är det väldigt likadana förlopp hela tiden.
Den ena kvinnan efter den andra, som har varit i den här väldigt tråkiga situationen, berättar nästan alltid samma historia.
Viktigt för att förebygga våld är att kvinnorna kommer innan våldet har
brutit ut till specialister som kan ge stödtjänster och hjälpa dem att bryta den
här relationen. När våldet har inträtt har kvinnan ofta så gott som förlorat sin
egen vilja och handlingskraft att anmäla till polisen.
Här har gjorts ett väldigt stort nummer av hälso- och sjukvårdspersonalens
rädsla. Det har nästan överskuggat brottsoffrens dilemma när det gäller att
söka vård. Jag tycker att man riktar uppmärksamheten och fokus på fel saker.
Det är klart att vi alla kan förstå att det är en väldigt svår situation för sjukvårdspersonalen när en människa har varit utsatt för våld, och man med stor
sannolikhet tror att det gäller misshandel i nära relationer, samt att personalen också ska ta sig an den legala sidan av saken. Men det är faktiskt den
verkliga hjälpen att bryta våldet, inte blunda för då fortsätter våldet sannolikt
med ökad styrka.
I betänkandet finns ett bra exempel där man beskriver hur man inom socialvården och hälso- och sjukvården är skyldiga att utan dröjsmål, trots sekretessbestämmelser, göra en anmälan till det organ som ansvarar för socialvården i kommunen. Att anmäla till kommunen kanske skulle vara en alternativ
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väg till att hälso- och sjukvårdspersonalen ska anmäla de här fallen till polisen.
När KST förverkligas så skulle det finnas bara en organisation som också
är specialiserad på de här frågorna. KST skulle ta sig an de här fallen och tillsammans med klienten försöka utreda vilka stödtjänster som är nödvändiga
för att personen i fråga ska kunna bryta sig ur den här väldigt destruktiva relationen. Tack, herr talman.
Talmannen
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling.
Ärendets första behandling är avslutad.
Föredras
4

Väg- och broprojekt
Ltl Mats Perämaas skriftliga fråga (SF 2/2014-2015)
En fråga ska läsas upp av frågeställaren och efter det ger lantrådet eller en minister svar
på frågan. Frågeställaren får sedan hålla högst två anföranden som också kan besvaras.
Någon annan diskussion är inte tillåten.
För svaret på frågan tillämpas ingen tidsbegränsning medan övriga yttranden inte får
överstiga tre minuter.
Svaret kommer att ges av minister Veronica Thörnroos. Ordet ges först till lagtingsledamoten Mats Perämaa.
Ltl Mats Perämaa

Tack, herr talman! Det hör till det normala att samhället satsar på underhåll
och nybyggnation av infrastruktur under lågkonjunktur. Under senare år
tycks det som om allt färre väg- och broprojekt bjuds ut för grundförbättring
eller nybyggnation vilket ytterligare försämrar situationen för åländska företag i branschen.
Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga: Vad avser
landskapsregeringen göra för att under lågkonjunktur genomföra nödvändiga
väg- och broreparationer med delsyftet att bibehålla åländska arbetsplatser i
åländska företag.
Minister Veronica Thörnroos

Talman! Tack, ltl Mats Perämaa för frågan. I ingressen till den skriftliga frågan står: ”Det hör till det normala att samhället satsar på underhåll och nybyggnation av infrastruktur under lågkonjunktur”. Då infinner sig den
första frågan ganska naturligt; är vi nu inne i en lågkonjunktur? Den information som jag har om jord- och schaktbranschen är att det inte är direkt lysande tider, men man har ändå sysselsättning och klarar sig framåt. Jag har
visserligen inte varit i kontakt med alla entreprenörer på hela Åland, men
ändå med ett ganska stort antal. Man kan fråga sig om vi nu har en lågkonjunktur inom jord- och schaktbranschen eller inte?
Vad gäller landskapsregeringens projekt så vill jag påskina att det för tillfället finns en stor mängd projekt och vägplaner som är på gång. Tyvärr, får
jag lov att säga, så ligger flera av de här projekten under besvär. Då kommer
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man inte vidare med projekten. Som exempel kan jag ta Möckelö-Kungsö, där
fastställdes vägplanen redan i juni 2013 och sedan dess är projektet stoppat
på grund av besvär. Att komma in med besvär är naturligtvis medborgarnas
rättigheter, det ska jag inte ha någon åsikt om. Men där har vi ett projekt som
inte har kunnat förverkligas i den tidsaspekt som var tänkt.
Jag kan också ge exempel på gång- och cykelbanan från Västerkalmare till
Solberget, där togs beslutet i oktober. Det är ett ganska litet projekt men där
vi också ett besvär. Vi har Bjärström-Emkarby som också är satt under besvär.
Vi har däremot ett stort antal vägplaner på gång men dem kan jag återkomma till i ett senare skede.
Mitt konstaterande så här långt är att trots att flera av landskapsregeringens projekt har stoppats på grund av besvär så verkar ändå stora delar av
jord- och schaktbranschen kunna hantera situationen hyggligt.
Ltl Mats Perämaa

Herr talman! Lågkonjunkturer eller inte, det är kanske inte den diskussionen
vi ska föra här, den diskussionen får vi ta i samband med budgetar.
En ekonomisk besvärlig situation råder just nu, det torde vara helt klart.
Enligt min uppfattning blir det inte bra om landskapsregeringen inte har beredskap att bjuda ut projekt så att man via landskapsmedel kan säkra verksamhet för de åländska företagen i branschen som vi indirekt här pratar om.
Många har ändå jobb på något sätt via den privata marknaden. Situationen
börjar åtminstone till vissa delar vara bekymmersam.
Gällande brobranschen så tror jag mig veta att åtminstone något företag i
branschen nu flyttar ut personal närmast till Sverige för att det saknas projekt
inom brobranschen på Åland.
Om vi inte ser till att det under lågkonjunktur finns arbete åt väg- och
brobranschen så finns det en risk att vi drabbas av kompetensflykt. Företagen
flyttar personal och maskiner till annan ort. Vi kan inte vara helt säkra på att
personalen återvänder den dagen vi har mera jobb och lågkonjunkturen vänder till högkonjunktur. Om vi tappar kompetens kan det resultera i att allting
blir dyrare om vi sedan i framtiden tvingas anlita utomåländska företag alltmera både inom väg- och brobranschen. Det finns nog ett behov av att säkerställa att vi kan behålla kompetensen och arbetsplatserna.
Angående planer så visst väcks det mycket besvär om landskapsregeringens planer och det är inte landskapsregeringens fel. Idag besvärar sig människor ofta mot projekt och speciellt kanske mot det som det allmänna företar
sig. Det borde ändå finnas en möjlighet att man har flera projekt slutplanerade så att de kan plockas in i fall andra projekt ifrågasätts av någon part under processen. Min tilläggsfråga är: Kunde inte landskapsregeringen ha flera
projekt färdigt planerade så att man kunde ta till dem speciellt nu under lågkonjunktur, om behovet finns?
Minister Veronica Thörnroos

Tack, talman! Jag blir lite osäker på huruvida Mats Perämaa anser att vi har
en lågkonjunktur eller inte. Orsaken till att jag nämnde lågkonjunktur är för
att i den skriftliga frågan hänvisas till att detta är en lågkonjunktur.
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Landskapsregeringens bedömning av det allmänna läget är att det för tillfället inte är en lågkonjunktur inom jord- och schaktbranschen. Däremot
finns vissa svårigheter att sysselsätta specifika yrkesgrupper på brosidan.
För det andra är marknaden gemensam. Ltl Mats Perämaa sade att jordoch schaktbranschen nu har klarat sig tack vare privata initiativ, men den totala marknaden är gemensam om det sedan är en privat person eller företag
eller om det är en offentlig myndighet som gör en beställning. Det är ändå
marknaden och marknadskrafterna som råder oberoende vem som gör själva
beställningen, så det resonemanget förstår jag kanske inte riktigt fullt ut.
Jag tycker däremot att det är bra, om man saknar sysselsättning här på
Åland, att våra åländska företag i en konkurrenssituation, i det här fallet i
Sverige, står sig så väl så att man också kan utföra arbeten där. Det betyder
att Åland blir större än vad Åland där och det borde ju de facto bara vara gott.
Jag kan svårligen tänka mig att ett åländskt företag med företrädelsevis
åländska anställda flyttar över hela sin verksamhet till Sverige. Jag har svårt
att sia kring det, men det är i så fall ett fritt val som företagen gör. Vi ska väl
ha fri företagsamhet. Om man tycker att företaget bedrivs bättre i Sverige eller i Finland så då är det så, det ska inte vi från myndighetshåll och från politiskt håll styra. Det låter osunt.
Vad gäller pågående projekt och varför det inte finns flera projekt så beror
det på att antalet projekt står i relation till antalet tjänstemän. Om jag minns
rätt så var det ett förslag från liberalt håll att man borde minska ner infrastrukturavdelningens personal med tio procent. Ju färre tjänster jag har att
tillgå desto längre tid tar planeringsarbetet. Nu är vi ändå så lyckligt lottade
att den kompetens vi har nyttjar vi väldigt väl.
Vi har flera vägplaner på gång t.ex. Harpanäs på Kökar, beslut togs den 12
mars 2015 och vi har beräknad byggstart till hösten 2015.
Vad gäller fiskekroken i Brändö så har vi också en beräknad byggstart till
hösten 2015.
Geta kyrka-Höckböle, där kommer också en efterlängtad gång- och cykelväg att komma i gång.
Jag vill påskina har flera stora projekt som ligger i röret.
Ltl Mats Perämaa

Herr talman! Jag ber att få uttala vårt bekymmer över att landskapsregeringen, via infrastrukturministern, uppenbarligen inte riktigt tar situationen som
råder inom väg-, schakt- och brobranschen på allvar. Det är inte så enkelt
som infrastrukturministern försöker påskina här, att vi inte har en lågkonjunktur och att vi har en ganska god situation. Jag ser det tvärtom, åtminstone i vissa fall börjar vi nå det rakt motsatta, vilket har fått oss att ställa
den här frågan.
Vi är också bekymrade över den här lättsamheten som infrastrukturministern visar. Det som sker just nu är att åländska företag flyttar ut sin verksamhet till annan ort just p.g.a. at det inte finns arbeten här. Man flyttar inte
ut verksamheten av egen fri vilja. Det är för att det inte finns arbeten att utföra här på Åland. Det känns som om speciellt den här landskapsregeringen
just nu backar tillbaka väldigt mycket från det som ändå har verkat vara en
politisk enighet; att man under lågkonjunktur ska försöka hålla åländska arbetsplatser i åländska händer. Infrastrukturministern står här i talarstolen

380

och nästan vinkar farväl till dem som har planer på att flytta verksamheten
någon annanstans.
Efter de här svaren blir det ingen tilläggsfråga, utan vi uttalar vår oro.
Minister Veronica Thörnroos

När man lyssnar till ltl Mats Perämaa så får man för sig att det är en flyktingström av företag som nu lämnar Åland och söker sig österut och västerut.
Ingenting kunde vara mera felaktigt. Den information som landskapsregeringen har fått är att i det aktuella fallet rör sig om ett företag, med specifika
kunskaper, som nu söker arbetsplatser utanför Åland eftersom vi för tillfället
inte har möjlighet att bjuda ut olika projekt. Jag tror inte att man ska hosa
upp det här och göra det större än vad det är. Man måste ha lite realism också
i diskussionen.
Vad gäller jord- och schaktbranschen så har jag inte sagt att det är goda tider för dem. Däremot har jag sagt att de har klarat sig hyggligt trots att landskapsregeringen inte har kunnat bjuda ut så många projekt på grund av de
besvär som finns där.
Självklart är det så att den här landskapsregeringen, tillika med andra
landskapsregeringar, vill främja det åländska och de åländska arbetsplatserna. Den verksamhet som bedrivs ska inte bara vara läglig den ska också vara
laglig. Målsättningen är naturligtvis att vi ska vara ”självförsörjande” även på
spetskompetens och spetskunskap, men om det inte finns arbete inom landskapet så är det väl ändå ganska naturligt att en företagare söker sig österut
eller västerut för att trygga sysselsättningen för sina egna anställda. Tack.
Talmannen
Landskapsregeringens svar antecknas för kännedom. Ärendet är slutbehandlat.
För kännedom
5

Komplettering av lagförslaget om produktionsstöd för el
Landskapsregeringens lagförslag (LF 4a/2014-2015)
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 01.04.2015.

6

Europeiska unionens fiskerikontroll
Landskapsregeringens lagförslag (LF 14/2014-2015)
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 01.04.2015.

7

Ändring av vattenlagen
Landskapsregeringens lagförslag (LF 15/2014-2015)
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 01.04.2015.

8

Lotteriinspektionen
Landskapsregeringens lagförslag (LF 16/2014-2015)
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 08.04.2015.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls 01.04.2015 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Andra behandling
1

Godkännande av Europarådets konvention om bekämpning av våld mot kvinnor
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 5/2014-2015)
Landskapsregeringens yttrande (RP 1/2014-2015-s)
Republikens presidents framställning (RP 1/2014-2015)
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 enhälligt 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.
Begärs ytterligare ordet?
Ltl Torsten Sundblom

Tack, fru talman! Jag föreslår att en kläm fogas till betänkandet enligt följande lydelse: ”Lagtinget uppmanar landskapsregeringen att dels trygga
finansieringen av skyddshem enligt nivågarantin för de sociala förmånerna i
44 § 2 mom. självstyrelselagen, dels att överväga lagstiftning som inför en
rätt för hälso- och sjukvårdspersonal att oberoende av tystnadsplikt och utan
patientens samtycke göra en anmälan till åklagare eller polis när nämnda
personal på grund av omständigheter vilka de har fått kännedom om i tjänsten/arbetet har grundad anledning att misstänka att patienten har utsatts för
ett allvarligt våldsbrott.”
Jag föreslår att detta förs till omröstning. Klämmen finns i reservationen.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Jag ber att få understöda förslaget.
Talmannen
Ltl Torsten Sundblom, understödd av ltl Mats Perämaa, har föreslagit att lagtinget ska
godkänna en åtgärdsuppmaning av följande lydelse: ”Lagtinget uppmanar landskapsregeringen att dels trygga finansieringen av skyddshem enligt nivågarantin för de sociala
förmånerna i 44 § 2 mom. Självstyrelselagen, dels att överväga lagstiftning som inför en
rätt för hälso- och sjukvårdspersonal att oberoende av tystnadsplikt och utan patientens
samtycke göra en anmälan till åklagare eller polis när nämnda personal på grund av
omständigheter vilka de har fått kännedom om i tjänsten/arbetet har grundad anledning att misstänka att patienten har utsatts för ett allvarligt våldsbrott.”
Eftersom förslaget till kläm ingår i reservationen till betänkandet behöver det enligt 70
§ arbetsordningen inte bordläggas till ett senare plenum utan en omröstning kommer
därför att verkställas.
Den som omfattar utskottets betänkande, röstar ja; den som omfattar ltl Torsten Sundblom ändringsförslag, röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja.
Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt lagtexten enligt utskottets betänkande.
Klämförslagets enda behandling är avslutad. Ärendets andra behandling är avslutad.
Ärendet är slutbehandlat.
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Remiss
2

Komplettering av lagförslaget om produktionsstöd för el
Landskapsregeringens lagförslag (LF 4a/2014-2015)
Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket utskott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmanskonferensen förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
Diskussion.
Minister Veronica Thörnroos

Talman! Bästa lagtingsledamöter, Ålands möjligheter att delta i imatningstariffsystemet där betalningen till största delen kommer från riket är en unik
företeelse. Därför är det av största vikt att de lagar som tas fram både på rikssidan och här i Ålands lagting är kompatibla med varandra.
Landskapsregeringen överlämnade den 27 november 2014 ett lagförslag
till lagtinget med förslag till lagstiftning om produktionsstöd för el enligt inmatningstariffsystemet. Motsvarande skedde på rikshåll. Ärendet remitterades till riksdagens ekonomiutskott den 5 mars 2015.
I det förslaget som sedermera kom till riksdagen hade ekonomiutskottet
gjort ett förtydligande. Jag citerar: ”Man förutsätter att man i landskapslag
har intagit tillräckliga och ändamålsenliga bestämmelser om avbrytande
av utbetalning, återbetalning och återkrav av stödet samt tillsyn”. Detta har
landskapsregeringen tagit till sig och vi har därför valt att i detta kompletterade lagförslag i 4 § skriva in motsvarande ordalydelse. Man kan föra ett resonemang kring att det inte är helt av nöden tvunget eftersom saken kan hanteras via en överenskommelseförordning. Men eftersom det är av största vikt
att det råder paritet mellan lagstiftningarna så har vi valt att skriva in det i
ingressen i 4 §.
Därutöver i detta kompletterade lagförslag så väljer vi att stärka lagtingets
påverkningsmöjligheter genom att lagtinget ska, via en bevillningsfullmakt,
godkänna stöd till vindkraftsbolag.
Den här förstärkningen är på linjen mellan Ålands lagting och arbets- och
näringsministeriets tjänstemän för att lagtinget också ska ha möjlighet att ta
ställning till detta.
Rent substantiellt vill jag påskina att kompletteringsförslaget inte innehåller några förändringar, men däremot förtydliganden kring det tidigare avgivna förslaget.
Min och landskapsregeringens förhoppning är nu att detta lagförslag behandlas samtidigt som det förslag som har gått till finans- och näringsutskottet. Tack.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Angående beviljningsfullmakten som ska styra energimarknadsverket vid tillståndsbeviljandet och som ska framgå ur landskapets
budget, sett ur producentens synvinkel kommer bevillningsfullmakten
att binda upp lagtinget för ett år i sänder eller kommer det att binda upp
lagtinget för hela tolvårsperioden? Budgetanslag och sådana saker brukar oftast vara ettåriga. Avser man här hela tolvårsperioden?
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Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, talman! Tack för frågan. Landskapsregeringen avser att göra exakt
likadant som man gör på rikssidan. Det tillstånd som man får gäller för
tolv år. Det är i och för sig ingenting unikt, det finns många andra stöd
som också löper över längre perioder än ett budgetår. Målsättningen är
att det ska vara lika som på rikssidan så att våra aktörer här ska ha
samma trygghet i sitt företagande som man har på rikssidan.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det är bra att vi fick det klarlagt. Ur producentens synpunkt
är det viktigt att man vet att åtagandet gäller under hela stödperioden.
Eftersom det är lagtinget, via en tolvårig bevillningsfullmakt, som beviljar dessa stöd, tar lagtinget ansvar för den totala stödsumman som
torde vara cirka 60-70 miljoner? Jag kommer inte ihåg siffrorna exakt.
Eller tar lagtinget bara ansvar för det står i lagen som landskapets del,
12 gånger 1,5 miljoner, cirka 18 miljoner euro? Vem har i första hand
ansvar mot producenterna för hela stödbeloppet?
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, talman! I enlighet med det finanspolitiska ministerutskottets betänkande, det är ju en politisk överenskommelse som ligger till grund, så
har landskapet ansvar för de totala kostnaderna.
Vidare sägs; ”Landskapet ska delta kostnaderna för tariffsystemet
med inmatningspris med sin egen betalningsandel”. Underförstått att
landskapet står för sin del och riket står för sin del, vilket den politiska
överenskommelsen går ut på. För att ytterligare stärka det så har man
nu i riket det inskrivet i en lag, så att finansutskottet i riket inte ska
kunna förändra förutsättningarna bara med en knapptryckning.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Kan förslaget att remittera ärendet till omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
Remiss
3

Europeiska unionens fiskerikontroll
Landskapsregeringens lagförslag (LF 14/2014-2015)
Talmanskonferensens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
Diskussion.
Minister Fredrik Karlström

Fru talman! Det här är ett lagförslag i EU-byråkratins tecken, men med små
ytterligare konsekvenser för aktörerna inom den åländska fiskerinäringen.
Lagstiftningen är nödvändig för ett fullständigt genomförande av EU:s regelverk för fiskerikontroll. Även om vi kan anse att detta är byråkrati på hög
nivå kan vi tyvärr inte längre göra någonting annat åt det än att implementera det på ett så smidigt sätt som möjligt.
Något jag vill påpeka innan jag presenterar förslaget är att landskapsregeringen har varit väldigt aktiv de senaste åren under utarbetandet av de förordningar som utgör EU:s kontrollsystem. I såväl formella ställningstaganden, som i informella diskussioner under arbetets gång, har vi framfört gång
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på gång att förordningarna är anpassade för ett storskaligt havsfiske och inte
dimensionerat för det småskaliga kustfiske som bedrivs i landskapet.
Landskapsregeringens ståndpunkt har under många år varit att det småskaliga kustfisket borde frigöras från kontrollkraven eftersom det inte är
praktiskt möjligt, rimligt eller nödvändigt att övervaka det på samma grunder
som havsfisket. Detta beaktades endast i marginell utsträckning och nu omfattar kontrollregelverken allt fiske och vattenbruk som bedrivs i marina områden, inkluderande hela värdekedjan från fångst till slutkund.
Vårt mål och vår skyldighet från näringsavdelningen och fiskeribyrån är
sålunda att genomföra de EU-bestämmelser som krävs, för kontroll inom fiskerinäringen, så kostnadseffektivt som möjligt så att den utökade administrativa bördan och kostnaderna för verksamhetsutövarna och landskapsregeringen blir så liten som möjligt.
Bakgrunden till detta lagförslag är att EU-lagstiftningen för fiskerikontroll
har reformerats i syfte att åstadkomma ett effektivt, heltäckande och harmoniserat kontrollsystem genom hela produktions- och saluföringskedjan. Det
ställs krav på nationerna att man ska införa enhetliga system för kontroller,
rapportering och inspektioner men också för påföljder för de som gör sig
skyldiga till överträdelser mot fiskeripolitikens bestämmelser.
EU:s regelverk för fiskerikontroll utgörs i huvudsak av flera förordningar
som visserligen gäller rakt av i medlemsländerna, men för ett fullständigt genomförande behövs också nationell eller landskapslagstiftning.
Från EU-kommissionens sida har man uppmärksammat landskapsregeringen under flera år att vi har brister gällande detta. De har skickat flera så
kallade pilotbrev, vilket är ett informellt förfarande innan ett formellt överträdelseförfarande inleds. EU-kommissionen har även gjort tre revisionsbesök till Finland och i mars förra året gjordes även ett revisionsbesök till
Åland, varvid dessa brister konstaterades.
Det är också brådskande att få det här åtgärdat nu eftersom lagen är ett så
kallat förhandsvillkor för det operativa programmet inom ramen för Europeiska havs- och fiskerifonden 2014-2020. Utan godkänt regelverk för fiskerikontroll får vi inte tillgång till medlen ifrån fonden.
Landskapsregeringen har i svar på EU-revisorernas granskningsrapporter
informerat kommissionen att vi bedömer att nödvändig åländsk lagstiftning
ska kunna träda ikraft från 1.7.2015. Jag är medveten om att vi inte riktigt
klarar det, men nu med att den här lagen är lämnad till lagtinget kan vi i all
fall visa att vi är en god bit på väg.
Den största förändringen med förslaget rör delen om ”överträdelser mot
fiskeripolitiken”. Det är inte längre möjligt att ge böter för brott mot fiskeripolitiken utan det ska istället tillämpas ett system med så kallade administrativa avgifter för de som gör överträdelser.
Vad som är en överträdelse och vilken avgift som ska påföras styrs i stor
utsträckning av EU-regelverken. De som har begått en allvarlig överträdelse
ska också påföras ett visst antal prickar, som i sin tur ska registreras i ett
överträdelseregister, och om prickarna ackumuleras kan det i värsta fall innebära att fiskelicensen dras in.
Vad gäller systemen för fiskerikontrollen har vi de behövliga strukturerna
tillsammans med de finska myndigheterna. Genom avtal har vi del i det nationella datasystemet för övervakning, vilket omfattar bl.a. fiskeregister,
fångstregister, register för förstahandsuppköpare och fartygsregister.
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EU-regelverken ställer krav på att det bara ska finnas en enda myndighet
som ska samordna kontrollverksamheten i landet. I Finland är jord- och
skogsbruksministeriet den myndigheten. Det ställs även krav på att det ska
finnas ett centrum för fiskerikontroll som ska vara bemannat dygnet runt alla
årets dagar. Det centrumet föreslås vara gränsbevakningsväsendet eftersom
de bl.a. redan nu övervakar de båtar som omfattas av det satellitbaserade
kontrollsystemet, vilket gäller för båtar över 12 meter.
Redan idag har vi en överenskommelseförordning som säger att gränsbevakningen kan utföra vissa fiskeriövervakningsuppgifter i landskapet. Det
skulle därför vara naturligt om de även för Ålands del utgjorde det dygnetrunt bemannade centret när det kommer till Ålands del.
Nu till förslaget. Landskapsregeringen föreslår att EU-bestämmelserna för
fiskerikontroll genomförs genom en s.k. blankettlag av rikets lag, med vissa
mindre avvikelser. Vi bedömer att det är det mest ändamålsenliga eftersom:
– EU-bestämmelserna är mycket detaljerade och ger oss väldigt begränsade
möjligheter för alternativa genomföranden och den finska lagen reglerar vad
som krävs, men inte mer.
– De system för fiskerikontroll som vi har är gemensamma med riket och det
vore kostsamt att utveckla separata datasystem.
– Vi planerar även att ta ett initiativ till en överenskommelseförordning där
administrationen för det nya påföljdssystemet överförs till landsbygdsverket
och att de hanterar det på samma sätt som i riket. Interna diskussioner har
förts och landsbygdsverket ställer sig positiva till detta förutsatt att vi har ett
system som är relativt likt det finska systemet som möjligt.
Vi uppskattar att vi kommer att ha väldigt få överträdelser och att det inte
är ändamålsenligt att bygga upp en administration för detta inom landskapet.
Beslut om sanktionsavgifter och påförande av prickar kan få stora konsekvenser för verksamhetsutövarna och för att få det rättssäkert bör dessa
ärenden utredas av en fristående myndighet.
Landskapsregeringens fiskeribyrå är den myndighet som utför kontrollerna i landskapet och ska göra anmälan vid misstanke om överträdelsen.
Landsbygdsverket skulle alltså bli den myndighet som utreder överträdelserna som vår fiskeriinspektör rapporterat in och som fiskeribyråns chef sedan
skickat vidare för utredning.
Landskapsregeringen planerar också att ta initiativ till ändring av överenskommelseförordningen om gränsbevakningsväsendets uppgifter så att det
blir tydligt att gränsbevakningen även kan upprätthålla de uppgifter som
krävs av det dygnet runt bemannade centret för fiskerikontroll.
Bortsett från bestämmelserna om sanktions- och pricksystemet vid överträdelser så efterlever vi i stor utsträckning redan kraven i kontrollregelverken, bl.a. i fråga om rapportering och kontroller.
Det viktiga i detta sammanhang är att konsekvenserna för verksamhetsutövarna av det nu liggande förslaget blir små.
En fiskare inom det småskaliga kustfisket som, vid upprepade tillfällen,
brister i fråga om rapportering kan påföras en avgift om minst 100 euro. Troligen kommer denna typ av överträdelser att minska då avgiften förmodligen
medför att man blir mer noggrann i sin rapportering.
Inom landskapet idag finns tre trålbåtar som är verksamma inom havsfisket. Dessa båtar landar inte sin fångst på Åland. Landningen sker främst i
Sverige och Finland men även i Polen och Danmark.
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Harmoniserade sanktionssystem i medlemsländerna ska göra att påföljden
bli kännbar oberoende av var överträdelserna har begåtts. För en allvarlig
överträdelse kan påföljdsavgiften vara upp till 100 000 euro men om fiskaren
har fiskat olagligt kan avgiften dock vara upp till åtta gånger värdet av
fångsten.
För verksamhetsutövarna medför förslaget knappt några ytterligare kostnader utöver de eventuella överträdelseavgifterna.
Förslaget innebär begränsade nya administrativa uppgifter för landskapsförvaltningen under förutsättning att påföljdsadministrationen kan överföras
till landsbygdsverket och uppgifterna för centrumet för fiskerikontroll kan
skötas av gränsbevakningen. Om dessa uppgifter skulle handhas av landskapets egen administration skulle behovet av nya tjänster bli betydligt större
och väldigt kostsamma.
Kostnaderna för landskapet är ringa om lagen godkänns så som föreslaget.
De beräknade kostnaderna för utvecklingen av datasystemen kommer att
vara cirka 1,2 miljoner euro. EU är med och stöder dessa kostnader upp till
90 procent. De resterande 10 procenten kommer att delas mellan Finland och
Åland varav Finland kommer att ta den största kostnaden.
Landsbygdsverket behöver ersättas för arbetet med påföljdsadministrationen. Uppskattningsvis kan det röra sig om 10-20 ärenden per år där de
flesta troligen är enkla ärenden så som försenad rapportering. Troligen
kommer vi att avtala om att vi ersätter landsbygdverket per arbetad timme.
Med detta, fru talman, hoppas jag att lagtinget behandlar denna lag så
snart som möjligt och i brådskande ordning eftersom avsaknaden av kontrollregelverket sätter hinder för Åland att ta del av den gemensamma havs- och
fiskerifonden.
Ltl John Hilander, replik

Tack, talman! Tack minister Karlström för den här redogörelsen. Vi har
väldigt få stora fiskefartyg på Åland, men väldigt många små fiskare som
även är registrerade och vi har ofantligt många flera som inte är registrerade.
Jag tänkte koncentrera repliken på dem som inte är registrerade. När
en fritidsfiskare som fiskar för husbehov får en större fångst än vad man
själv mäktar med så förbjuder den här kontrollförordningen saluföring
av fångst från fritidsfiske. Hur ser ministern på det?
Minister Fredrik Karlström, replik

Fru talman! Redan idag får man inte sälja fångsten till någon annan
uppköpare som säljer fisken vidare om man inte är registrerad binäringsfiskare. Så det här förändrar ingenting, men nu blir det klart och
tydligt att kontrollsystemet är på det här viset. Idag kan vem som helst
registrera sig som binäringsfiskare, det är avgiftsfritt och har man registrerat sig så har man också rätt att sälja små mängder fisk till exempelvis en stugby eller till restaurang. Det som krävs är att man månatligen
redovisar vad man har fiskat och vad man har sålt.
I sak skiljer sig den här lagstiftningen inte mot situationen idag.
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Ltl John Hilander, replik

Tack, talman! Tack ministern för det klargörandet. Hur detaljerad blir
byråkratin? När det gäller stora fiskebåtar och fångstkvoter då förstår
jag problematiken.
När det gäller det småskaliga fisket där framförallt många ungdomar
har sett en möjlighet att bli entreprenörer och kunna skaffa sig lite egna
fickpengar genom att fiska lite mera än bara till husbehov så där tycker
jag att den här EU-byråkratin går lite för långt.
Minister Fredrik Karlström, replik

Kort svar; det var precis det som vi har fört fram till kommissionen under årens gång. Vi anser att det småskaliga kustfisket borde undantas
från de här kontrollbestämmelserna exempelvis på samma sätt som man
har gjort vid insjöfisket i både Sverige och Finland där kontrollbestämmelserna är borttagna.
Vi lyckades inte få gehör för det. Nu lever vi i den EU-byråkrati som vi
lever. Vi kan inte göra annat än att försöka lindra effekterna av kontrollsystemet så mycket som möjligt.
För en driftig ung entreprenör på 15 år som har en fiskebåt så är det
bara att registrera sig till fiskeribyrån som binäringsfiskare. Det kostar
ingenting och sedan har man rätt att sälja fisk till restauranger, stugbyar
och till andra.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Jag håller med det som minister Karlström sade om
EU:s fiskeripolitik, den är ganska styvnackad och riktar sig mot havsfisket.
Har man fått fram argumenten ordentligt när det gäller våra förhållanden på Åland? Vi har mycket privatägda vatten inomskärs, till och
med rålagda vatten privat för varje hemman osv. Fisket är ju en av primärnäringarna. Sedan det började vistas folk på Åland så har fiske, jakt
och jordbruk varit primärnäringar. Har man uttömt alla möjligheter att
få någon form av ändring för det inomskärs småskaliga fjällfisket? Jag
fiskar själv, jag är en av dem som är registrerade och jag vet att det går
många timmar till att fiska ihop 5 000 euro på ett år.
Minister Fredrik Karlström, replik

Fru talman! Det här är en fråga som både den här landskapsregeringen
jobbar med och den förra landskapsregeringen jobbade med på samma
sätt. Man ville försöka komma undan kraven. Det småskaliga kustfisket
borde undantas från de här bestämmelserna. Tyvärr är det loppet kört.
Nu måste vi anpassa oss till den Europeiska unionens fiskerilagstiftning.
Det viktigaste är att vi har en miniminivå. Vi kan lägga oss på den absolut lägsta byråkratiska nivån för att få den här lagstiftningen godkänd.
Jag håller helt med, byråkratin står inte i proportion till att kunna fiska
lite småskaligt för att sälja vidare till exempelvis stugbyar och restauranger.
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Vi lever i den här verkligheten. Vi kan tyvärr inte göra någonting åt
det. När vi gick med i EU så får vi ta den här baksidan också tyvärr.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack för det svaret minister Karlström.
Nu ska man rapportera månatligen. Många gånger tar det ända till
maj månad innan man får ut häftena med blanketterna som ska rapporteras och då skulle vissa rapporter ha varit inne redan. Jag tycker att det
inte är logiskt. Man måste redogöra för hela privatekonomin varje år för
att få vara binäringsfiskare. Jag tycker att det är ganska stort ingrepp
mot den enskilda människan.
Minister Fredrik Karlström, replik

Ja, jag kan hålla med om att det är onödigt mycket byråkrati i det här.
Det finns en gräns mellan binäringsfiskare och yrkesfiskare. För att
kunna hålla någon sorts nivå på det så behöver man tyvärr kräva uppgifter om inkomsterna för att antingen bli klassad i det ena eller det andra
facket. Vi försöker hela tiden hitta system som ska vara så smidiga och
enkla som möjligt och avdelningen jobbar kontinuerligt med det. Med
de nya datasystemen ska det bli enklare att rapportera.
Jag håller med att det är tragiskt att det är på det här sättet. Hos oss
borde samma gälla som i de svenska och finska insjöarna när det gäller
de arter som inte är kvoterade.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Det här resultatet får vi ta på bekostnad av vårt medlemskap i EU. Det visar sig att lagstiftningen av direktiven inte är anpassade till vår småskalighet och det är egentligen förödande för vårt kustfiske som bedrivs.
Administrationen överförs på landsbygdsverket och fiskeribyrån ska
vara kontrollmyndighet. Ministern sade att man skulle betala till landsbygdsverket enligt ersättning per timme. Jag uppfattade inte riktigt om
det fanns ett klart avtal med landsbygdsverket eller är det under förhandling?
Minister Fredrik Karlström, replik

Fru talman! Nej, det finns inget klart avtal mellan landsbygdsverket. Interna diskussioner har förts. Det förutsätter först att den här lagen går
igenom, sedan görs en överenskommelseförordning och där kommer
man överens om finansieringen mellan landskapsregeringen och landsbygdsverket. Vi räknar med att det kommer att bli väldigt få ärenden,
10-20 per år, om de överhuvudtaget behöver gå dit. Det handlar inte om
många timmar.
Vi vet att vi har ett småskaligt kustfiske. Utmaningarna är kanske att
få in rapporteringarna i tid. Tyvärr kräver kontrollregelverket att de ska
vara inlämnade ett visst datum varje månad. Om rapporten inte är inlämnad så kommer det en påminnelse från fiskeriinspektören och sedan
kanske en påminnelse till via ett telefonsamtal. Men till slut blir man
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tvungen att följa lagstiftningen och rapportera detta till landsbygdsverket som konstaterar att det är en försenad inlämnad rapport.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Nu pratar ministern som om det inte vore något bekymmer att få ett avtal. Jag hoppas att det är på det sättet så kanske minimikostnaden av det här regelverket blir så liten som man har räknat
med. Finns det någon risk att landsbygdsverket inte åtar sig det här
uppdraget?
Minister Fredrik Karlström, replik

Tack, fru talman! Faktum är att vi har relativt lika system som i riket eftersom vi har en blankettlagstiftning. Landsbygdsverket har sagt att då
är det inte några problem. Men om vi börjar om avvika väldigt mycket
ifrån hur kontrollsystemet fungerar i den finska lagstiftningen så då behöver vi ta en ny diskussion och förhandla mera om priset. Om vi utgår
ifrån den här lagstiftningen så kommer det inte att kosta mycket. Givetvis kommer vi att få betala någonting men det är också ett sätt att få det
rättssäkert och få en instans till som kan titta på ett ärende så att det
inte bara är vår fiskeriinspektör som avgör just de här svåra fallen.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Tony Asumaa

Fru talman! EU:s fiskeripolitik reglerar hur fiskeflottorna i EU ska förvaltas
och fiskbestånden bevaras. Reglerna har utformats av EU för att förvalta de
gemensamma resurserna och ger alla fiskeflottor samma tillgång till fiskevattnen i EU. Därmed kan fiskarna enligt EU konkurrera på samma villkor.
EU:s befolkning äter mer fisk än vad som finns och får fångas i europeiska
fiskevatten. Stränga regleringar medför att den europeiska fiskeflottan söker
sig till nya fiskevatten för att möta efterfrågan från den europeiska marknaden.
Därför köper EU rätt att fiska i vattnen utanför Afrika och i Indiska oceanen och i Stilla havet från en lång rad länder. I utbyte ska EU ge ekonomiskt
och tekniskt stöd för att länderna ska ta hand om sina fiskbestånd och utveckla sin fiskeindustri på ett hållbart sätt, till exempel ska pengarna användas för forskning och kontroll av svartfiske.
EU-kommissionen har dock konstaterat att EU inte når sina mål. EU:s
stöd har utvecklat avtalsländernas fiskebranscher, men det har inte haft
några större effekter i kampen mot fattigdom eller för att nå FN:s utvecklingsmål.
Vi kan säga med all tydlighet att medan EU reglerar vårt fiske här hemma
mycket strikt så är man själv med och plundrar fiske av de fattigaste länderna
utanför Afrikas kust.
Fru talman! Landskapsregeringen föreslår att en särskild lag stiftas om fiskeritillsyn och påföljder vid överträdelser av bestämmelser i den Europeiska
unionens gemensamma fiskeripolitik.
Genom att vi är en del av EU måste vi anpassa vår lagstiftning för att göra
det möjligt att på ett korrekt sätt genomföra unionens lagstiftning för kon-
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trollåtgärder inom fiskeripolitiken och även för att kunna ta del av havs- och
fiskerifonden.
EU:s regleringar inom fiskeripolitiken är mycket trubbigt för oss på Åland
för de tar i princip fasta på Atlantfisket medan vår fiskeflotta till 90 procent
fiskar mellan vass och land.
I och med att EU:s kontrollförordning trädde ikraft förbjöds exempelvis
fritidsfiskare att sälja sin fisk i förtjänstsyfte. För EU betyder fiske i förtjänstsyfte att fritidsfiskaren inte får förtjäna mera än 350 euro per år eller 29 euro
per månad. Alla vet hur många rökta sikar 29 euro räcker till på torget i Mariehamn.
För att få sälja mera fisk måste nämligen båten vara registrerad som fiskebåt. Det är nu 223 båtar av den här typen av båtar som är registrerade och
som denna lagstiftning ska övervaka. Om inte EU-reglerna efterföljs så ska
dessa fritidsfiskare enligt lag åläggas med administrativa avgifter och i värsta
fall kan fritidsfiskaren förbjudas att fiska helt.
Kustbevakningen i Sverige och gränsbevakningen i Finland sköter kontrollen av såväl yrkes- och fritidsfisket till sjöss, till exempel genom kontroll av
fiskeredskap, dokumentation och förbudsområden. På Åland har landskapsregeringen, som berörd myndighet, i huvudsak detta ansvar, vilket man har
skött genom en överenskommelseförordning med gränsbevakningen som kan
sköta kontrollen för landskapets räkning. Hur den överenskommelsen ser ut
och hur det sköts i praktiken kanske finansutskottet kunde fördjupa sig i.
Kanske man vill se på den frågan eftersom det är det som hela lagpaketet går
ut på; kontroll och övervakning.
Den europeiska fiskerikontrollen gäller alla delar av Europa, även för oss
på Åland. Men för oss på Åland med 27 riktiga yrkesfiskare, 3 trålbåtar och
största delen fritidsfiskare som har registrerat sin Askeladd till fiskebåt är
denna reglering mycket trubbig och mycket byråkratisk. Detta har lett till att
allt mindre fisk som fångas i de åländska vattnen säljs till oss ålänningar.
Tack, fru talman.
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Ltl Asumaa hade ett bra anförande. Jag håller med om det
mesta. Det här ärendet kommer till det utskott som jag sitter i, om det står
rätt på föredragningslistan, så jag ska inte ha så mycket åsikter i det här skedet. Vi får anledning att återkomma till det här ärendet.
Fiskerinäringen är om troligtvis ännu mera genomreglerad än vad jordbruksnäringen är. I ett tidigare i ett replikskifte pratades det om att EUmedlemskapet har varit förödande för fiskerinäringen. Förödande är ju ett
starkt ord, men helt klart har det varit en enorm tillbakagång för fiskerinäringen efter EU-medlemskapet.
Det vore intressant om landskapsregeringen kunde initiera en konsekvensbedömning av alla de pålagor som har kommit. Vad har detta lett till
och vad kan man göra för att motverka nackdelarna?
Jag noterade att minister Karlström sade att man inte kan göra någonting
och då menade han säkert generellt. Jag är mycket väl medveten om att vi
måste ha EU:s fiskerikontroll plats för att vi överhuvudtaget ska få fisket att
fungera och kunna ta del av stödordningar osv.
Som ministern sade så kan man inte dess mera särskilja det småskaliga
kustnära fisket och havsfisket. Om man generaliserar lite så är det exakt
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samma regler som gäller för en 40 meters trålare i Spanien som en 4 meters
roddbåt i Svartsmarafjärden. Det är i stort sett samma regler och det, om något, borde få folk att förstå att det inte är riktigt rimligt.
Vi vet också att cirka 15 procent av strukturfondspengarna till fiskerinäringen hamnar i fel fickor i Sydeuropa. Det är mycket bedrägerier. Vi borde
på något sätt få till stånd undantag och få ett annat förfaringssätt.
Jag hade förmånen att få vara med i ett par sammanhang där EU:s medlemsländer kritiserade EU-kommissionen. Båda kommissionärerna var plats,
Cioloş för jordbruket och Damanki för fiskerinäringen, och de fick kritik för
genomregleringen av fiskerinäringen.
Det finns säkert en hel del grund för den här kritiken men jag glömmer
aldrig när Cioloş svarade en svensk som frågade att han har aldrig kunnat
förstå varför medlemsländerna, och speciellt i Nordeuropa, implementerar
EU-förordningarna så oerhört invecklat som man gör.
Det är någonting som man också ifrån åländsk sida borde titta på. Eftersom jag tycker att det har ett stort allmänt intresse ställer jag nu ett par
frågor till fiskeriminister Karlström. Vilka politiska överväganden har ministern gjort för att försöka minska onödig byråkrati och administration? Jag
noterade att ministern sade i sin presentation att det är viktigt att konsekvenserna blir så små som möjligt för fiskarna. Utgår man då ifrån det regelverk
som gäller idag eller utgår man ifrån konsekvenserna efter medlemskapet i
EU? Jag tror, tyvärr, att man utgår ifrån dagens situation och den är allt annat än enkel.
Man borde få till stånd andra regler för det småskaliga kustnära fisket som
jag sagt flera gånger och som även ltl Asumaa var inne på.
Därför ställer jag min andra fråga till fiskeriminister Karlström. När de
nordiska fiskeriministrarna har träffats, har ministern fört upp de här frågorna och försökt skapa allianser för att sammantaget gå emot EU och försöka få till stånd förändringar på den nivån? Samtidigt måste man oerhört
noggrant följa upp så att man inte krånglar till det i onödan här på Åland, vilket jag är rädd för att vi gör.
Jord- och skogsbruksministeriet är ansvarig myndighet vilket man mig veterligen har varit ganska länge, det är inte något som har blivit aktuell nu.
Minister Karlström sade man inte vill bygga upp en egen administration
här och det kan jag också förståelse för. Efter EU-medlemskapet har näringen
blivit liten och utan att jag har full inblick i det så kan jag mycket väl tänka
mig att det skulle bli enorma kostnader och en ganska stora apparat för oss.
Jag kan ha förståelse för det men jag vill ändå fråga: De dataprogram som har
funnits en längre tid, och som också kommer att finnas framöver, finns de på
svenska? Eller blir Ålands landskapsregering tvungen att arbeta på finska när
det gäller administrationen av fiskerinäringen? Det var min sista fråga.
Minister Fredrik Karlström, replik

Fru talman! Det var många frågor på en gång.
För det första, det åländska programmet är ju en del av det finska
programmet. Det kan inte finnas två fiskeriprogram i en nation. Det
finns ett program. Det åländska fiskeriprogrammet är en del av det
finska programmet, till skillnad från landsbygdsutvecklingsprogrammet
där det finns två program i Finland.
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För det andra, om frågan har tagits upp med mina nordiska kollegor
på nordisk nivå så har detta diskuterats under många år. Det har pratats
om detta före min tid, förra landskapsregeringen och även jag har tagit
upp frågan. Med nuvarande fiskeriminister har jag inte hunnit prata så
mycket med. Den förra fiskeriministern, minister Koskinen, och jag pratade mycket om det här men vi konstaterade att det här är någonting
som vi inte kommer undan. Våra gemensamma påtryckningar har inte
lyckats. Det är det här fiskerikontrollsystemet som kommer att gälla för
Åland och för Finlands del så tyvärr har det tåget gått. Våra påtryckningsmetoder har inte nått i mål.
Efter EU-inträdet vill vi givetvis göra konsekvenserna av byråkratin så
lindrig som möjligt för fiskarna på Åland.
Ltl Anders Eriksson, replik

När det gäller konsekvenserna så tror att det vore bra om man kunde ha
ett sådant underlagsmaterial inför kommande förhandlingar att man
faktiskt kunde påvisa vilka konsekvenserna har blivit för den åländska
fiskerinäringen. Jag räknar fiskerinäringen som en av våra ursprungsnäringar. Man skulle visa vilka konsekvenserna har blivit på grund av alla
pålagor och att vi inte längre kan acceptera det här och att vi måste få till
stånd en förändring. Jag tror att ett sådant dokument skulle vara ganska
viktigt, vilket min fråga handlade om.
Rent konkret, vilka förslag och vilka åtgärder har ministern lagt i det
här dokumentet för att försöka få ner byråkratin till en så rimlig nivå
som möjligt?
Minister Fredrik Karlström, replik

Fru talman! Jag vill också svara på frågan om registren finns på svenska.
Ja, dataprogrammen är på svenska.
När det gäller det här förslaget så har minister och avdelningen verkligen sett till att vi har lagt oss på en skamnivå. Finland har lagt sig på en
nivå som har så lite byråkrati som möjligt. Åland har jobbat vidare utgående från det. Vi måste uppfylla de kriterierna som sägs i förordningarna. Vi har försökt hitta de vägarna så att det ska bli så enkelt som möjligt. Jag kan inte se något konkret förslag som skulle kunna göra det
ännu enklare än vad vi har gjort i det här lagförslaget.
Det här är den verklighet vi lever i. Från landskapsregeringens sida
och fiskeribyråns sida har vi verkligen gjort vårt yttersta för att få byråkratin så liten som möjligt.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det är mycket möjligt. Jag har ingen anledning att betvivla det som ministern säger att man har gjort så mycket man kan.
Jag tror ändå att det skulle vara bra att ta fram ett underlag, en konsekvensbedömning, som jag har efterlyst. Jag vet samtidigt att det krävs
resurser för allt, men jag tror att det skulle vara nyttigt att se på vilket
sätt man t.ex. i Sydeuropa har implementerat exakt samma regelverk.
Med all respekt, minister Karlström, situationen är ju lite sådan att så
här har man gjort på finska sidan och per automatik så har vi på Åland
gjort på samma sätt. Det kan man inte komma ifrån.
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På allt flera områden har åtminstone jag, och jag tror flera med mig,
blivit varse om att byråkratin, administrationen, krångelsamhället är de
facto större än till och med i Sverige, ett samhälle som jag har trott att
har varit världens mest byråkratiska.
Det är viktigt att vi kan höja blicken och lite försöka lära oss av hur
man gör på andra platser i Europa. Detta i all välmening!
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget
är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
Remiss
4

Ändring av vattenlagen
Landskapsregeringens lagförslag (LF 15/2014-2015)
Talmanskonferensens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.
Diskussion.
Minister Carina Aaltonen

Fru talman! Ändringen av vattenlagen som ni nu har på era bord idag föranleds av att vi äntligen ska införa EU:s vattendirektiv på ett korrekt sätt i landskapet Åland.
Ursprungligen skulle det här vattendirektivet ha varit genomfört i december 2003. Till det så gjordes flera ändringar dels i vattenlagen, vi har också en
ny vattenförordning och vi har gjort ändringar i miljöskyddslagen och i lagen
om allmänna vatten- och avloppsverk. Trots det ansåg kommissionen att det
här inte var korrekt gjort, utan vi fick en formell underrättelse i februari 2008
samt ett motiverat yttrande i juni 2010.
Under fyra års tid har diskussioner och skriftväxling pågått mellan landskapet och EU-kommissionen för att vi dels ska kunna förklara hur vår vattenlag ser ut.
Till slut kom det kompletterande motiverande yttrandet i september 2014.
Kommissionen hävdar att det fortfarande finns brister i genomförandet av direktivet i landskapet. I sitt svar till kommissionen har landskapsregeringen
medgivit att delar av artiklarna 2 och 4 inte är korrekt införlivade samt att ett
lagförslag för att uppdatera vattenlagen kommer att lämnas till lagtinget, vilket vi härmed gör.
Det här är mera semantik än politik. Det saknas bland annat definitioner,
olika begrepp som vi borde införa i definitionerna vilket vi nu också gör.
Jag vill ta upp ett exempel, bl.a. har EU-kommissionen hävdat att vi inte
har definierat vattendrag såsom floder och åar i landskapet men vi har ju faktiskt inte floder eller åar på Åland. Detta har EU-kommissionen nu har accepterat. Däremot föreslår vi här nu att man ska inta den här formuleringen i definitionen till att gälla diken, vilket är mer relevant när det gäller ytvattenavrinning. Dessa begrepp; konstgjord vattenförekomst, avrinningsområde,
delavrinningsområde samt miljökvalitetsnormer förs nu in.
Vattendirektivet föreskriver att det för varje avrinningsdistrikt ska finnas
en förvaltningsplan och ett åtgärdsprogram och att bestämmelser om miljömål ska beaktas vid genomförande av åtgärdsprogrammen. Här saknas ännu
vissa detaljer hos oss. Vi föreslår bland annat att det övergripande målet när
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det gäller grundvattnet ska kompletteras med ett krav på att säkerställa en
balans mellan uttag och grundvattenbildning senast den 31 december 2015.
Det kommer att medföra merarbete hos miljöbyrån, men det måste vi göra,
det blir mera administration.
Vidare införs i lagen en tydlig skyldighet att vidta nödvändiga åtgärder
inom ramen för åtgärdsprogrammet i två olika fall. Det första gäller ytvatten
och det andra gäller grundvatten för att minska föroreningarna från mänsklig
aktivitet. De här övergripande kvalitetsmålen för skyddade områden införs,
detta ska vara uppnått senast den 31 december 2015.
Det finns också en bestämmelse som anger att om fler av kvalitetsmålen
gäller en och samma vattenförekomst ska det strängaste målet tillämpas.
Sedan finns det en annan sak som vi inte har haft med i vattenlagen. Det
gäller möjligheter till undantag från kvalitetsmålen.
Landskapsregeringen har ansett att vi inte tänker ge något undantag. Men
det kan förekomma oljeolyckor, någon slags utsläpp, olyckor eller naturkatastrofer som sker och som medför att det blir en tillfällig försämring av vattenkvaliteten. Det ska då finnas en bestämmelse som säger att en tillfällig försämring av vattenkvaliteten inte ska anses strida mot kvalitetsmålen om den
orsakas av olyckor eller andra exceptionella omständigheter.
De här ändringarna är vi nödda och tvungna att göra. Det kommer att innebära en viss ökning av arbetsbördan i förvaltningen. Vi anser att det kan
hanteras inom ramen för de befintliga resurserna.
Vid sidan av det här förslaget kommer landskapsregeringen dessutom att
inleda arbetet med en översyn av hela vattenlagen, där avsikten är att ett lagförslag ska vara klart vid årsskiftet. En revidering av vattenlagen inleds nu i
april. Idag har vi två olika parallella system för den åländska vattenlagen; dels
ett gammalt system som togs i mitten på nittiotalet och dels har vi ett nyare
system som mera hänvisar till EU:s vattendirektiv. De här två systemen behöver strömlinjeformas och anpassas ihop till varandra så att de går att arbeta efter. Vi har faktiskt identifierat ganska många problem med dagens vattenlagstiftning.
Vi har haft ett EU-finansierat projekt, Aquabest, där man har identifierat
flera förändringar som behöver göras för att också kunna ha en lagstiftning
som harmoniserar på båda sidan om oss, i Sverige och i Finland. Landskapsregeringen bedömer att ungefär 30 av 40 lagparagrafer behöver ses över i
vattenlagens första, fjärde och femte kapitlet.
Som sagt, det här arbetet inleds nu i april. Det kommer att presenteras
närmare i tilläggsbudgeten eftersom det här är ett ganska omfattande arbete
som krävs både kompetens och resurser för att verkligen få ett bra utvecklingsarbete när det gäller vattenlagen. Tack.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag tror jag förstår vad ministern menade även om det lät lite lustigt när
hon sade att EU-kommissionen har accepterat att det inte finns åar och
floder här på Åland. Jag förstod precis vad hon menade.
Man har tagit begreppet dike istället för år och floder. Det känns ju
lite som om vi håller på att implementera på klassiskt åländsk sätt igen,
men jag hörde möjligtvis fel, annars får vi anledning att återkomma till
den här frågan i utskottet. Det är bra att man får EU-kommissionen att
acceptera någonting som de facto inte finns.
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Minister Carina Aaltonen, replik

Ja, det är faktiskt så att en stor del av denna diskussion, som har föregått under flera år, har gått ut på att förklara Ålands situation. EU har
inte riktigt kunnat acceptera att vi inte har floder och åar.
Vi säger faktiskt i punkt 31) ”Avrinningsområde är ett landområde
från vilket all ytvattenavrinning strömmar genom en serie diken eller
sjöar till havet vid ett enda dikesutlopp, eller vid en enda dikesmynning
eller ett enda delta.”. Så här har vi helt enkelt gjort för att förklara hur
situationen ser ut på Åland. Vi har faktiskt gott om diken på Åland, det
är ju ett faktum, däremot saknas ju både floder och åar.
Ltl Anders Eriksson, replik

Rent spontant känns det lite som om vi på klassiskt åländskt manér håller på att hamna ganska snett. Jag pratar om helt normala diken, det är
klart att vi har hur många diken som helst. Vi har restriktioner och pålagor som är uppbyggda för åar och floder och vi snickrar om det till
åländska förhållanden? Har verkligen ministern och landskapsregeringen klart för sig konsekvenserna av att man blandar begreppen på det här
sättet? Det låter lite förvånande. Jag ska titta mera detaljerat på det.
Minister Carina Aaltonen, replik

Om man ska definiera avrinningsområde så det våra stora utfallsdiken,
med bland annat näringssalter och annat, som kommer ut i t.ex. Östersjön. Det stämmer nog, jag tycker att vi har gjort en rätt bedömning.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Jag vill bara ge mitt stöd till kollegan Carina Aaltonen för det
utvecklingsarbete som landskapsregeringen nu planerar att inleda.
Det är väldigt viktigt att vi också när det gäller vattenbruk har ett näringspolitiskt perspektiv för att kunna hålla hållbarhetsfanan högt. Ett
hållbart vattenbruk gäller inte bara miljön, det gäller också de sociala
och ekonomiska aspekterna.
Jag ser fram emot att förhoppningsvis ta en aktiv del i detta utvecklingsarbete, med en from förhoppning om att ett lagförslag ska kunna
ligga på bordet redan i september. Tack.
Minister Carina Aaltonen, replik

Angående vattenlagen och den stopp paragraf som finns idag så det varit
praxis att tillämpa den enbart på vattenbruk eller fiskodlingar.
Nu handlar det om att titta på den här lagen och se hur man både kan
använda den för att uppnå miljömål men också för att stoppa utvecklingen på Åland.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Jag delar helt den analys som kollegan Aaltonen gör. Det är
viktigt att se Åland i ett större perspektiv. Det är viktigt att vår lagstiftning är kompatibel och jämförbar med kringliggande regioner. I annat
fall skapar vi ett näringspolitiskt klimat som är omöjligt att verka i. Därför tycker jag att det är oerhört positivt nu att kollegan verkligen tar tag i
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det här och gör en översyn av hela vattenlagen. Vi alla som sitter här vet
att det är ett mastodont arbete som står framför oss. Tack för det initiativet.
Minister Carina Aaltonen, replik

Jag tror att det är ett arbete som inte bara regeringspartierna behöver
vara med och dela utan det finns faktiskt behov av att inkludera hela lagtinget och de åländska partierna i det här utvecklingsarbetet. Förhoppningen att vara klar med den här översynen till september kan nog vara
lite väl optimistiskt. Det kan vara mera realistiskt att vi har ett färdigt
lagförslag vid årsskiftet eftersom det ändå är så pass många från näringen och från våra olika avdelningar som ska inkluderas i det här arbetet.
Det gäller att ett sådant här arbete görs grundligt, noggrant och inte forceras fram så att vi faktiskt får ett bra resultat också.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Tillägget som finns i 21 § gäller nivån, uttaget i förhållandet till grundvattenbildningen. Det är viktigt att vi aldrig överskattar
vattenresurserna i sjöarna. Vi behöver alltid vatten.
Minister Carina Aaltonen, replik

Ltl Torsten Sundblom har en mycket viktig kommentar. Från myndighetens sida; byråns och ÅMHM:s sida, har man inte upplevt att detta
skulle vara ett problem på Åland idag. Det behöver göras och mätningarna ska nu sättas i gång från sommaren så att vi dels kan mäta uttag
men också vattennivåerna. Det fungerar på Åland idag, men vi ska också
göra det på ett korrekt sätt enligt EU:s vattendirektivs instruktioner.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Kan förslaget att remittera ärendet till omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.
Föredras
5

Vårfågeljakt
Landskapsregeringens svar (SF 1/2014-2015-s)
Ltl Mats Perämaas skriftliga fråga (SF 1/2014-2015)
En fråga ska läsas upp av frågeställaren och efter det ger lantrådet eller en minister svar
på frågan. Frågeställaren får sedan hålla högst två anföranden som också kan besvaras.
Någon annan diskussion är inte tillåten.
För svaret på frågan tillämpas ingen tidsbegränsning medan övriga yttranden inte får
överstiga tre minuter.
Svaret kommer att ges av minister Fredrik Karlström. Ordet ges först till lagtingsledamoten Mats Perämaa.
Ltl Mats Perämaa

Tack, fru talman! Under senare år har landskapsregeringen tillåtit en begränsad men ändå viktig vårfågeljakt på guding.
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Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga: Kommer
landskapsregeringen att tillåta en vårfågeljakt på guding också denna vår?
Minister Fredrik Karlström

Fru talman! För att göra ett långt svar kort så svarar jag; ja!
Ltl Mats Perämaa

Vi har fått det svaret som är det enda som vi kan acceptera. Vi ser det som
positivt att det blir så här klart och entydigt. I och med det är saken tillräckligt belyst ur vår synvinkel.
Talmannen
Landskapsregeringens svar antecknas för kännedom. Ärendet är slutbehandlat.
Föredras
6

Barnombudsmannen på internet
Landskapsregeringens svar (SF 4/2014-2015-s)
Ltl Mats Perämaas skriftliga fråga (SF 4/2014-2015)
Samma förfarande iakttas för denna fråga.
Svaret kommer att ges av minister Wille Valve. Ordet ges först till lagtingsledamoten
Mats Perämaa.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Jag misstänker att vi uppehåller oss lite längre i talarstolen
denna gång.
Ålands ombudsmannamyndighet är en oberoende myndighet men den är
administrativt underställd landskapsregeringen som på sin hemsida hänvisar
till DO:s hemsida när det handlar om barnombudsmannen BO, som har i
uppgift att bevaka de åländska barnens rättigheter och intressen. Enligt hemsidan fungerar DO även som BO från och med den 19 maj 2014. Idag den 24
mars 2015 finns det ingen notering på DO:s hemsida om att myndigheten
också sköter om uppgiften som BO.
Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga: När kommer
landskapsregeringen att administrativt tillse att det tydligt på landskapsregeringens egen hemsida samt internet i övrigt framgår vem som har ansvaret
för de viktiga frågorna om barnens rättigheter inom ramen för uppdraget
som BO samt hur man kan få kontakt med personen?
Minister Wille Valve

Tack för denna viktiga fråga. Landskapsregeringen avser att dela upp svaret i
en något mer officiell del och en mera inofficiell del.
Först den officiella delen. En ny hemsida för ombudsmannamyndigheten
är under uppbyggnad. I avvaktan på detta hänvisas till kontaktuppgifter och
information på www.doaland.ax samt under landskapsregeringens egen hemsida www.regeringen.ax finns under socialvårdsbyrån hänvisning till DO, BO
och till myndighetens hemsida.
ÅDA har upphandlat webbpaket och har en leverantör som bygger webbplatser. Utgående ifrån www.regeringen.ax kommer ett funktionsbibliotek att
finnas tillgängligt. Avsikten med detta är att andra som behöver webbplatser
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inom ÅDA ska kunna avropa från avtalet och därmed återanvända den funktionalitet som har utvecklats. Detta erbjudande har man istället för att på egen
hand införskaffa webbplatser. Så är även tanken att Ålands ombudsmannamyndighet kommer att göra. Uppstartsmötet mellan Ålands ombudsmannamyndighet och ÅDA är preliminärt inbokat i april. Så långt den officiella delen.
Sedan den mera inofficiella delen. Ltl Perämaa har fullständigt rätt, det här
var helt åt skogen både på regeringens och på ombudsmanamyndighetens
hemsida. Detta har ändrats och det behövdes. Om ett barn eller en ungdom
uppsökte socialvårdsbyråns hemsida, såsom den var formulerad den 24 mars
2015, så är det inte alls sagt att man skulle ha hittat rätt i webbdjungeln.
Ltl Perämaa kan försäkra sig om, efter denna frågestund, att det nu har
ändrats både på webbsidorna www.regeringen.ax och på www.doaland.ax.
Nu står det om Ålands barnombudsman som tillika är Ålands diskrimineringsombudsman. Jag vill tacka ltl Perämaa för att han har lyft denna viktiga
fråga.
Jag ska göra en bekännelse. När jag först såg ltl Perämaas fråga så slog
tanken mig att ledamoten kanske kunde ha tagit upp detta i kaffekön så att
man kunde ha åtgärdat det snabbt. Men å andra sidan nådde den här frågan
nu myndighetsnivå. Vi har verkligen tänkt igenom detta och ändringar har
gjorts både på www.regeringen.ax och på www.doaland.ax.
Avslutningsvis kan det vara skäl att meddela att hela www.regeringen.ax
kommer att förnyas. Den tidtabellen håller fortfarande och det kommer att
ske sommaren 2015.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Ofta sker också dialoger och meningsutbyten i kaffeköerna.
Ibland är sakerna så pass viktiga så att de kräver så mycket åtgärder, även officiella åtgärder precis som inofficiella åtgärder.
Genom att jag gav landskapsregeringen, via den skriftliga frågan, en möjlighet att besvara den så har lagtinget fått ett officiellt svar och ett inofficiellt
svar, vilket vi inte kunde ha fått i kaffekön.
Väl så! Det har skett en förändring vilket jag faktiskt har noterat sedan jag
skrev den skriftliga frågan. När man är i behov av rådgivning inom ramen för
BO och när man söker på det ordet och når diskrimineringsombudsmannen/
barnombudsmannen, BO så framgår det tydligt och klart att om man ringer
till det telefonnumret så har man rätt att få svar på frågor som rör barns rättigheter. Det här är det väsentliga.
Tidigare var det mest otillfredsställande att någon som behöver ha hjälp
måste först fråga om man har kommit rätt. Från rubrikerna på vår hemsida
visste man inte om man var på rätt spår överhuvudtaget.
Nu är det inte bara den här saken som är lite bekymmersam. När jag skrev
den skriftliga frågan så har också en verksamhetsberättelse 2014 dykt upp på
samma hemsida. I den statistiska rapporteringen i berättelsen finns ingenting
som visar på om myndigheten har hanterat frågor som rör barn.
Möjligen bör det ske en förändring i själva arbetet men också i rapporteringen. Från statistiken behöver vi framledes få uppgifter på hur många barn
och personer, som har anknytning till barn, som har behov av arbetet och råden som denna myndighet kan ge i dessa frågor.
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Synligheten håller på att bli bättre. Nu finns det också anledning att titta
på själva verksamheten i sig.
Minister Wille Valve

Ja, så är det ltl Perämaa. Synlighet har blivit bättre. Det är bättre information
på www.regeringen.ax och på www.doaland.ax. En av fördelarna med att ledamoten lyfte det på det här sättet är att nu finns det en medvetenhet om den
här frågan som bär in oss i reformen både när det gäller DO www.doaland.ax
och, som jag nämnde i den officiella delen, kopplingen till ÅDA, men också
när det gäller en total förnyelse av regeringens webbsidor. Nu finns det en
ökad medvetenhet om att det här måste vara tydligt på det sättet som ledamoten efterfrågade.
Vad gäller det statistiska underlaget och barnombudsmannens statistik så
omfattades det inte av ledamotens fråga. Men jag tar med mig detta från den
här debatten och kommer att titta närmare på hur den statistiska rapporteringen ser ut och i vilken mån det är möjligt att urskilja specifikt BO-ärenden
ur statistiken.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! I samband med detta kanske ministern kunde se till att verksamhetsberättelsen för 2013 också skulle finnas på samma hemsida, för den
saknas fortfarande. Verksamhetsberättelserna för 2012 och 2014 finns på
hemsidan.
Jag ska inte binda så mycket mera ris på ryggen åt ministern som säkert på
allvar vill göra det bästa som landskapsregeringen kan göra i den här situationen.
För min egen del väcktes tanken att se hur den nya åländska ombudsmannamyndigheten fungerade i samband med att vi diskuterade ett internationellt tillägg till konventionen om barnens rättigheter. Då uttalade en representant för samma parti som ministern en mycket god målsättning om att Åland
skulle bli världens bästa plats för barn. Det fanns då anledning att se hur det
fungerade, vi hittade något som inte fungerade men som hädanefter kommer
att fungera bättre.
Minister Wille Valve

Ltl Perämaa, det är ingen dålig målsättning med tanke på att Finland officiellt
de facto är världens bästa land för mödrar. Varför skulle inte Åland kunna bli
världens bästa land för barn?
Vad gäller verksamhetsberättelsen så tar jag med mig även de kommentarerna.
Avslutningsvis är det helt okej att binda lite ris, det är ju trots allt påsktider.
Talmannen
Landskapsregeringens svar antecknas för kännedom. Ärendet är slutbehandlat.
Bordläggning
7

Ny körkortslag
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 10/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 5/2014-2015)
Ltl Axel Jonssons åtgärdsmotion (MOT 2/2012-2013)
Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 08.04.2015. Godkänt.
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Bordläggning
8

Ändringar i samfundsbeskattningen 2015-2017
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 9/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 13/2014-2015)
Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 08.04.2015. Godkänt.

Bordläggning
9

Stöd för hållbart skogsbruk
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 10/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 8/2014-2015)
Ltl Anders Erikssons m.fl. anslutningsmotion (AM 1/2014-2015)
Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 08.04.2015. Godkänt.

För kännedom
10

Energilagstiftning
Landskapsregeringens lagförslag (LF 17/2014-2015)
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 13.04.2015

11

Socialvård
Vtm Viveka Erikssons m.fl. spörsmål (S 1/2014-2015)
Ett meddelande om när landskapsregeringens ger svar på spörsmålet eller om att ett
svar inte kommer att ges lämnas senare. Svaret ska ges inom tio dagar efter mottagandet. Spörsmålet lämnades till landskapsregeringen 30.03.2015.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls 08.04.2015 klockan 13.00. Plenum är avslutat. Talmannen önskar
alla en glad påsk!
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 28 ledamöter närvarande.
Lagtingsledamoten Torbjörn Eliasson anhåller om ledighet från dagens plenum på
grund av sjukdom. Beviljas.
Meddelande
Enligt landskapslagen om lagtingsledamöternas arvoden och kostnadsersättningar 1 §
tillsätter lagtinget en arvodeskommission för en mandattid om fyra år i enlighet med
bestämmelserna om val av flera personer i lagtingets arbetsordning efter förslag från
talmanskonferensen.
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Valet av en arvodeskommission kommer att förrättas vid plenum måndagen 13.04.2015
och enligt arbetsordningens 92 § ska kandidatlistor därför vara inlämnade till lagtingets
kansli senast fredag 10.04.2015 klockan 15.00. Antecknas.
Första behandling
1

Ny körkortslag
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 10/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 5/2014-2015)
Ltl Axel Jonssons åtgärdsmotion (MOT 2/2012-2013)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet.
Diskussion.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Lag- och kulturutskottet har satt tid och kraft på körkortslagstiftningen. Lagstiftningen är komplex såtillvida att den innefattar utbildning,
EU-lagstiftning, attityder samt både trafik- och rättsäkerhet.
Betänkandet är omfattande, faktiskt mer omfattande än vad betänkandet
över budgeten brukar vara.
Lagstiftningen är krävande och komplex. Därför har vi i utskottet både fört
principiella diskussioner och också penetrerat detaljer.
Först lite bakgrund. Den första reviderade körkortslagstiftningen överlämnades till lagtinget för drygt ett år sedan, i mars 2014. Syftet med revideringen av lagen var att höja trafiksäkerheten och reducera kostnaderna som trafikolyckorna orsakar. Dessutom ingick i lagpaketet en ny landskapslag om trafikskolor samt några mindre ändringar av ett antal andra lagar. Utskottet inledde omedelbart sin behandling.
Landskapsregeringen tog tillbaka körkortslagen i december i fjol för att
strax på nytt överlämna ett nytt reviderat förslag. Motiv för att ta tillbaka lag
nummer ett var påpekanden från EU om implementering av körkortsdirektivet. Dessutom hade förslag och påpekanden inkommit från polisen och motorfordonsbyrån som krävde förändringar. Utskottet hade i samband med
behandlingen av det första lagförslaget också påpekat oklarheter och otydligheter. Det tog sedan landskapsregeringen ad notam och gjorde förändringar i
lagförslag nummer två.
Utskottet konstaterar att ett körkort är en form av samhällskontrakt. Den
som uppfyller vissa krav får rätten att framföra ett motorfordon på våra allmänna vägar och om rätten missbrukas eller om villkoren inte längre uppfylls
bryts kontraktet.
Talman! Först allmänt om lagförslaget. Det är utmärkt att säkerhet och
trygghet är ledstjärnan för körkortslagstiftningen samtidigt är det viktigt att
onödig byråkrati för dem som tar körkort undviks. För att målet med säkerhet och trygghet både för förarna själva och för medtrafikanterna ska uppnås
är det viktigt att arbetet med attityder i trafiken inleds så tidigt som möjligt,
vilket visar sig inte är helt lätt.
Meningen med den nya körkortslagen är att den ska fokusera mera på attityder och riskmedvetenhet, att ett inledande teoriprov eller en teorikurs ska
införas redan när man ansöker om körkortstillstånd samt att en säkerhetsutbildning ska genomföras. Ytterligare är det meningen att förarexamen ska
ändras för att fokusera på reflexion och självinsikt. Dessutom införs en an-
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mälningsplikt för läkare som finner att en körkortshavare inte uppfyller de
medicinska kraven för körkort samt också en möjlighet att använda alkolås.
Utskottet för ett resonemang kring farhågor med det föreslagna nya provbaserade systemet. Det nya upplägget liknar till flera delar det befintliga utbildningssystemet i Sverige. Ansvaret ligger på den enskilda att välja hur den
kunskap som behövs för körkort ska inhämtas. Systemet har i Sverige lett till
att utvecklingen gått mot provfokus, dvs. körkortstagarna inhämtar i allt
högre grad den kunskap i det man tror kommer att tas upp i provet och
många använder proven som en nivåindikator på var man befinner sig i förarutbildningsprocessen. Detta har inneburit ett ökat antal både kör- och teoriprov per elev. Provresultaten har också försämrats vilket lett till längre köer
då allt fler blir underkända och omproven har ökat. Svenska studier och
forskning visar hur svårt det är visar. Förarutbildningen är komplex och att
individers motivation och beslutsfattande i trafiken påverkas av en rad fenomen som inte har med bilkörningen i sig att göra såsom personlighet, livsstil,
kön, grupptillhörighet och grupptryck. Färsk kunskap om hjärnans mognadsprocess och neurofysiologisk forskning visar att utvecklingen hos unga
tar längre tid än man tidigare trott och att ungdomar inte är så bra på att exempelvis kontrollera impulser och känslor, att reflektera över konsekvenser
av sina handlingar eller att stå emot grupptryck, precis den stora befolkningsgruppen som vi ska utbilda och ta körkort.
Utskottet skriver vidare i sitt betänkande att eftersom det system som nu
införs nu hos oss inte förutsätter utbildning med professionella trafiklärare
anser utskottet att det finns skäl för landskapsregeringen att följa utvecklingen så att de farhågor som framförts inte besannas.”
Det nya system som införs tar sikte mer på de kunskaper som en körkortshavare ska inneha än på den utbildning som innehavaren ska ha genomgått.
Ett provbaserat system är mycket beroende av hur proven utformas. Det är
därför en stor utmaning att utforma en sådan examen där attityderna mäts.
I lagen finns ingående bestämmelser bland annat om förutsättningarna för
att avlägga examen men i fråga om själva examen sägs inte mer än att provet
ska visa att hen har de kunskaper och den förmåga samt uppvisar det beteende som från trafiksäkerhetssynpunkt och miljösynpunkt krävs för körkortskategorin i fråga. I övrigt hänvisar landskapsregeringen till landskapsförordning. Det hade varit till en mycket stor fördel att reglera även förarexamen i lagen dels eftersom examen utgör en mycket väsentlig del i det föreslagna provbaserade körkortssystemet, dels med tanke på att lagen borde ge
medborgarna en helhetsbild. Käpphästen om att medborgarnas rättigheter
och skyldigheter ska regleras i lag.
En obligatorisk säkerhetsutbildning införs som syftar till att ge kunskap
och insikt om hur alkohol, andra droger och trötthet kan påverka körförmågan men också svårigheterna med körning på halt underlag och i mörker.
Enligt utskottets mening bör säkerhetsutbildningen också innehålla träning i förutseende körning så att tillbud kan undvikas. Speciellt välkommet är
säkerhetsutbildningen för mopeder och lätta fyrhjulingar eftersom det är viktigt att attitydarbetet inleds så tidigt som möjligt eftersom det visar sig att
många unga och speciellt unga män är inblandade i trafikolyckor. Här föreslår utskottet att utbildningen även ska vara obligatorisk för traktorer.
Lag- och kulturutskottet har ett miljö- och jämställdhetstänk. Vi har ett
helt avsnitt om ekologisk körstil, s.k. EcoDriving.
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EcoDriving är en körteknik som kan ge avsevärt lägre bränsleförbrukning
än det traditionella körsättet. Genom sparsam körning minskas bilismens
miljöpåverkan samtidigt som bränslekostnaderna blir lägre och slitaget på bilarna mindre. Det är viktigt att EcoDriving introduceras så tidigt som möjligt
i undervisningen så att det inte blir fråga om en ny körteknik som i ett senare
skede läggs på den redan inövade traditionella körtekniken.
Här är det skäl att fästa uppmärksamheten vid att det vid utformandet av
läroplanerna för handledarutbildningen bör beaktas att det kan finnas privata
handledare som inte har förkunskaper i EcoDriving.
Talman! Lite om administration, dokument och flexibilitet. Från utskottets
sida betonar vi vikten av att möjligheterna till kombinationskörkort inte ska
minska utan det ska vara möjligt att för likartade kategorier att ansöka om ett
gemensamt körkortstillstånd, att avlägga ett gemensamt teoriprov och avlägga hanteringsproven vid ett och samma tillfälle, smidigt och flexibelt. Ur
medborgarnas synvinkel skulle det vara smidigast om trafikskolorna erbjuder
olika utbildningspaket för dem som önskar ta fler körkort samtidigt samt att
motorfordonsbyrån och polisen ser till att det är möjligt att samtidigt ta förarexamen för fler körkort.
Utskottet, som eftersträvar ett så enkelt system som möjligt, konstaterar
att det i lagen införts ett antal dokument som ska medföras vid övningskörning: Körkortstillstånd, loggbok och handledartillstånd. Eftersom loggboken
ska vara standardiserad bör möjligheten att föra in de båda tillstånden i loggboken utredas. På sikt bör det också givetvis vara möjligt även med elektroniska versioner av dokumenten.
I lagen införs en ny benämning, åländskt körkort. Möjligheterna att utforma egna körkort är dock delvis begränsade eftersom det i det tredje körkortsdirektivet anges att medlemsstaterna ska införa nationella körkort i enlighet med en gemenskapsmodell. Så långt det är möjligt, anser utskottet, bör
Åland tydliggöras på de åländska körkorten på motsvarande sätt som i våra
pass. Dessutom vill utskottet avskaffa ett gränshinder och föreslår att färöiska
körkort ska jämställas med EES- och EU-körkort.
Lite reflektioner om balansen mellan lag och förordning. Vissa paragrafer
har väl specifik detaljreglering, som exempel kan nämnas definitioner av
totalvikt och precisering av lektionstider. Utskottet har valt att inte företa ett
omfattande lagberedningsarbete men vi föreslår ändå vissa ändringar såsom
detaljregleringen i lagen av skyltarna som reglerar övningskörning. De ska
regleras i landskapsförordning. Till vissa delar en lagen väldigt detaljreglerad,
t.ex. när det gäller skyltarna så stod det exakt hur de ska vara utformade enligt millimeter. Medan vi inte har reglering för vad som krävs för en förarexamen. Lagen haltar på det viset.
Körkort villkorat för alkolås. I lagen införs möjligheten till alkolås som innebär att vid ett körkortsingripande på grund av rattfylleri införs en möjlighet
att ansöka om att få köra med alkolås under körförbudstiden. Alla åtgärder
som syftar till att förhindra rattonykterhet välkomnas. Den allra bästa trafiksäkerhetsåtgärden vore att göra alkolås obligatoriskt i alla bilar, något som
antagligen blir standard i framtiden. Att införa körkort villkorat för alkolås
förknippas enligt utskottets mening med många frågeställningar av både trafiksäkerhets- och moralisk natur.
Å ena sidan uppställer körkortslagen hårda krav på att en person som ska
ta körkort inte har ett alkoholmissbruk, speciellt drabbar de stenhårda kraven
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unga människor. Körkortstillstånd får utfärdas först efter en intygad avhållsamhetsperiod om sökanden under de senaste fem åren före ansökan har
gjort sig skyldig till grovt rattfylleri eller upprepade fall av rattfylleri. Avhållsamhetsperioden måste stödas av ett läkarutlåtande och körkortstillståndet
ges på villkor att regelbundna hälsokontroller genomförs.
Å andra sidan föreslås att den som är föremål för ett körkortsingripande på
grund av rattfylleri ska kunna ges en rätt att köra med alkolås under en villkorstid trots att personen kan sägas ha brutit det samhällskontrakt som ingås
när körkortet beviljas. Körkortsinnehavet ska i dessa fall vara villkorat av alkolås och ansökan får inte bifallas, om sökanden med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden bedöms olämplig för körkortsinnehav villkorat av alkolås. Lämplighet förutsätter att sökanden kan antas komma att
respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken. Det
här regleras också genom att man ska ha läkarkontakt.
Utskottet har fört principiella, filosofiska och långa diskussion om fördelar
och nackdelar med alkolås. Utskottet har även diskuterat lämpligheten i att
det är polismyndigheten som beviljar alkolås och anser att ett domstolsbeslut
kunde vara ett alternativ. Speciellt svår är frågeställningen när det gäller yrkeschaufförer som är beroende av körkort för sin försörjning men som samtidigt vistas mycket ute i trafiken och som därför kan utgöra en fara för sina
medtrafikanter. Ett körkort villkorat för alkolås ska i teorin förhindra att
chauffören framför fordon i berusat tillstånd men samtidigt visar erfarenheterna att det i praktiken inte är svårt att kringgå bestämmelserna ens för yrkesförare.
Det är viktigt att det finns en fungerande uppföljning av dem som beviljats
alkolås. Utskottet anser att det bör få konsekvenser om alkolåsets minne visar
på upprepade försök att starta bilen med alkohol i utandningsluften. En sådan konsekvens kan vara att det villkorade körkortet dras in eller att det vanliga körkortet inte återfås. Detta är extra viktigt om ett sådant körkort beviljats en person som har eller ligger i riskzonen för missbruk.
Mot bakgrund av den svåra problemställningen är det enligt utskottets
åsikt extra viktigt att i samband med utvärderingen av lagen fästa uppmärksamheten vid utfallet av införandet av körkort villkorat för alkolås. Det är en
mycket viktig sak att utvärdera.
Utskottet konstaterar att de s.k. mopedbilarna utgör en trafikfara inte
minst för förare och passagerare som dessutom ofta är unga. Detta berörs
inte alls i lagframställningen trots att syftet är ökad trafiksäkerhet. Utskottet
vill att landskapsregeringen utreder möjliga alternativ till moppebilarna, t.ex.
vanliga bilar med strypt motoreffekt. De här bilarna skulle ha en stabilare kaross, säkerhetsbälten och ofta krockkuddar och skulle därför vara ett klart
bättre alternativ ur trafiksäkerhetssynvinkel. Ett annat alternativ vore att inte
tillåta passagerare i mopedbilarna. Enligt statistik som utskottet har fått del
av är cirka 10 procent av de som ådrar sig personskador i trafiken mopedister. Någon åtskillnad mellan mopeder och mopedbilar görs inte i statistiken.
Talman! Nu kommer jag in på kapitel jämställdhet och statistik. I lagförslaget konstateras att det är svårt att dra några slutsatser beträffande de
eventuella konsekvenserna för jämställdheten mellan könen. Enligt ÅSUB:s
statistik är könsfördelningen för körkort jämn, ungefär lika många kvinnor
som män har körkort. Vad gäller trafikolyckorna är fördelningen inte lika
jämn och männen är således överrepresenterade i fråga om olyckor.
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Motorfordonsbyråns statistik gällande omhändertagna körkort är inte indelad enligt kön. Detsamma gäller statistiken för körförbud vilket gör det
omöjligt att se tendenser eller dra slutsatser ur ett köns- och jämställdhetsperspektiv. Statistiken gällande vägtrafikolyckor mellan åren 2000-2012
anger inte antal inblandade personer. Inte heller är den tillgängliga statistiken gällande dödade eller skadade personer i vägtrafikolyckor samt offrets
trafikantgrupp är indelad enligt kön. Det är för dåligt! Det är faktiskt jätte dåligt!
Det är mycket viktigt att de nya datasystem som tas fram ger statistikuppgifter som är indelade enligt kön vilket ger underlag för t.ex. riktade åtgärder
och att framtida lagstiftning inte baseras på allmänt tyckande.
Sedan lite resonemang kring ekonomiska konsekvenser.
De ekonomiska konsekvenserna är förvånande lite utredda och mycket
grovt uppskattade. Det känns inte bra i dagens ekonomiskt hårt ansträngda
verklighet. Vi har i utskottet haft svårt att få grepp om kostnaderna för den
enskilde och för landskapsförvaltningen.
De ekonomiska konsekvenserna för medborgarna kan variera beroende på
den enskildes val av utbildning. Det kan konstateras att det administrativa
förnyandet av körkorten sannolikt kommer att öka kostnaderna. Kostnaden
för säkerhetsutbildningen och handledarutbildningen uppskattas bli likvärdig
med kostnaden för de obligatoriska momenten i dagens förarutbildning. Att
installera ett alkolås leder till kostnader för den enskilde. Alkolåset gör dock
att personen kan fortsätta köra och kan därmed behålla ett arbete som kräver
körkort.
Utskottets förslag att EcoDriving så långt som möjligt ska vara den rådande körstilen kan leda till minskade bränslekostnader för den enskilda föraren. Om intentionen med säkrare biltrafik uppfylls minskar också såväl den
enskildes som samhällets kostnader för trafikolyckor.
När det gäller kostnaderna för myndigheterna konstaterar landskapsregeringen att polisens behov av resurser kommer att öka. Fler körkort kommer
att utfärdas pga. körkortens kortare administrativa giltighetstid. Ett datasystem för körkort villkorat av alkolås kommer att behöva byggas upp och hanteras. Även motorfordonsbyråns uppgifter kommer att öka i och med att det
inledande teoriprovet och utvärderingen av förarutbildningen och förarexamen tillkommer. Därtill ska motorfordonsbyrån ansvara för handledarutbildningen. Kostnaden för att ta fram nya teori- och körprov tillkommer liksom kostnader relaterade till nya eller förändrade dataprogram. Arbetsbördan kommer även att öka för registersektionen med ansvar för kundtjänst,
växel och körkorts- och fordonsregistret.
På basen av det som framkommit i samband med ärendets behandling befarar utskottet att landskapsregeringen har underskattat kostnaderna för de
åtgärder som i ett övergångsskede måste vidtas för att lagen ska kunna sättas
i kraft. Kostnaderna för uppstart av nya rutiner, dataprojekt och utbildningsprojekt är svåra att uppskatta men riskerar att bli stora. Lagförslaget förutsätter sannolikt ett nytt datateoriprogram och framtagandet av motsvarande
program i riket kostar ca 700 000 euro. Arbetsmängden vid motorfordonsbyrån kommer också att öka betydligt. Bland annat bör resurserna för kundmottagningen bör ses över eftersom antalet kundbesök kommer att öka liksom arbetet med examen. Utskottet konstaterar att kostnader även uppkommer till följd av anskaffning av simulator och fortbildning för förarprövarna.
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De ökade kostnaderna kan i viss mån kompenseras med avgifter för tjänster
vilket i sin tur ökar kostnaderna för medborgarna.
Slutligen om ikraftträdandet. Utskottet konstaterar att ett relativt stort antal åtgärder måste vidtas innan det föreslagna lagpaketet kan sättas i kraft. De
förordningar som kompletterar körkortslagen på många väsentliga områden
och som förutsätts vara i kraft vid lagpaketets ikraftträdande är redan under
beredning men måste färdigställas. Landskapsregeringens avsikt är enligt
lagförslaget att en särskild lag om förarprövare ska antas innan körkortslagen
träder i kraft. Dessutom måste förarprövarna fortbildas och stöttas så att
större fokus ställs på attityder när körproverna genomförs. Vidare återstår ett
stort praktiskt arbete med programvaror, register och anskaffning av simulator liksom utformningen av körkortsprovet. Utskottet konstaterar att detta
sannolikt blir en stor utmaning för landskapsregeringen mot bakgrund av att
EU-direktivets implementering är synnerligen brådskande.
Utskottet betonar vikten av att den kunskap och erfarenhet som finns samlad hos trafikskolorna tas tillvara i samband med utformandet av förordningar, läroplaner och annat regelverk. Även kunskaper och erfarenheter som
finns vid exempelvis försäkringsbolagen bör tas tillvara.
Den föreslagna nya körkortslagen är inte fullständig utan kommer att
kompletteras med utförliga förordningar. Därför är det synnerligen viktigt att
en utvärdering görs två till tre år efter lagpaketets ikraftträdande och utskottet förutsätter att landskapsregeringen då har beredskap att utifrån de vunna
erfarenheterna föreslå förändringar i lagen.
Talman! Betänkande var omfattande. Vi har genomfört några omröstningar som dessvärre inte framkommer i betänkandet. I paragraferna 17, 20 och
24 röstade utskottet om detaljer, vilket utskottets medlemmar får redogöra
mera för.
Ltl Axel Jonsson har också fört en reservation till betänkandet. Jag utgår
från att ledamoten själv presenterar reservationen.
Jag ser fram en emot en aktiv debatt. Jag får redogöra i replikväxlingar och
kanske ytterligare återkomma i ett till anförande om vissa detaljer. Tack.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag tänkte beröra det sistnämnda. Här i betänkandet
redogjordes inte för flera omröstningar. Utskottets ordförande sade att
det kommer flera anföranden. Kommer det inte någon rättelse så att vi
får dokumenterat vilka omröstningar som har förekommit? Det vore
värdefullt för debatten i första behandlingen så att vi vet hur omröstningen har gått i utskottet och att vi får det svart på vitt på papper. Är
det någonting sådant på gång? Jag har hört det och det skulle vara värdefullt att vi har det dokumentet framför oss så att vi vet hur utskottsmedlemmarna har röstat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag ska försöka redogöra för det om jag hinner i replikväxlingen annars måste jag begära ett till anförande.
Vi röstade i 17 §, inledande teoriprov. Beslutet tillkom efter omröstning som utföll 3-2 med en nedlagd röst. Beslutet biträddes av ordförande Katrin Sjögren samt ledamöterna Gun-Mari Lindholm och Åke
Mattsson.
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I 20 §, handledare för privat övningskörning, där tillkom beslutet efter omröstning, 3-2 och en avstod från att rösta. Beslutet biträddes av
ordförande Katrin Sjögren samt ledamöterna Gun-Mari Lindholm och
Axel Jonsson.
Även när det gäller säkerhetsutbildning och Ecodriving så röstades
det, 3-1 och två avstod för att rösta. Beslutet biträddes av ordförande
Katrin Sjögren samt ledamöterna Harry Jansson och Göte Winé.
Det var väldigt rumphugget. Exakt hur vi röstade finns i detaljmotiveringarna. Om lagtinget önskar kan återkomma i ett anförande med
en redogörelse om hur vi röstade i detaljmotiveringarna.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Tack för redogörelsen. Jag hoppas att vi också får ut
någon dokumentation på detta.
Det är lite olyckligt att utskottet går in och jobbar med lagberedning
så här mycket. I de här dokumenten ser jag att man i flera paragrafer
har gått in för ett nytt ord; ”hen” istället för han eller hon. När jag slår
upp hen på Google så får jag upp bilder på hönor. Varför väljer utskottet
att gå in för ett nytt ordval och ett nytt begrepp utan att man har haft en
principiell diskussion om det? Jag tycker att man borde haft en diskussion om det. Jag tycker också att utskottsordförande argumenterade mot
att använda ett sådant ord när hon säger att det är viktigt med den manliga och kvinnliga statistiken. Här väljer man att ta bort han eller hon.
Varför gör utskottet det? Varför har vi inte haft en principiell diskussion
om detta?
Ltl Katrin Sjögren, replik

Lag- och kulturutskottet har haft en principiell diskussion. Ingen har
motsatt sig till att vi använder uttrycket ”hen”. Det ordet är mycket praktiskt i lagstiftningssammanhang. Sedan kan man ha personliga aversioner mot ordet. Vi har fört en principiell diskussion. Om det här är en
sak som lagtinget och lagtingsledamöterna fastnar på i det här omfattande principiella lagförslaget som har en stor påverkan på medborgarna så blir jag nog lite förvånad. Jag ser fram emot en mera konstruktiv
debatt i övrigt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, talman! Tack för ett långt och innehållsrikt anförande. Jag tror bestämt att det är lättare för en blind att dirigera om trafiken på en motorväg än vad det är för Katrin Sjögren, i egenskap av liberal politiker, att se
möjligheter i den lagstiftning som landskapsregeringen har lagt fram.
De ekonomiska analyser och de svårigheter som ordförande tar fram
står inte landskapsregeringen bakom. Vår bedömning är att det här är
en modern lagstiftning. Självklart krävs det en övergångstid när man byter system.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Nu är det så att jag står här som lag- och kulturutskottets ordförande. Jag har mandat av lag- och kulturutskottet att presentera be412

tänkandet. Jag vet att det tog väldigt lång tid eftersom betänkandet är
omfattande. Vi har jobbat mycket med det här lagförslaget. Det jag läste
om de ekonomiska verkningarna är direkt citat ur betänkandet som
samtliga partier står bakom. Vänligen ministern, läs igenom!
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, talman! Jag tackar för de vänliga orden. Som ltl Petri Carlsson så
är jag också fundersam över att det i 20 § och 24 § i detaljmotiveringarna saknas hur omröstningarna har utfallit.
Jag skulle gärna ta del av ledamöternas tankegångar, som återfinns i
de allmänna motiveringarna till betänkandet, om att alla bilar på Åland
borde utrustas med ett alkolås.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Som liberal ledamot och som oppositionspolitiker kan jag säga
att det här sättet att lagbereda är under all kritik. Det är under all kritik!
Det har tagit så länge eftersom det fanns en uppsjö av frågetecken. Om
landskapsregeringen väljer att inte använda sig av den kunskap som
finns, dels i de egna leden men också ute i samhället i form av trafikskolor och försäkringsbolag, så får man stå sitt kast.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Axel Jonsson

Tack, fru talman! Jag ska gå rakt på sak för det finns många viktiga delar i det
här betänkandet som vi nu ska behandla. Jag kommer att dela in mitt anförande i två huvuddelar. Ena delen kommer att handla om hur jag har försökt
driva på för enklare regler och mindre byråkrati, som vi här i salen i allmänhet tycker att är viktigt men som vi kanske glömmer bort lite för ofta.
Jag kommer också att diskutera hur jag vill bidra till att inga alkoholmissbrukare ska vara på de åländska vägarna.
När det för det första gäller enklare regler och mindre byråkrati har jag i
min reservation skrivit ett förslag på att man inte skulle gå in för att införa två
teoriprov i samband med körkortsutbildningen. Tanken med det inledande
teoriprovet, som man ska göra före man börja övningsköra, är förvisso god.
Man ska ge elever grundläggande kunskaper innan de ger sig ut på vägarna.
Samtidigt åtgärdar det inte ett verkligt problem i dagsläget. Olycksstatistiken
vid övningskörning är närmast obefintlig. Det handlar om några plåtskador
under de senaste fem åren, om jag minns rätt. Tanken är förvisso god men
det här är en onödig reglering som inte tillför något till det åländska samhället och förmodligen inte heller till utbildningen.
Åtminstone är min erfarenhet att handledare och bilskolor tar ansvar över
en elev som inte vet var växelspaken sitter eller vet skillnad på pedalerna, så
att man inte kör ut i rusningstrafiken i Mariehamn om det är på det viset. Ansvaret är viktigt att poängtera för handledarna och körskolelärarna.
Vi har dock gjort några förenklingar som jag har försökt driva på i utskottet. Det är att man fortsättningsvis ska få köra moped efter att man har tagit
bilkörkort. I förslaget skulle man enbart få köra mopedbil och traktor med ett
vanligt bilkörkort, men nu får man också köra moped och det tycker jag att är
rimligt.
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Vi i utskottet har diskuterat möjligheten att ta kombinationskörkort och vi
har fått in en ganska stark skrivning om att regeringen måste genomföra
detta. Om man till exempel vill kunna köra traktor, moped och mopedbil så
ska man inte behöva åka in med traktor till motorfordonsbyrån och ha både
mopedbilen och mopeden på flaket där bak för att kunna köra upp vid ett och
samma tillfälle. Regeringen måste se till att ordna detta på ett praktiskt sätt
både vad gäller hanteringsprov och teoriprov. Man ska inte göra det onödigt
krångligt för den enskilda och t.ex. orsaka tre resor in till stan för en skärgårdsbo som vill kunna köra de här tre fordonen. En sådan klar beställning
måste vi kunna leverera från den här salen, vilket också finns i utskottets betänkande.
I samband med våra höranden har vi hört farhågor för att man inte tillräckligt starkt försöker förhindra ”svarta trafikskolor” eller i klartext; handledare som tar betalt för att handleda elever, privatister. Handledarna har det
som en inkomst vilket givetvis inte är syftet med den här lagstiftningen. Från
regeringens sida gjordes det ett försök till reglering, man skulle endast få undervisa två elever samtidigt om man hade vissa släktband eller nära relationer. Den regleringen, att man ska reglera släktbanden på det viset fann vi lite
omodern. Istället har vi infört en reglering som innebär att man maximalt får
undervisa tre elever per kalenderår. Var och en förstår att man inte kan ha en
inkomst på detta om man endast får undervisa tre elever per kalenderår. Tidigare kunde man, i teorin åtminstone, ha tolv elever per kalenderår om man
undervisade en per månad. Det är också ett framsteg.
När vi hade debatten om Nordiska rådets och Nordiska ministerrådets berättelse här i salen så bläddrade jag igenom gränshinderrådets rapport. Jag
konstaterade att ett av de problem som togs upp var att färöiska körkort inte
är giltiga på Åland eftersom man inte har skrivit på den nordiska körkortskonventionen en gång i tiden. I utskottet har vi beslutat att åtgärda
detta. Vi definierar färöiskt körkort på samma sätt som ett EES-körkort. Det
gränshindret har vi bidragit till att lösa i den här behandlingen och det tackar
jag utskottet för att vi kunde göra.
Den andra delen gäller den nya regleringen av alkolås. Vi från Ålands
Framtids sida vill inte bidra till att alkoholmissbrukare ska ut på de åländska
vägarna.
I regeringens lagförslag ställer man vissa medicinska krav för att få alkolåset beviljat. Det är exakt de medicinska kraven som krävs för att få ta körkort
men med undantag från alkoholmissbruk. Det här undantaget är inte motiverat tycker vi. Om man har ett fortlöpande alkoholmissbruk så tycker vi inte
att man ska kunna få ett alkolås och köra på de åländska vägarna.
Orsaken till detta är mycket enkelt. Under utskottets hörande har det
framkommit ganska tydligt att det ofta är den avgörande moroten för en alkoholmissbrukare att göra någonting åt sitt missbruk när man blir av med sitt
körkort och att man får kämpa. Det är ofta ett kämpande att bli av med ett
missbruk, komma ur det och få tillbaka sitt körkort. Vi tycker att det här är en
viktig morot. Vi tycker inte att man ska tumma på den här principen vad gäller alkolåsen.
Grundprincipen i hela EU-direktivet är att alkoholmissbrukare inte ska ha
körkort och inte heller bil med alkolås. Vi tycker att den principen är viktig
att hålla fast vid.
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Det blir lite dubbla budskap från den här salen när vissa menar att det är
en omöjlighet att dricka en Stallhagen i parken men samtidigt är det helt okej
att alkoholmissbrukarna ska få köra bara de har ett alkolås installerat i bilen.
Utskottsordförande stod nyligen här och konstaterade att även om man i
teorin ser detta som ett skydd mot att man inte kör i fyllan så är det lätt att
kringgå de här bestämmelserna i praktiken. Det är sant.
I landskapsregeringens lagförslag i de allmänna motiveringarna framkommer det att 51 procent av dem i Sverige som har fått alkolås, under den
här första tiden som man har haft det, har avbrutit försöket på grund av upprepade antal misslyckande startförsök. 51 procent! Nästan hälften av dem
som får alkolås provar alltså att blåsa i alkolåset vid upprepade tillfällen och
klarar inte av att starta bilen. Men sedan vid ett senare tillfälle kör man i väg
om man har blivit nykter. I Sverige innebär detta att man blir av med sitt alkolås, kan man inte sköta sig så blir man av med alkolåset. Men här på Åland
vill man tillåta att det ska vara helt okej, man ska kunna köra ändå för har
man ett alkolås då kan man ändå inte köra i fyllan. Är det så som resonemanget går? Det skulle jag gärna vilja ha ett svar på från dem som tycker att
det här förslaget är bra.
Nej, vi borde ha ordning och reda i principerna och ställa samma krav på
dem som ska få ett alkolås som på dem som ska få ett ordinarie körkort, det
vore den här lagstiftningen värd.
Om man missköter sig, följs detta upp på något sätt i lagförslaget? Nej, det
gör inte. Däremot måste man rapportera var 60:e dag till leverantören av alkolåset, i klartext en bilverkstad. Man måste fara in och avläsa alkolåset var
60:e dag. Men vad ska man göra med de här uppgifterna i praktiken om man
inte har möjligheten att dra in körkortet som har ett alkolås knutet till sig?
Det blir en konstig reglering. Det krävs att man ska läsa av uppgifterna men i
praktiken kan man inte göra någonting med dem och det tycker vi att är lite
märkligt.
Det här beror på att vi har försökt kombinera det finska systemet, där man
egentligen inte bryr sig om man misslyckas med att starta alkolåset, med det
svenska systemet där man är ganska strikt och kräver att man inte ska ha ett
alkoholmissbruk och att man sköter sig under tiden när man har ett alkolås.
Den här kompromissen har landat lite snett kan jag tycka. Det borde vi rätta
till här i salen.
I min reservation finns förslag på hur detta kunde göras. Polisen kunde
med de här uppgifterna begära in ett läkarutlåtande om man misstänker att
det föreligger missbruk, vilket upprepade startförsök kan vara ett tecken på.
Då borde man ha möjlighet att begära in ett läkarutlåtande för att få en säker
bedömning på om det föreligger ett alkoholmissbruk eller inte. Föreligger det
ett alkoholmissbruk då ska man också dra in alkolåset.
Jag avslutar med de orden, fru talman, och ser fram emot en spännande
debatt.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, talman! Tack ltl Axel Jonsson för ett intressant anförande.
Jag funderade lite kring 5 §, körkortskategorier. Ledamoten sade att
utskottet har förändrat så att man också har möjlighet att köra moped
om man har ett bilkörkort. I direktivets artikel 6.2 sägs de facto; ”alla
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kategorier ges behörighet att framföra fordon av kategori AM”, vilket
framgår av 6.2 punkt d i direktivet.
Ltl Axel Jonsson, replik

Det skadar inte heller att i tabellen uppge vilka kategorier som ger behörighet, ett förtydligande av lagstiftningen. Det är uppenbart att om utskottet har missat den här regleringen i direktivet så kanske det också är
på sin plats att man i vår egen lagstiftning upplyser medborgarna.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Det var ett gott initiativ av ltl Jonsson att påpeka att Färöarnas
körkort bör jämställas med ett EES-körkort. I talspråk är det fullt möjligt men när det gäller lagstiftning är fortsättningsvis landskapsregeringens åsikt att det är ett sådant körkort som ska ha kod 70, dvs. ett
körkort från ett tredje land, enligt körkortsdirektivet.
Ltl Axel Jonsson, replik

Vi har fått indikationer på att det här kan vara ett övergående problem.
Vi tycker ändå att det är viktigt att åtgärda den här problematiken i
dagsläget när vi ändå har en nordisk grupp som sitter och arbetar med
gränshinderfrågor och lyfter upp dem. När vi då har en så konkret fråga
på vårt bord så borde vi också visa uppskattning till det arbete som görs
och åtgärda de problem som man lyfter upp. Jag tycker att det är bra att
vi i utskottet genomförde den förändringen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, talman! Ltl Axel Jonsson har bidragit på ett positivt sätt till lagoch kulturutskottets betänkande särskilt när det gäller det nordiska, vi
tackar ledamoten för att han var observant.
När det gäller alkohollås så tycks vi inte förstå varandra. Tanken med
alkohollås är ju att man trots en rattfylleridom ska kunna framföra ett
fordon. Lagförslaget, som utskottsmajoriteten har gått in för, ger den
här möjligheten. Man har konstaterat missbruk i form av alkohol, och
det är därför man har fått en dom. Men nu skapar vi ett system som
möjliggör att framföra ett fordon. Vi i majoriteten är övertygade om att
det system som vi har byggt upp, paragraf för paragraf, gör det möjligt
att inte den typen av farlig körning sker som ledamoten antydde.
Ltl Axel Jonsson, replik

Definitionen i 10 § vilka medicinska krav som ska uppfyllas för ett ordinarie körkort lyder; ”fortlöpande missbruk”, där man också syftar på alkoholmissbruk. Ett fortlöpande missbruk behöver inte vara att man åker
fast för rattfylleri en gång. Principen från EU och grundprincipen i hela
lagstiftningen är att alkoholmissbrukare inte ska vara på vägarna, så
som nämns i 10 § i de medicinska krav som ställs på allt ifrån yrkeskörtillstånd till ordinarie körkort. Varför ska alkoholmissbruk vara undantaget vad gäller alkolås? Det kan jag inte förstå. Tvärtom, det är viktigt
att sända signaler till dem som har ett alkoholmissbruk och åker fast att
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nu är det dags att göra någonting åt missbruket, då får man körkortet
tillbaka och samhällets förtroende, inte på något annat sätt.
Ltl Harry Jansson, replik

Men bästa ledamoten, är inte tanken med hela konstruktionen med alkohollås att försöka stödja folk som har hamnat i den situationen. De
har ett beroende som är svårt att hantera. Alkohollås har kommit till
som ett alternativ mot att de tar vilken bil som helst och framför den i
onyktert tillstånd i och med att det oftast är ett sådant desperat läge. Utskottsmajoriteten har gång på gång argumenterat för att vi har ett heltäckande system där polisen har möjlighet att agera.
Det finns uttryckligen lagförslag att man inte heller ska kunna manipulera mätningarna av alkolåsen. Alltid finns där bara att använda. Vi
förstår inte ledamotens oro i det här fallet.
Ltl Axel Jonsson, replik

Oro och oro, det är bara att läsa paragrafen där det står att man ska uppfylla de medicinska kraven men man behöver inte uppfylla kravet på att
vara fri från alkoholmissbruk. Jag tycker inte att det är ett motiverat undantag i det här fallet. Det är grunden till min reservation i den här frågan. Jag kan förstå att man har politiska motiveringar bakom att även
alkoholmissbrukare ska få möjlighet till alkolås för att man tror att det
ska hjälpa dem i deras missbruk. Men jag tror att det är precis tvärtom,
samhället måste sända den signal som vi har fått från våra höranden; att
få tillbaka sitt körkort är en av de viktigaste morötterna för att faktiskt ta
tag i sitt missbruk och göra sig av med det. Jag tror att det är en viktig
signal att fortsättningsvis sända till dem som lider av ett alkoholmissbruk istället för att ge dem möjlighet att köra med ett alkolås.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Det är intressant att höra ltl Axel Jonsson. Tydligen
måste jag ha varit borta från utskottet eller suttit och drömt om annat
när vi hade höranden som pratade om morötter och vad de är.
En person som kör rattfull och inte har ett alkoholmissbruk, men den
som kör berusad har väl egentligen ett alkoholmissbruk.
Ltl Axel Jonsson vill inte ha ett alkolås, det är väl mer ärligt att säga
det. När man börjar titta på benämningen alkoholmissbruk så är rattfylleri ett av kriterierna.
Jag tycker att rätt ska vara rätt, det står ingenting i paragrafen om
”fortlöpande”, som ltl Axel Jonsson nämnde att flertal gånger. Det står
alkoholmissbruk, men jag hittar inte ordet ”fortlöpande”.
Ltl Axel Jonsson, replik

Det är därför att ltl Göte Winé läser fel paragraf, han ska läsa 10 § och
detaljmotiveringarna till 10 §. Där står det klart och tydligt att det är frågan om ett fortlöpande alkoholmissbruk.
Det betyder också att om man åker fast för rattfylleri en gång, en engångsföreteelse, så kan det inte vara frågan om ett fortlöpande missbruk. Om man däremot har ett fortlöpande missbruk, vilket framgår av
leverproven i samband med att man ansöker om ett alkolås, då kommer
man inte att få ett alkolås i sin bil, enligt mitt förslag.
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Men enligt ltl Göte Winés och majoritetens förslag så kommer man
att kunna få ett alkolås och det tycker inte vi att är rätt.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Jag ser på 51 § där ltl Axel Jonsson vill göra förändringar.
Syftet från landskapsregeringen är att man har sett möjligheterna att
alkolåset kan vända alkoholmissbruket och man vill ge dem en chans.
Ltl Axel Jonsson vill inte ge personer som åker fast för rattfylleri en
andra chans, vilket jag accepterar. Det är helt okej, men säg då att man
är mot alkolåset, det är mera ärligt ltl Axel Jonsson.
Ltl Axel Jonsson, replik

Det är uppenbart att ltl Göte Winé även borde läsa 51 § ordentligt för
den paragrafen hänvisar till de medicinska kraven som räknas upp i 10 §
där det tydligt framgår att det handlar om ett fortlöpande alkoholmissbruk. Läs ordentligt! Då kommer även ltl Göte Winé att förstå kopplingen i lagtexten. Det blir lite hyckleri när ltl Winé är så starkt kritisk till att
man ska kunna dricka en öl i parken, men samtidigt tycker han att det är
helt okej att alkoholmissbrukare ska få en andra chans och köra runt på
de åländska vägarna bara man har ett alkolås i bilen. Ltl Winé säger
själv att man lika bra kan ta grannens bil eller någon annans. Signalen
från samhället måste vara tydlig. Har man ett alkoholmissbruk ska man
inte befinna sig på de åländska vägarna före man har gjort sig av med
missbruket. Så är systemet de facto uppbyggt i Sverige. Det är inte mina
egna tankar och funderingar som ligger bakom det här. Det är en avvägning av olika system. I det här fallet tycker jag att det svenska systemet
är bättre och tydligare och det systemet borde vi gå in för.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Jag tänker fortsätta där ltl Winé slutade. Det man inte
vet det ser man inte. Jag var en stark anhängare till ltl Axel Jonssons
förslag inledningsvis. Jag tyckte att det verkade idiotiskt att man inte uttryckligen ska kräva att man ska vara nykter.
Jag råkade komma in på propositionen till det finska lagförslaget. Jag
ser skillnaden mellan Finland och Sverige. I Sverige åker man ut efter
andra blåsningen med promille, då är man borta ur systemet. Det är
ganska många personer som försvinner. Jag har inte siffran nu men det
kanske rör sig om 30 procent. En del av dem är ute i trafiken igen och
man har problem med de här personerna.
I Finland får man i princip blåsa hur många gånger som helst. Sedan
2003 har det gjorts 40 000 blåsningar där det har varit 0,2 promille.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Axel Jonsson, replik

Jag har siffran här framför mig. I Sverige är det 59 procent som fullföljer
försöket med alkolås. Det betyder att 41 procent avbryter. Av dessa 41
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procent avbryter 51 procent uteslutande på grund av upprepade misslyckade startförsök. Det är ändå en relativt hög andel. Det 20 procent totalt som slutar med alkolåset på grund av att de blåser för många gånger
med promille. Jag tycker inte att den siffran talar för att vi ska gå in för
det här förslaget, tvärtom. Vi borde strängera det här. Det här lagförslaget visar på att det är ganska många som kommer att köra med ett missbruk även om de har fått ett alkolås och det bekymrar mig.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Det bekymrade mig också tills jag såg siffrorna. Det
här visat sig att 90 procent av dem som har alkolås sköter sig, blir nyktra
och kommer inte att återfalla i rattfylleri överhuvudtaget. Det är en väldigt hög och bra siffra. Det gäller att hålla dem kvar med alkolås så länge
som möjligt så att man inte straffar dem. På det viset kör de inte i fyllan
överhuvudtaget. Man styr in dem på rätt väg.
Av dessa 40 000 som blåste var det 12 000 som hade över 0,5 promille så att de skulle ha åkt fast för rattfylleri så man förhindrar en stor
mängd rattfyllerister. Det finns en fördel med alkolås, man kastar inte ut
dem.
Hela lagstiftningen behöver göras om för man är inte knuten till en
viss bil här på Åland vilket man är i Sverige. I Sverige har man ansvar
över sin bil. Det finns en ganska stor poäng i detta och det kan vara intressant att prova det.
Ltl Axel Jonsson, replik

Det var värdefulla synpunkter. Jag tror också att man måste jämföra system utifrån vad de är.
Vad gäller det sistnämnda att i Sverige är alkolåset knutet till en bil,
så inser jag givetvis det. Därför har jag inte knutit det till de misslyckade
upprepade startförsöken, utan istället till läkarutlåtanden som polisen
kan begära in och där mycket tyder på att man har ett alkoholmissbruk
Upprepade misslyckade startförsök kan vara en sådan indikator. Jag inser givetvis den problematiken och därför har jag skapat en annan lösning för hur man kunde hantera det här.
Vi har olika åsikter i den här frågan. Principen är viktig för mig, vi ska
inte dalta med missbrukarna. Man ska få signalen; bli av med ditt missbruk så får du tillbaka ditt körkort!
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Göte Winé

Tack, fru talman! Nu har vi äntligen körkortslagen ur utskottets händer. En
sak kan man lugnt säga att den här frågan om körkort berör och väcker känslor.
Det har varit ett engagerat utskott, kanske nästan på gränsen till för engagerat ibland. Risken är att när man går in och gör för mycket förändringar så
gör man förändringar som inte är tillräckligt underbyggda med fakta.
Och visst är det ju så som många säger och tycker att det här med körkort
är en rättighet att få. Men som våra höranden sade så är det ingen rättighet
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utan ett samhällskontrakt, vilket utskottets ordförande nämnde i sitt anförande.
Jag som medlem i lag- och kulturutskottet kan säga att vi nog kanske varit
lite för ambitiösa och noggranna i utskottet. Jag upplever att det nu finns en
misstänksamhet mot förvaltningen och förordningar att tjänstemän skulle
göra det alltför hemskt om man lämnar ansvaret till dem.
Jag bakom betänkandet så jag ska väl inte kritisera det eller utskottet, men
det var en reflektion som jag fick under arbetet med detta lagförslag.
Visst är det så att landskapsregeringen har underlättat i lagstiftningen om
att ta körkort men även komplicerat i vissa fall.
När vi hade remissdebatten för över ett år sedan så sade jag att det är bra
där man jobbat med trafiksäkerheten och tryggheten och det är väl där vi har
komplicerat som vissa tycker.
Regeringen har lyssnat på utskottet. I det andra lagförslaget om körkortlagen så är mopedkörkortet nu uppdelat i ett körkort för två- och trehjulig moped och ett körkort för fyrhjulig moped och mopedbil. Detta var en av sakerna som utskottet hade synpunkter på kring det första lagförslaget som sedan
regeringen drog tillbaka. För där var det ju ett körkort dvs. samma klass för
två-, tre-, och fyrhjuliga mopeder. Här är det nu då skilda körprov. Vi kan ju
konstatera att det är en stor skillnad på att köra en fyrhjulig moped jämfört
med en tvåhjulig moped. Så det är ju för tryggheten och säkerheten.
Ser vi på helheten och på det politiska så är det i stort sett ett enat utskott
som står bakom landskapsregeringens förslag. Visst är det ett antal paragrafer öppnade i betänkandet, men som jag ser det så ändrar vi inte så mycket i
det politiska.
Tre omröstningar hade vi, men nästan mer på en detaljnivå som jag ser
det.
Det ena var att om man hade det inledande teoriprovet så tog man bort
den inledande kursen. I lagförslaget stod det att det skulle vara 4 lektioner i
en trafikskola. Nu ville en majoritet i lagtinget att den som går kursen själv
ska bestämma hur många lektioner man ska gå. Det här kommer att leda till
svårigheter för trafikskolorna att planera dessa kurser.
Sedan om 24 § så tyckte jag att man bra kan ha sparsam körning med i säkerhetsutbildningen för då leds den av professionell och kunnig ledning. Här
är det för mig en viktig sak att det görs och att man tänker på att det har en
bra utbildare som verkligen trovärdigt kan förklara fördelar med sparsam
körning samt lära ut det på ett pedagogiskt sätt. Så ska man ha det med i lagen så är det viktigt för mig att det görs rätt.
Fru talman! Vi har vänt på alla paragrafer och meningar både när det gäller att se på om det är förenklat och att man inte bekostar på säkerheten. Det
är ju ur samma synsätt som regeringen sett på det.
Den stora diskussionen är väl då ledamot Axel Jonssons reservation och
hans synsätt att vilja ändra i lagen om körkort villkorat för alkolås. Som jag
sade i remissdebatten så är jag egentligen inte för alkolås, men jag förstår och
stöder landskapsregeringens sätt att se fördelarna med alkolås och det accepterar jag. Syftet med alkolåset är att det ska hjälpa en att komma ur ett alkoholmissbruk.
Fru talman! I utskottsarbetet har det kommit en hel del synpunkter kring
mopedbilarnas vara och icke vara. Man må ha synpunkter kring dem och
man kan konstatera, som utskottet skriver i betänkandet, att det skulle ur tra420

fiksäkerhetssynpunkt vara till fördel med ”vanliga bilar” med strypt motoreffekt. Detta är något man kan se på framledes. Idag finns det mopedbilar att
köpa och då har man den möjligheten.
Avslutningsvis, fru talman, så är det en hel del arbete av förvaltningen som
ska göras innan allt trillar på plats. En strukturerad ledning med samordning
mellan landskapsregeringen, motorfordonsbyrån och polisen krävs. Även trafikskolorna behöver känna sig delaktiga i arbetet så en dialog där är nog
önskvärd.
Här är för mig de viktigaste frågorna som framkommit under arbetet detta
lagförslag. Man kan väl säga att det är en stor kostym som en relativt liten
förvaltning tagit på sig. Man vågar om man vill förändra för någonting bättre.
Samtidigt kan det vara nyttigt att man efter att lagen varit i kraft två – tre år
gör en utvärdering över detta lagförslag. Inte för att vara kritisk mot detta
utan för att det är ett omfattande lagpaket där man kan behöva vissa justeringar. För som sagt det är politiskt vågat att göra så mycket förändringar
som nu man har tagit på sig.
Jag ger nu förvaltningen en stor dos god arbetsglädje. Nu har vi gjort vårt
här, nu är det allt annat kvar och det kommer att kosta en del pengar men
framförallt en del arbetstid innan allt är på plats. Tack.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, talman! Tack för ett balanserat anförande ltl Göte Winé. Jag är
också uppriktigt glad för den respekt som ltl Göte Winé visar tjänstemännen och det arbete som de gör vid landskapets förvaltning. Tack för
det!
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Veronica Thörnroos

Talman! Bästa ledamöter, tack för en intressant debatt så här långt. Jag håller
helt med det som ltl Göte Winé sade. Få saker har väckt så mycket intressant
och berört så många känsliga spröt som körkortslagstiftningen har gjort. Det
är ett ganska stort arbete som den här landskapsregeringen har tagit på sig.
Den här landskapsregeringen, under lantrådet Gunells ledning, är inte rädd
för utmaningar och är inte heller rädd för att förändra och utveckla det
åländska samhället.
Jag har egentligen bara en större frågeställning som jag riktar direkt till utskottets ordförande. Det gäller en formell underrättelse som landskapsregeringen fick tidigare. I den formella underrättelsen klagar man på att landskapet inte har tillräckligt tydliga skrivningar om kod 70. Man skriver så här:
” I sin skrivelse av den 8 oktober 2013 erkänner myndigheterna på Åland
dvs. landskapsregeringen att ingen bestämmelse som kräver användning av
kod 70 i dessa situationer är på plats. Men de anger att koden används när
ett körkort ska utföras enligt de relevanta omständigheterna. Ändringen
ska fastställas och den väntas träda ikraft den 1 januari 2015. Det här var en
av anledningarna till att landskapsregeringen tog tillbaka det tidigare lagstiftningsförslaget.
Efter den formella underrättelsen har landskapsregeringen också fått ett
motiverat yttrande där man fortsättningsvis påtalar, i enlighet med punkt 12 i
bilagan till direktiven, att det ska ske i en form av harmonisering kod 70. Vad
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gäller Åland innehåller den åländska körkortslagen inga bestämmelser om
detta. Landskapsregeringen skrev in det i sitt lagförslag i sista momentet i 65
§.
Utskottet har helt enkelt valt att plocka bort det momentet med hänvisning
till ”utskottet föreslår att denna bestämmelse enligt vilket utbyten och förnyelser av körkortet ska registreras på det nya körkortet med en kod 70
som ska tas bort eftersom bestämmelsen är för detaljerad.”. Min fråga till
utskottets ordförande: Hur ska jag i egenskap av ansvarig minister förklara
detta inför EU? Det är ju exakt det som vi nu har ett motiverat yttrande om.
Om det motiverade yttrandet inte verkställs kommer det att ge Åland böter i
storleksordning 20 000 euro per dag. Tack.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Utskottets ordförande ska gärna försöka förklara hur hela utskottet har diskuterat och även landskapsregeringspartierna.
Vi har försökt titta på förordning och lag. Vi utgick från att hänvisningen till kod 70 kunde regleras i förordning.
Då måste vi se hur vi kan ordna upp det här. En sak är att vi föreslår
skrivningar och tar det i detaljbehandlingen.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, talman! Tack utskottets ordförande för det klargörandet. Från ett
tidigare replikskifte erinrar jag mig att utskottets ordförande var ganska
tydlig med att det här var en dålig lagstiftning. Jag säger inte det samma
kring utskottets hantering av den. Jag säger däremot att det är viktigt att
vi i detaljmotiveringen kan svara mot de krav som kommissionen ställer
i sitt motiverade yttrande.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Där har vi absolut samma ambitioner. Men, jag vill säga till
ministern att mitt långa anförande var direkt ur betänkandet. Jag förde
överhuvudtaget inte någon oppositionspolitik eller satte liberala anmärkningar i mitt anförande. Jag läste det som utskottet har tagit gemensamt.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, talman! Med tanke på att replikeringen ska hänföra sig till huvudanförande, i det här fallet mitt som närmast har ägnat mig åt kod 70, så
avstår jag från att kommentera det vidare.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gun-Mari Lindholm

Talman! Jag vill börja med tacka ordförande för lag- och kulturutskottet som
har dragit ett tungt och stort lass. Vi har kunnat enas runt det mesta. Det
finns vissa detaljer, men de är ändå ganska små i förhållande till den stora
lagframställning som vi till lag- och kulturutskottet fick till oss lite kuppartat.
Det här är en stor och omfattande lag. Det är en folklag, den ska vara lättläst och begriplig. Det ska tydligt ur lagen framkomma individens rättigheter
och skyldigheter. Ur det perspektivet tyckte vi i utskottet att den varken var
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lättläst eller begriplig. Vi tyckte inte heller att individens rättigheter och skyldigheter framgick med all sin tydlighet.
Vi har med hårt arbete i lagutskottet försökt göra lagstiftningen så bra som
den bara går att göra i den här utformningen.
I främsta rummet har vi satt säkerhetsutbildningen, vilket även landskapsregeringen har gjort, och det attitydarbete som behöver föregå innan man
kommer ut på vägarna och börja köra, oavsett vilket fordon man kommer att
föra fram.
Nuvarande säkerhetsutbildning inom alla olika kategorier tror vi kommer
att vara positiv för trafiksäkerheten runtom oss. Det är nämligen inte på det
viset att körkort är en mänsklig rättighet, som många människor tror, och när
man har fått körkort så kan man föra fram fordon på lite olika sätt och ibland
på bekostnad av trafiksäkerheten.
Det är bra att det redan i ett tidigt skede när man får sitt första körkort,
oftast mopedkörkort, kommer en säkerhetsutbildning. Ett hanteringsprov
kommer också att finnas med vilket är bra.
Vi har problematiserat och skrivit i vårt betänkande om möjligheten till ett
kombinationskort, vilket ltl Axel Jonsson på ett föredömligt sätt här tidigare
resonerade kring hur utskottet har tänkt.
Personligen har jag haft vissa dubier när det gäller mopedbilar. Jag hade
hellre sett att vi hade kunnat enas om att slopa möjligheten till mopedbilar
och istället gå in för att ha bilar med strypt motoreffekt. Då skulle man ha en
säkrare kaross, man skulle ha trepunktsbälten och man har bilar utrustade
med krockkuddar osv. Det här skulle vara bättre än dagens mopedbilar. De
facto har olyckorna ändå gått ner men det har varit väldigt många och svåra
olyckor med mopedbilar.
En sak som gläder mig alldeles extra är att vi nu också lagstiftar om möjligheten till alkolås. Det gläder mig alldeles särskilt av den anledningen att jag
i mars för 12 år sedan, den 13 mars 2003, motionerade om möjligheten att få
införande av alkolås som straffpåföljd. Ibland när man känner det lite hopplöst att något inte går att ändra så det tar sin tid men det går att få en viss förändring. Jag tror att detta är bra.
I utskottet har vi resonerat att det kanske hade varit bättre att domstolen
skulle slå fast straffpåföljden och göra en bedömning av lämpligheten för den
här personen. Idag måste man göra en ansökan hos polismyndigheten när det
gäller alkolås. Jag anser att det skulle ha varit bättre att domstolen hade gjort
den bedömningen.
Det finns mycket som vi har resonerat om. Vi har kanske haft lite olika
åsikter som sköljt fram och tillbaka. Därför är det bra att vi har kunnat enas
om klämmen; att man inom tre år utvärderar de nya körkortslagen och
kommer vid behov till lagtinget med förslag till förändringar. Det finns mycket som ännu inte är riktigt fulländat. När man börjar praktisera den här lagstiftningen så kommer man säkert att möta på problem och hinder. Då måste
man notera problemen, sedan påtala detta till landskapsregeringen och så får
landskapsregeringen göra lagstiftningen mera begriplig i avseende att det ska
vara en folklig lag, vilket jag inledde med.
Vi tycker att det är en ganska intressant viktigt petitess som ltl Petri Carlsson tog upp, att lagutskottet har inlett det här arbetet med att i lagstiftningen
nämna ”hen” istället för han eller hon. Lagutskottet anser att det också är vår
uppgift. Det är lag- och kulturutskottet som är den yttersta uttolkaren av lag423

stiftning på Åland. Lag- och kulturutskottet kan likställas med grundlagsutskottet i Finlands riksdag. Om det är någon som ska göra sådana här förändringar så är det just lag- och kulturutskottet. Tack, talman.
Ltl Mika Nordberg, replik

Tack, fru talman! I utskottets betänkande fastnade jag lite på stycket om
mopedbilar. Förde man även ett resonemang angående möjligheten att
ha ett system med körkort för sextonåringar? Under tidens gång tidigare
här i lagtinget har körkort för sextonåringar diskuterats. På andra mera
trafikerade ställen i världen än vad vi har här på Åland anser man att
sextonåringar de facto kan framföra bilar. Det skulle ha varit en bra möjlighet att sextonåringar lokalt här på Åland får framföra bilar istället för
dessa mopedbilar. Personligen anser jag att mopedbilarna är ett större
problem på 90-vägar än vad de kanske är på 50-områden.
Ltl Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! I samband med att vi pratade om mopedbilar kontra någon
form av strypt motoreffekt hos vanliga bilar så förde vi ett sådant resonemang. Det fanns inte heller med i landskapsregeringens förslag, vi
tangerade den tanken men vi ansåg att det var så långt utanför den
kompetensen som den här lagframställningen ingick i. Vi resonerade,
men vi hade ingen bestämd åsikt om detta.
Ltl Mika Nordberg, replik

Tack, fru talman! Ltl Lindholm nämnde även ”hen”. Man har inte använt han eller hon utan använde ”hen” istället. Det här är den första lagen nu som vi tar i lagtinget där man aktivt gå in för att använda uttrycket ”hen”. I likhet med ltl Petri Carlsson så delar jag uppfattningen
att det säkert kan finnas olika åsikter om vad som är rätt och fel.
Det är intressant att utskottet konstaterar att ÅSUBs statistik de facto
inte är könsdelad. I vissa fall ska vi sudda ut könen och i andra fall vill
man lyfta upp könen, så det är inte riktigt konsekvent.
Ltl Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Ja, det stämmer att det är första gången som vi använder ”hen”
så vi är lite banbrytande, precis så där som ett grundlagsutskott ska vara
när det gäller lagstiftning. Vi har varit eniga om att det är bra att vi moderniserar vår lagstiftning under rådande förhållanden på samma sätt
som man gör på andra ställen.
Vi ser nog inte att det har en direkt koppling att man har en könsbaserad statistik och hur man anger könen i lagstiftningen. Det har inte
med varandra att göra.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Bra talat, ltl Lindholm, om lag- och kulturutskottet och ”hen”.
Det blir någon slags pseudodebatt.
För övrigt tycker jag att ltl Lindholm hade ett bra anförande. Jag vill
också understryka att när jag gick in i det här arbetet var jag väldigt,
väldigt skeptisk. Jag var faktiskt beredd att förkasta lagen, men vi kom-
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promissade oss till och arbetade oss fram till att vi fick igenom lagstiftningen och det ska ledamöterna i lag- och kulturutskottet ha all erkänsla
för.
Det känns lite orättvist från landskapsregeringens sida att man blir
utpekad som någon slags bov när vi faktiskt verkligen har försökt jobba
med det här lagförslaget som ursprungligen inte ens var vårt utan det
var finans- och näringsutskottets ärende.
Ltl Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Jag tycker att det är precis så här som man borde arbeta med
alla, om det bara är möjligt och att det inte är saker som man absolut
inte kan omfatta för att det ligger någon ideologi bakom.
Vi har haft en god anda. Vi började egentligen från olika håll när vi
tog oss an den här lagstiftningen. Resultatet har ändå, efter ett givande
och tagande, blivit mycket bättre om man utgår ifrån det vi hade att
börja med. Min uppfattning är att lagstiftningen inte var bra, men den
har blivit bättre under arbetets gång.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Precis så var det. Vi kompromissade oss till att vi fick igenom
ett förslag. Vi var också eniga om att det fortfarande finns många frågetecken. Därför är vi väldigt tydlig med att man ska göra en första utvärdering efter två år.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Jag gratulerar lag- och kulturutskottets starka kvinnor
för att driva igenom begreppet ”hen”. Jag var med på den tiden när vi
bara hade ”han” i all lagstiftning. Då gjorde jag och den kvinnlig ordförande som då satt i lagutskottet det motsvarande, vi drev igenom ”han
och hon”. Jag kommer inte ihåg kommentarerna men det skulle inte
förvåna mig om det var ungefär samma som vi har hört här.
Införandet av ”hen” tar ju inte bort ojämställdheten i samhället, men
det är ju väldigt praktiskt och det är helt könsneutralt. Kulturutskottet
är modernt och jag gratulerar till framsteget.
Ltl Gun-Mari Lindholm, replik

Tack för det berömmet ltl Sundback. Nu tenderar det att bli mer en jämställdhetsdiskussion. Jag skulle också önska att de manliga ledamöterna
som har uttalat sig i den här frågan lite skeptiskt istället skulle vända det
till att man försöker vara med och arbeta med jämställdhet. Då tror jag
också att vi blir flera kvinnor här i lagtinget, det skulle vi behöva.
Det här är en sidodebatt men den är också väldigt nödvändig.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
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Ltl Petri Carlsson

Tack, fru talman! Jag tänkte kort beröra att utskottet säger att det är omständigt och ålderdomligt att använda ”han eller hon” och istället går in för ordet
”hen”, hönkuppen som lag- och kulturutskottet har gått in för.
Den här frågan borde ha diskuterats mera principiellt så att vi alla skulle
ha fått vara med i en sådan diskussion. Vi har inte fört några sådana diskussioner i lagtinget. Det här är en ändring som lag- och kulturutskottet gör utan
att lagberedningen och vi övriga har fått vara med i diskussionen. Jag tycker
att det är tråkigt när det framförallt handlar om att införa helt nya begrepp i
lagtext. Det här är inte vanligt text utan det är lagtext som ska tolkas av domstolar. Jag tycker att det skulle ha förtjänat en bättre beredning och en mer
fördjupad diskussion också bland oss övriga i lagtinget. Jag får återkomma
till det senare kanske.
Jag föreslår att ärendet bordläggs till nästa plenum. Jag tycker att vi borde
ha fått ut det som jag har förstått att lag- och kulturutskottet har arbetat med
under förmiddagen, dvs. en rättelse när det gäller vilka som har bistått olika
beslut i omröstningarna. Alla lagtingsledamöter borde få den informationen
utskickad så att vi får veta hur det är och kan fundera och reflektera över det.
Det är värdefullt inför den fortsatta debatten. Jag föreslår att ärendet bordläggs. Jag riktar ett önskemål att vi får den här informationen utskickad till
oss.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Jag vill gärna ha ett förtydligande av ltl Petri Carlsson.
Jag vet inte om jag hörde rätt? Inledningsvis talade ltl Carlsson om något som han kallade hönkuppen. Stämmer det?
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! För mig betyder ordet ”hen” höna. Det är det engelska
ordet hen. Jag kopplar ordet till höna. Jag kan inte se varför vi ska behöva använda ”hen” när vi redan har ord som man kan använda; dennes, personen osv. Det finns redan färdig ordvokabulär att använda.
Varför ska vi införa ett nytt begrepp, på ett annat språk, som betyder
någonting helt annat? Jag ser inte heller begreppet som en jämställdhetsfråga som löser jämställdheten, att man istället för att använda ”han
och hon och dennes och personen” skulle börja använda det nya begreppet ”hen”. Jag tycker inte att det är ålderdomligt att använda ”han eller
hon”.
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag är inte helt säker men jag har en bestämd känsla av att svenska akademins ordlista numera innehåller ordet ”hen”.
Det som ltl Petri Carlsson gör sig till tolk för är nog någon slags
kränkning av både kön och det här parlamentet. Här förekommer inga
kupper, här genomförs allting formellt på rätt sätt och alla här i salen
har rätt att uttala sig om det här begreppet, lika som ltl Petri Carlsson.
Man har rätt att komma med alternativa förslag. Det här sättet att uttrycka sig säger mera om Petri Carlsson än om jämställdhet och språkbruket vad gäller svenska språket.
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Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Det finns skäl att påpeka att det här är en fråga som
borde ha beretts mera. Man borde ha fördjupat diskussionen. Om ordet
”hen” finns med i akademins ordlista så borde det ha framgått. Man
borde haft en diskussion om det före man börjar använda det här begreppet. Den diskussionen har inte vi fått vara med och ta del av. Det är
något som utskottet lite olyckligt har gjort nu när man har lagberett väldigt mycket här.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Man ska inte ta sig själv på så där jättestort allvar. Det kanske
finns lite ideologi här bakgrunden. Ltl Carlsson är konservativ och lagoch kulturutskottet i sin helhet har varit framåtsyftande och liberalt.
När det gäller omröstningsförfarandet så beklagar jag att det inte stod
i betänkande. Det var en miss från utskottets sida. Vi ska se till att ledamöterna får omröstningsförfarandet via mail. Det var en miss från vår
sida i vårt betänkande. Det ska ledamöterna få, så jag understöder bordläggning.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman. Tack för stödet av bordläggning så att vi får ut den här
informationen.
Jag tycker att jag själv kan beskriva hur jag är och vilken politisk inställning jag har. Jag tycker mera att jag har en modern politik. Vissa
saker behöver man inte ändra för förändringens skull. Vi har också bra
saker redan idag, vi behöver inte ha allt nytt.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Inte har vi ju förändrat allting. Det var en liten del i det hela.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag kan hålla med om att det är en liten ändring, men
det är ändå ett nytt begrepp som införs i lagtext och det tycker jag att är
värt en diskussion.
Jag kanske återkommer efter den här bordläggningen till sakinnehållet i övrigt i körkortslagen när jag har sett hur omröstningarna har gått
utskottet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Åke Mattsson

Tack, fru talman! Inledningsvis vill jag understöda ltl Petri Carlssons förslag
om bordläggning och bordläggningstiden.
När det gäller utskottsbetänkandet så understöder jag tidigare talare här.
Vi har haft ett gediget och omfattande arbete. Det har varit mycket tankeverksamhet och studerande. Vi har hört många personer, flera av dem sitter
på läktaren här, för att komma vidare och bilda oss en så bra uppfattning som
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möjligt. I just den här typen av lagstiftning är det viktigt att den fungerar
också i praktiken ute på fältet.
Vi har också haft kontinuerligt samarbete med lagberedningen och ministern. Vi har diskuterat med dem åtskilliga gånger i utskottet. Ibland har
det varit lite friktion, men många gånger har vi fått en samsyn och vi har
kommit framåt. Båda sidor har fått backa på sina åsikter när vi har fått fakta
på bordet.
Vi kan erfara att många problem inte kan förutses före lagen börjar tillämpas i praktiken, vilket alla är överens om. Därför ska den utvärderas efter en
treårsperiod. Vi tror att det är ganska bra, det kommer att vara en hel del som
man vill ändra på sedan.
Jag tänker i mitt anförande hålla mig främst till alkolås och alkohol i trafiken. Enligt undersökningar som har gjorts på fastlandssidan så är rattfylleri
ett mycket stort problem för gemene man både som samhällsfenomen och
som trafikant. Man kan konstatera att 38 människor dog förra året i rattfylleriolyckor av totalt 255 dödsoffer i trafiken.
Alkolåsen måste man se som en stor förbättring framförallt från 2007 eftersom andelen rattfyllerister har minskat radikalt.
Ofta är det rattfylleristen själv som orsakar sin egen död. Det är fem till tio
civila personer varje år som förolyckas varje år. Fylleriet bakom ratten började minska betydligt 2007 och sedan dess har det statistikförda rattfylleriet
gått ner. Framförallt har det grova rattfylleriet minskat på vägarna. Antalet
bilister med 1,2 promille eller mer har nästan halverats från 15 000 fall år
2007 till drygt 8 000 fall förra året. Man pratar ofta mycket negativt om att
man inte kommer till rätta med rattfylleriet. Här på Åland har vi inte riktigt
samma siffra. I riket där man har infört alkolås ser man att det är någonting
som hänt. Under 2014 var det 400 rattfyllerister färre än året före.
Enligt en analys har man kommit fram till att de som kör påverkade har
minskat, men det finns en grupp som ökar och det är kvinnorna i trafiken. De
senaste 20 år har den gruppen fördubblats från 6 procent till 12 procent även
återfallen har blivit vanligare bland kvinnorna i förhållande till männen.
Drograttfylleriet har också fördubblats på tio år.
År 2005 startade man ett treårigt försök med övervakad körrätt för personer som gjort sig skyldiga till rattfylleri. Tack vare de positiva erfarenheterna
permanentades övervakad körrätt i juli 2008 i riket. Alkolåset begränsas inte
till förare som gjort sig skyldiga till rattfylleri, utan det kan användas på
många olika sätt som ett generellt hjälpmedel för att förbättra trafiksäkerheten, exempelvis i yrkestrafiken. Till exempel har Transmar alkolås på alla sina
bilar och de som kör skolbarn har också alkolås i sina bilar.
Det fina med alkolåsen är att man förebygger rattfylleribrottet. 90 procent
av de som har alkolås slutar att köra i fyllan i och med att de har fått alkolås.
Samtidigt kan man förhindra att barn och unga utsätts för tråkiga erfarenheter och ångest som berusade förare kan orsaka genom sitt beteende.
Alkolåset infördes i USA i mitten på 1980-talet. Den mäter alkoholhalten i
förarens utandningsluft och hindrar i förekommande fall att fordonet startas,
vilket är det centrala. Det är kopplat mellan startlåset och startmotorn så man
kan inte avbryta en körning på det här sättet. Alkolåset består av två självständiga enheter; en centralenhet och en handenhet.
Centralenheten är kopplad till en liten dator som registrerar alla utandningsprov inklusive datum, klockslag och alkoholhalt. För att förhindra att
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föraren kringgår alkolåset och till exempel använder andra luftkällor kräver
apparaten en särskild blåsningsteknik eller så kan det kombineras med ljudprov och fukt och temperatursensor för provet. Låset är mer sofistikerat än
vad man kanske tror.
Alkolåset programmeras så att det slumpmässigt kräver utandningsprov
under bilkörning. Detta påverkar inte själva bilen för föraren har då flera minuter på sig att blåsa och så kan man fortsätta om det är okej. Men om det
har gått för lång tid så börjar bilen tuta oupphörligt. Man blir tvungen att
stanna, man kan inte köra omkring med en tutande bil. På det sättet stoppar
det körningen. Det har visat sig vara väldigt effektivt.
Det finns bara positiva erfarenheter av alkolås, de fungerar bra idag. Alkolåsen är det enda effektiva sättet att ingripa.
Statistiken på fastlandssidan fram till 2013 visar 40 000 blåsningar, det är
sådana som har blåst, blivit stoppade och inte har kunnat köra vidare, och
12000 blåsningar har varit över 0,05 promille. Man kan säga att man har förhindrat 12 000 rattfyllerier. Det är en sanning med modifikation för man vet
inte om personen tog en annan bil som stod på gården.
Skillnaden mellan Finland, Åland jämfört med Sverige är att i Sverige är
rattfyllerikörningen direkt knutet till ett visst fordon och man är skyldig att
hålla koll på det. Blåser man två gånger med för hög promille så förlorar man
rätten att köra bil med alkolås. I Finland har man inte alkolåset knutet till en
speciell bil. Det betyder att man kan ha sin egen personbil med ett godkänt
alkolås och man kan också ha en taxibil eller lastbil som man kan köra med.
Det räcker att det finns ett godkänt alkolås. Man kan även köra en hyrbil med
godkänt alkolås. Hur det fungerar i praktiken är lite oklart ännu. Som lagstiftningen är formulerad så borde det gå.
I förundersökningarna i Finland har man konstaterat att väldigt många av
dem som börjar blåsa och testa alkolåset efter ett tag håller sig nyktra och
sköter sig. Man förutsätter att man får en bättre alkoholkultur.
Man kanske också skulle fundera på att de som har konstaterade alkoholproblem skulle skaffa ett alkolås innan de åker fast för rattfylleri för att för
säkerhets skull förhindra rattfyllerikörning.
Det kan vara problem med EU-lagstiftningen. Enligt EU är det ganska klart
och tydligt. ”Körkort får inte utfärdas eller förnyas för sökande eller förande
som är beroende av alkohol eller inte i stånd från att avstå från att föra fordon i alkoholpåverkat tillstånd”.
På Åland har man gett ut ett speciellt körkort som är uttryckligen är förbundet med alkolås, vilket man inte har gjort i Finland. Frågan är om man får
problem med EU? Det får man titta på. Den formuleringen som finns i Finland kan fungera på ett bättre sätt. Detta om alkolås.
Jag stöder den här varianten. Det är bra att man försöker hålla rattfylleristerna från vägarna.
Lagstiftningen är många gånger synnerligen komplicerad när det gäller
körkort och fordon. Jag tänker ta upp ett exempel, det gäller trafiktraktor,
vem som får köra trafiktraktor och vad en trafiktraktor är.
Man ska ha ett C-körkort enligt den nya lagstiftningen för att köra en trafiktraktor. Det verkar självklart. Men när man börjar läsa lite närmare och tittar i den finska fordonslagen som är en blankettlag och gäller här på Åland så
står där uttryckligen beskrivet vad en trafiktraktor är. ”Trafiktraktor: lastbärande traktorer med hydraulisk ledramstyrning som är avsedd för gods429

transport; en trafiktraktor är också en annan för godstransport använd
traktor som är utrustad med en släpvagn vars kopplingsmassa är större än
10 ton; som trafiktraktor anses dock inte en traktor som används för sådan
transport som avses i 7 § i bränsleavgiftslagen.”
Tittar man i 7 § bränsleavgiftslagen så står det: ”En traktor som innehas
av en gårdsbruksidkare eller gemensamt av flera gårdsbruksidkare får användas bränsleavgiftsfritt även för transporter som hänför sig till:
1) leverans för försäljning av virke från en gårdsbruksidkares egen lägenhet,
2) försäljning av jord- och stenmaterial från en gårdsbruksidkares egen lägenhet,
3) en gårdsbruksidkares egen trädgårdsodling eller pälsdjursuppfödning,
även i det fall då verksamheten bedrivs som en särskild rörelse utanför jordoch skogsbruket, och
4) en gårdsbruksidkares privata hushåll”.
Förstår ni kopplingen som man kan få leta efter bara för att få reda på vad en
trafiktraktor är? Det här betyder att på Åland får man med vanligt traktorkort
köra en trafiktraktor om det är en jordbrukare som äger den.
I övrigt är det ett bra betänkande. Lagen är inte komplett. Det finns säkert
fortsättningsvis felaktigheter och otydligheter i lagen. Jag tror att samtliga i
utskottet är överens om att det har blivit en bättre lagstiftning än vad det var
tidigare.
Talmannen
Ärendet kommer att bordläggas eftersom ltl Petri Carlsson, understöder ltl Åke Mattsson har föreslagit att ärendet ska bordläggas till lagtingets nästa plenum. Önskar någon
uttala sig om bordläggningstiden? Ärendet bordläggs till lagtingets nästa plenum.
På talarlistan finns ännu ltl Mika Nordberg som ges tillfälle att yttra sig.
Ltl Mika Nordberg

Tack, fru talman! Jag begärde ordet med anledning av att stöda en bordläggning men det är redan gjort.
Talmannen
Ärendet bordläggs således till lagtingets nästa plenum.
Första behandling
2

Ändringar i samfundsbeskattningen 2015-2017
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 9/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 13/2014-2015)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet.
Diskussion.
Ltl Jörgen Pettersson

Talman! Detta betänkande handlar om hur vi beskattar våra företag och så
kallade samfällda förmåner. Som bekant pågår ett arbete i Finland med att
återskapa konkurrenskraften för hela landet. I det ingår att hålla så låga bolagsskatter som möjligt. Avsikten är att göra det intressant att driva företag
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och därmed skapa arbetsplatser. Tillväxt och välfärd och trygghet börjar med
jobb.
Det här lagförslaget är ett resultat av beslut man tog i Finlands riksdag i
december, i fjolårets elfte timme. Där beslöts att bolag ska beskattas med 20
procent medan samfällda förmåner ska betala 28 procent i skatt. Så blir det
nu också på Åland om lagtinget går in för att anta de aktuella lagförslagen.
I utskottet har vi fört en diskussion om hur snabbt som är tillräckligt
snabbt. Vi skriver april och i teorin står det först nu klart vilken skatt de
åländska bolagen ska betala och vilka avdrag för investeringar som får göras.
Det borde dock inte komma som någon överraskning att vi på Åland betalar i
det stora hela lika hög skatt som man gör i Finland. I väntan på ett eget skattesystem är det så vi kommit överens om och avtal ska man hålla.
Då lagförslagen är antagna justeras kommunalskattesatserna så att
åländska företag betalar lika mycket skatt som finländska. Det skapar transparens och framförhållning. Så har det också alltid varit. Vi vill ändå från utskottets sida understryka, vilket vi gjort många gånger, hur viktigt det är att
ständigt hålla sig i en slags dialog med näringslivets representanter. Vi är på
Åland inte fler än att vi kan jobba hyggligt tillsammans.
När det gäller innehållet i det ena förslaget, det om höjda avskrivningar för
produktiva investeringar, är effekterna positiva för de som väljer att utnyttja
möjligheten. Förmånligare investeringar är gynnsamt för näringslivet. Det är
också bra att landskapsregeringen redogjort för vilka effekter förslagen kan få
på Åland vilket framkommer i lagförslaget för den som är intresserad.
Mot den här bakgrunden är det ett enhälligt finans- och näringsutskott
som föreslår att lagförslagen antas oförändrade.
Talmannen
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i deras helhet.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring och temporär ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om skattelättnader
vid kommunalbeskattningen för skatteåren 2013 och 2014 för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslag om skattelättnader vid kommunalbeskattningen för
skatteåren 2013-2016 för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om kompensation för uteblivna inkomster från beskattningen av kapitalinkomst för godkännande.
Lagförslaget är godkänt.
Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.
Första behandling
3

Stöd för hållbart skogsbruk
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 10/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 8/2014-2015)
Ltl Anders Erikssons m.fl. anslutningsmotion (AM 1/2014-2015)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betänkandet.
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Diskussion.
Ltl Jörgen Pettersson

Talman! Det är precis med skog som med annat samhällsbygge. Det gäller att
i alla lägen tvinga sig själv att inta barnperspektivet. Genom att sköta om de
små plantorna försäkrar man sig om att i framtiden kunna skörda de friska
träden och förvandla dem till produktivt virke.
Det är innehållet i det lagförslag om hållbart skogsbruk som vi behandlat i
finans- och näringsutskottet. Vi har i ett enigt betänkande ställt oss bakom
lagförslaget men vi har också velat lyfta fram några viktiga frågor, inte minst
mot bakgrund av det öppna hörande som utskottet ordnade med den samlade
åländska skogsexpertisen och några markägare på plats.
Innan jag går in på utskottets betänkande är det viktigt att minnas att vi
behandlar en näring som är mycket viktig för vårt åländska samhälle. Branschen sysselsätter i runda tal 100 personer och omsätter 25 miljoner euro per
år. Det handlar alltså om en tillgång som rätt utnyttjad är viktig för hela
Åland. Effekterna av skogens avkastning når alla; vi bygger hus, vi skapar
värme, vi exporterar, förädlar och renoverar. Vid sidan av dessa handfasta
fördelar är skogen dessutom en fantastisk resurs att vistas i. Här samsas jägare, bär- och svampplockare eller bara annars människor som liksom många
av oss gillar doften av skog. Inget går som bekant upp mot fuktiga barr eller
gröna mossor eller höstens första kantarellställe. Vi har alltså att göra med en
resurs som på väldigt många plan gör oss glada, varma och lite rikare. Ändå
är det en resurs som kunde utnyttjas i ännu större utsträckning. De åländska
skogarna växer idag mycket snabbare än skogsägarna avverkar. Det beror på
många saker men som så ofta stannar det vid pengarna. Införtjäningen är
idag inte tillräckligt stor i förhållande till erforderliga arbetsinsatser. Avverkningen har i och för sig vuxit men borde vara mycket större.
Finans- och näringsutskottet har alltså insett skogens betydelse och hur
viktigt det är att stärka verksamheten i skogen och skapa ett hållbart skogsbruk; minns plantorna jag inledde med. Rätt hanterade blir de åländska plantorna sågat virke som kan säljas till marknader utanför vårt landskap. Vi ser
potential i en rätt hanterad åländsk skog. Sedan är frågan vad som är rätt och
vad som är fel och när de skattepengar som satsas är tillräckliga. I det här fallet menar utskottet att de cirka 250 000 euro som förslaget handlar om är
vad landskapskassan just nu klarar. Vi betonar ändå att landskapsregeringen
bör hålla ett öga på helheten och vara beredd att justera där behov uppstår.
Vi förutsätter att nästa regering gör en utvärdering av de nu föreslagna
skogsbruksåtgärderna och att man aldrig ska glömma de principer för hållbar
utveckling som detta lagting slog fast i fjol somras. Med hjälp av skogen kan
vi nå tillväxt på fler plan än rent ekonomiskt.
I arbetet med detta lagförslag har även behovet av en övergripande skogsplan förtydligats och utskottet vill att en sådan tas fram så snabbt det är praktiskt möjligt. Helheten är viktig, för Åland.
I landskapsregeringens lagförslag uttrycktes en förhoppning om att denna
lag kunde antas som en så kallad budgetlag och därmed kunna träda ikraft
omedelbart. Inom utskottet har vi förståelse för önskemålet men måste påpeka att lagstiftningen inte medger detta. Budgetlagar måste enligt landskapets finansförvaltningslag behandlas i direkt anslutning till budgeten. Därför
måste detta lagförslag hanteras som vilken annan lagstiftning som helst. En-
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ligt vad utskottet erfar ska det ändå inte behöva dröja mer än någon månad
innan eventuella stöd kan betalas ut.
Avslutningsvis några ord om det öppna hörandet vilket var det första som
finans- och näringsutskottet genomfört under denna mandatperiod. Jag menar att det var väldigt lyckat och jag tycker instrumentet kunde användas oftare, särskilt när det gäller frågor av större allmänintresse. Vi bygger vårt
samhälle tillsammans och allt måste inte ske bakom lyckta dörrar. Jag uppfattade från det öppna hörandet att branschen fick säga sitt, att förvaltningen
förklarade tydligt och att de åhörare som kom deltog i diskussionen. Sådant
kan man egentligen aldrig få för mycket av.
Talman! Mot bakgrund av detta är det ett enigt finans- och näringsutskott
som föreslår att lagförslaget antas med de ändringar som framgår av betänkandet samt att anslutningsmotionen förkastas med hänvisning till skrivningarna i betänkandets allmänna motiveringar.
Vtm Roger Jansson, replik

Tack, fru talman! Tack för ett bra och enigt betänkande.
I remissen tog jag upp problematiken kring skötsel, röjning och skörd
av våra skogar och ägarförhållandena samt att vi har en relativt stor andel dödsbon och arvringar som äger skog. Dessutom finns det en del investerare som kanske är mindre aktiva än lantbrukarna. Har utskottet
överhuvudtaget diskuterat den problematiken? När det gäller att uttagandet från våra skogar så kan det i alla fall ha en viss betydelse. Angående det samarbetet, som utskottet talade om, som ska ske mellan landskapet och skogsägarna så ligger det en problematik i det också.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, talman! Det enkla svaret på den frågan är; nej, vi har inte gått in
på går man ska uppmuntra privata skogsägare att göra ett större uttag
från sina skogar. Vi har lyssnat till branschen och de har inte heller lyft
detta som ett direkt problem. Det verkar snarare vara så att problemet
med avsättningen är att man inte får ut ett tillräckligt högt pris.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Vilka analyser har finansutskottet gjort ur två olika perspektiv
som jag kommer att nämna: För det första, perspektivet avverkning i
förhållande till nuvarande prisnivå? För det andra, den enskildes kapitalförvaltning och de olika stödnivåer som finns?
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, talman! Vi har inte gått ner på den detaljnivån att vi skulle se hur
mycket folk har på banken innan de väljer att avverka i sin skog. Vi har
mest av allt försökt se det ur industrins synvinkel även om vi också har
lyssnat på alla de organisationer som företräder skogsägare. Vi har
egentligen inte uppfattat att detta är ett problem.
När det gäller avverkningen och till vilken prisnivå så bestäms det av
världsmarknadspriser. Vi har uppfattat att Åland kan göra väldigt lite
där. Det som man kan göra står man nu i beråd att göra i och med den
planerade fusionen mellan de två stora aktörerna inom skogsbranschen.
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Ltl Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! När det gäller perspektivet som jag nämnde om kapitalförvaltning så är skogen den enskilda skogsägarens kapital. Det var det jag menade i förhållande till de stödnivåer man har. Förvaltar man sitt kapital
väl, dvs. skogen, så kanske man inte heller behöver ha de här olika stödnivåerna. Kapitalförvaltning är ju ett sätt att hantera sitt kapital.
Prisnivåerna, som man nu har fått när man har avverkat och sålt
skog, har varit på den nivån så att människor inte har avverkat. Man har
inte avverkat för att prisnivåerna har varit så låga. Jag tror inte att man
kan kompensera den låga nivån med någon form av stöd.
Som ordförande i finans- och näringsutskottet nämnde så är man nu
på rätt väg när man försöker få ner de olika kostnaderna i två olika bolag. Kostnaderna borde rimligtvis bli lägre i ett bolag.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Tack, fru talman! Utskottet skriver i första stycket på sidan 2: ”Syftet
med lagen bör vara att stärka aktiviteten i de åländska skogarna och
därmed uppnå ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt.” Med tanke
på tidigare det replikskiftet så är det något som borde vara väldigt
centralt. När man skriver att någonting bör vara på ett visst sätt så utgår
man ifrån att det berörda utskottet ser till att det blir på det sättet man
anser att det behöver vara. Men tittar man på lagtexten så finns där tyvärr ingen ändring. Tycker man att syftet ska vara på ett sätt så borde
det ju ändras i den första paragrafen, portalparagrafen, den paragrafen
som tar upp syftemålet. Det är någonting som inte riktig hänger ihop
här. Vi kanske kan få en förklaring av ltl Pettersson?
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, talman! Tack för frågan ltl Eriksson. Skrivningen som ingår i den
paragraf som står i lagtexten täcker också in önskemål om ökad aktivitet
i skogen. Begreppet ”ökad aktivitet i skogen” är nog lite för yvigt för att
kunna utgöra en lagparagraf. Ett sådant begrepp hör mera hemma i ett
betänkande under en allmän motivering än vad det gör i en lagtext. Jag
tror inte att en sådan text skulle ha passerat en beredning och det gjorde
den inte heller i utskottet.
Ltl Anders Eriksson, replik

Vi är eniga på en punkt ltl Pettersson och jag. Jag håller med om att resonemanget är väldigt yvigt i den allmänna motiveringen. Jag ska återkomma i mitt anförande till hur man borde bygga upp en lagstiftning
och på vilket sätt en lagstiftningsprocess ska gå till.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, talman! Det förtjänar att sägas att i det förslag till paragraf som ltl
Eriksson syftar på så vill man stärka aktiviteten i de åländska skogarna
och därmed uppnå mera sysselsättning på Åland. Det är sådant som faktiskt hör hemma i ett betänkande, det har vi lyft fram som viktigt och det
är någonting som är rätt exakt också. Ska en text vara yvig så ska den
vara i ett betänkande och inte i en lagtext. I en lagtext måste man vara
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lite tydligare med vad man avser och tydligheten i betänkandet är rätt
långt ifrån de krav som man har rätt att ställa på lagtext.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Brage Eklund

Tack, fru talman! Som ordförande sade så har vi ett enigt betänkande. Motionen som anknöt till lagförslaget angående ändringen i syfte i första paragrafen så kommer det in i de allmänna motiveringarna istället. Jag fick inte stöd
för att man skulle ändra första paragrafens syfte utan utskottet kunde acceptera att man satte in det i allmänna motiveringarna.
Det är alltid något för aktiviteten i skogen är viktig för att man ska få avverkning att fungera och att man ska få privata skogsägarna att göra egna insatser.
Ltl Anders Eriksson kommer att beröra motionen när det gäller syftet så
jag ids inte i detalj gå in på den.
I ett replikskifte nämndes uttag från skogarna och hur man ska kunna påverka och aktivera skogsägarna. Priserna har alltid en avgörande betydelse
för aktivitet, det är obönhörligen så. Det finns en passivitet som följer med
låga priser. Sedan finns det skogsägare som har skogen som sysselsättning,
de ser skogens värde och de är alltid aktiva oberoende av priserna. Tillväxten
är ungefär som när man sköter jordbruk t.ex. när man odlar lök eller någonting annat; ju mer man sköter om någonting desto mera växer det. Så fungerar skogen. Många skogsägare blir passiva när priserna är för låga. För skogsskötseln gör nog skogsplaner i ett längre tidsperspektiv den största ekonomiska nyttan i förlängningen.
Skogen är en naturresurs som vi kanske inte värdesätter tillräckligt. Om
man sköter skogen är den en naturresurs som aldrig tar slut. Skogen är en av
få naturresurser som om man sköter den på rätt sätt, som jag anser att man
gör här i Norden och på Åland, aldrig kommer att ta slut i förhållande till
andra naturresurser som man tar ur marken och som minskar i förlängningen och tar slut någon gång i framtiden.
Vi förbrukar 1 1/2 jordklot varje år i naturresurser, vi överförbrukar jordens naturresurser. När det gäller skogen så är det nästan andra vägen, åtminstone har vi en underavverkning i förhållande till tillväxten.
Tillväxten de senaste åren har ökat avsevärt mot tidigare. Vad det beror på
kan man alltid spekulera kring. Jag personligen tror, och många experter
med mig, att det som faller ner uppifrån, kväve med mera, medför att årstillväxten ökar.
Utskottet framhåller betydelsen av att landskapsregeringen utvärderar lagen under nästa mandatperiod och vid behov gör nödvändiga justeringar. Det
borde vara ett naturligt beteende när man gör sådana förändringar i skogsbrukslagen. Det sker alltid förändringar, det kommer ny teknik och nya användningsområden av skogen och då bör man också följa med skogsbrukslagen och göra förändringar.
Vi påpekade också i de allmänna motiveringarna att man bör vara öppen,
om ekonomin tillåter, att justera stöden som finns idag. Tidigare här i en replik frågades det varför skogsbruket behöver stöd och det kan man väl alltid
ifrågasätta och ha åsikter om. Det finns olika åsikter om alla stöd.
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Stöd är ett sätt för samhället att visa ett värde, vad skogen är värd. Man är
med och stöder en näring när man ger stöd till röjning och markberedning.
Det är ett sätt att visa för allmänheten att samhället visar ett värde för skogsbruket här på Åland.
Ordförande sade att skogsbruket sysselsätter 100 personer, har en total
omsättning på 25 miljoner och vi ger ett stöd tillbaka till skogsägarna på
150 000-160 000 euro för insatser som röjningar och markberedningar. Inte
kan man påstå att det är stora insatser.
Snart kommer vi att prata om stöd till vindkraften som är av helt andra
proportioner. Det finns många andra stödformer där man många gånger ifrågasätter stöden. Personligen tycker jag att det här inte är en så stor insats från
samhället för att visa värdet av ett aktivt skogsbruk och en industri.
Man talar om de här stöden och blandar in industrins investeringsstöd för
att visa att samhället visst är med och stöder. Men det första stödet, det som
vi pratar om i lagen, är ju för skogsvården, det andra stödet är för investeringar i industrin och det har inte med varandra att göra. De är beroende av
varandra men de har inte att göra med varandra. Alla företag som tillverkar
något för export idag har möjlighet att söka investeringsstöd.
Man hade kunnat förespråka att öka insatsen, ett högre belopp, när det
gäller stöd, men vi var eniga i utskottet. I det här skedet, när ekonomin inte
tillåter det, har vi inte åberopat ett högre stödbelopp. Men som jag sade här
tidigare så bör man vara öppen att ompröva det när ekonomin tillåter det. Eftersom det ligger i en förordning så finns det möjlighet att ompröva det om
man har den inställningen att man ska göra insatser för skogsägarna.
En lagstiftning om Skogsvårdsföreningen kommer. Jag har vid flera tillfällen tidigare efterlyst skogsprogrammet och utskottet påpekar detta igen.
Personligen skulle jag ha velat se att de här två lagarna samt skogsprogrammet kunde ha haft en samkörning. Då hade man fått en mycket bättre uppföljning av hela skogsbruket och då hade man lyft alla problemfrågor samtidigt. Nu tar man upp en del av problemen, sedan kommer skogsvårdsföreningslagen och vi vet inte när skogsprogrammet kommer. Vi får hoppas att
något har blivit bortlyft från skogsbruksbyrån så att de kan börja sätta lite
energi på skogsprogrammet. Det är också ett sätt att visa för skogsägarna att
landskapet går i spetsen, visar hur man aktivt ska sköta skogen och att man
sätter värde på skogsbruket.
När det gäller stöd för uttag av energivirke så gör vi en liten markering här.
Jag har varit med tidigare och försökt lyfta fram stöd till uttag av energivirke.
Det fick inget stöd då i lagtinget och det fick inte ens stöd bland organisationerna. Jag har nog delvis tappat intresset för lyftande av stöd till uttag av energivirke. Jag tror att det idag inte finns möjligheter heller. Frågan är om ens
Finland får det här notifierat? Finland brottats med att få sitt stödpaket notifierat och då har de redan haft ett befintligt system.
Jag slutar här så håller jag mig inom tiden, tack.
Ltl Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Ltl Eklund hade ett bra anförande. Vi är överens om att det
finns olika skogsägare. Det finns skogsägare som sköter sin skog oavsett
prisnivåer och annat och som följer sin skogsvårdsplan. Sedan finns det
sådana skogsägare som enbart avverkar om priserna är de rätta.
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Det skulle vara intressant att höra ltl Eklunds analys om den förestående fusionen av de här olika bolagen. Vilken betydelse kommer det i
stort att ha för skogsavverkningen, prisnivåer och skogen som helhet?
Ltl Brage Eklund, replik

Det hör egentligen inte riktigt till lagframställningen men jag kan säga
så mycket att jag inte skulle ha varit med och jobbat för det här i tre års
tid om jag inte hade trott på det. Jag tror att det kommer att bli bra för
skogsägarna. Man får ner kostnaderna, man rationaliserar och man blir
effektivare på alla vis, uppsökande verksamhet med mera. Jag tror att
det blir bra annars skulle jag aldrig ha jobbat för det här.
Ltl Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Jag ser att detta har med den här framställningen att göra eftersom det här är en lagstiftning som reglerar olika bidragsnivåer. Om
man kan få betalt för sin vara så kan man ha lägre stödnivåer och på det
sättet har det med den här framställningen att göra. Vi får hoppas att det
går rätt väg.
Ltl Brage Eklund, replik

Där kanske vi skiljer oss åt lite när det gäller på vilket sätt vi ser. Stödnivåerna är så obefintliga redan och om man sänker dem så blir det egentligen ingenting kvar. Stödnivåerna idag är så ringa så det är inte några
stora insatser från samhällets sida.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Kollegan Brage Eklund uppehöll sig i början av sitt anförande vid frågan om vad som ska finnas i en paragraf och vad som kan
normeras i motiveringarna. Frågan är väsentlig i det här sammanhanget. Vi talar om normer av olika effektivitet. Vi talar om subjektiva
rättigheter där den normativa nivån är mycket hög och genomförs i
domstol, de så kallade justitiella rättigheterna. Sedan har vi paragrafer
och normer av mycket låg effekt och de kallas mera politiska målsättningar. Det är typiskt för lagstiftningen att politiska målsättningar kallas
ofta syften och ingår, som i det här fallet, i första paragrafen i lagen som
inte delar ut en rättighet eller en skyldighet utan säger varför man lagstiftar. Resonemanget var intressant. Här har vi ett fall där man närmar
sig ett läge där man i en paragraf anger dess innehåll i motiveringen och
det är lite tveksamt att göra det för det blir svårt att veta vad som gäller i
tillämpningen.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Brage Eklund, replik

Jag har inte så mycket att tillägga. När det gäller syftet så försökte jag att
i första paragrafen få in skrivningarna, i den form som vi hade i motionen. Jag fick inte det stödet som jag hade förväntat mig. Det står tydligt
och klart att ”lagen bör vara att stärka aktiviteten i de åländska sko-
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garna och därmed uppnå ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt.”
Det borde ju vara det normala och grunden till normerna.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Jag delar den uppfattningen. Enligt min mening så i det
här lagförslaget i en paragraf som nummer ett som anger syftet med lagstiftningen så kan man bygga in politiska målsättningar om man vill.
Det är fullt möjligt att göra det i lagstiftningen. Man behöver inte göra
det, men jag menar att man kan göra det om man så önskar.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Utskottet gjorde ett gott jobb. Utskottet satte skogsnäringen
på den politiska kartan, åtminstone för en dag, vid ordnandet av det
öppna hörandet. Jag har förstått att det öppna hörandet var mycket
uppskattat eftersom skogsägare och representanter från näringslivet fick
ge sina synpunkter på vad som är viktigt för dem.
Vi hade tankar på att man eventuellt borde ha höjt stödramarna i någon mån för att ändå komma emot. Vi hörde talas om de bekymmer som
näringen har. Vi ansåg det ändå rimligt och bra att vi kunde komma till
ett positivt gemensamt betänkande i den här situationen. I den situationen det finns ekonomi för det så uppmanades landskapsregeringen att
återigen se på stödnivåerna och därför kom vi till vårt ställningstagande.
Ltl Brage Eklund, replik

Jag delar Mats Perämaas uppfattning och resonemang. Det fanns en
vilja att eventuellt kunna höja beloppet. Men efter diskussioner kom vi
fram till de här skrivningarna och vi var överens om att man justerar när
möjligheten ges.
Jag delar också uppfattningen om att ett öppet hörande var ett bra
initiativ. Jag tror till och med att det var Mats Perämaa som var huvudkomponent till ett öppet hörande. Jag får tacka för det initiativet. Jag
tror att skogsägare och alla berörda parter var nöjda med att de fick
komma till tals.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Jag höll ett långt inlägg i remissen av det här ärendet, jag ska
inte upprepa det.
Jag hade också möjlighet att vara med på det öppna hörandet och jag
tyckte att det var intressant. Det har sagts att näringen uppskattade det
öppna hörandet och det är min uppfattning också. Det var uppskattat att man
ordnade ett öppet hörande. Men, många som blir kallade på hörande tror att
det man framför ska leda till någonting. Det fanns nog en uppfattning om att
det öppna hörandet inte leder till nånting och det är man kanske inte alldeles
glad över.
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I det intressanta öppna hörandet fäste jag mig vid att en ledande person
inom skogsindustrin sade att man först borde ha en vision, man borde ha en
målsättning vad man vill och sedan ha stödlagstiftning.
I det här fallet gäller det EU:s stödordningar och det sammanföll ganska
mycket med vad jag sade veckan tidigare i remissen, som vanligt blir man
ifrån Ålands landskapsregerings sida att springa efter. Vi borde börja i den
andra ändan och bestämma oss vad det är vi vill. Hur uppnår vi det vi vill och
hur stöder vi det? Det normala är att man tillsätter en beredningsgrupp tillsammans med näringen, gärna med ansvarig minister som ordförande, och
så utarbetar man en klar och tydlig vision vad det är man vill. Sedan lägger
arbetsgruppen ett förslag, då har man en klar vision och sedan har man en
lagtext med ett klart syfte.
Finansutskottets ordförande sade att anslutningsmotionen var för yvig. Jag
hoppas att han hörde vad ltl Gunnar Jansson sade i ett tidigare replikskifte.
Tittar vi på 1 §, portalparagrafen, själva syftemålsparagrafen så sägs det så
här i landskapsregeringens förslag: ”Syftet med denna lag är att på ett hållbart sätt främja skogarnas virkesproducerande förmåga och anpassning
till ett förändrat klimat samtidigt som den biologiska mångfalden och skogarnas mångsidiga nyttjande ska beaktas.” Här kanske man kan prata om
yvigt men det är en bedömningsfråga, det är ett väldigt allmänt syftemål.
I anslutningsmotionen, som Ålands Framtid har lämnat in, sägs för det
första: ”Syftet med denna lag är att stärka aktiviteten i de åländska skogarna och därmed uppnå mera sysselsättning på Åland och ekonomisk tillväxt
för den åländska skogsnäringen. Det är det primära i syftemålsparagrafen.
Sedan fortsätter det: ”Skogens skötsel skall ske på ett hållbart sätt, med hänsyn till den biologiska mångfalden”. Det är det sekundära. Det är ganska
klart och tydligt vad man vill. Om man jobbar så som man gjorde tidigare
med lagstiftningsarbetet att man har en tydlig vision, man har en klar målsättning vad man vill och så arbetar man utgående ifrån det, då får man också
förvaltningen att fungera. För att lyckas med det här så måste det finnas en
politisk vilja, det måste finnas en politisk kunskap och det måste finnas ett
politiskt intresse.
En sak som jag också fäste mig vid i samband med det öppna hörandet var
när en person, som har en ganska god inblick i skogsnäringen, sade att man
kan satsa 18 miljoner, de facto 78 miljoner om vi tittar på hela paketet, på
vindkraft som kan sysselsätta någon ingenjör i Tyskland, men man kan inte
satsa 150 000 euro till på en näring som omsätter 25 miljoner euro, hundratals arbetsplatser direkt och ännu flera indirekt. Det är klart att man kan säga
som finansutskottets ordförande Jörgen Pettersson att detta var det man bedömde att landskapskassan klarar av. Nog har jag ändå större förtroende för
vår finansminister, inte ramlar landskapet riktigt omkull ännu för 150 000
euro i varje fall. I min värld är det en märklig politisk prioritering, men vi prioriterar alla olika.
Avslutningsvis, det blir lite som det brukar bli ifrån finansutskottets sida.
Man har en väldigt positiv text, man t.o.m. pratar om att saker och ting bör
vara på ett visst sätt. Sedan följer man inte upp det och då blir det lätt ett slag
i luften. Det är vackra ord, det är positivt men verkställigheten uteblir och det
är det bekymmersamma i det här fallet. Tack.
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Annette Holmberg-Jansson, replik

Tack, talman! Ltl Anders Eriksson sade att de som var kallade till det
öppnade hörandet skulle bli besvikna för att deras åsikter inte skulle
finnas med i betänkandet. Jag kan inte hålla med om detta. Vi har ju
verkligen tagit till oss och lyft fram att skogsbruksprogrammet borde
förnyas samt att landskapsregeringen ska se över helheten, vilket var en
av de viktigaste sakerna som lyftes av branschen vid det öppna hörandet. Anser ltl Eriksson fortfarande att det i betänkandet inte tas upp
någonting konkret ifrån det öppna hörandet?
Ltl Anders Eriksson, replik

Som jag sade, det finns många positiva formuleringar i den allmänna
motiveringen.
I ett tidigare ärende hade vi ett ganska stort resonemang om man
skulle ha en kläm, om man skulle skicka betänkandets motivering till
landskapsregeringens kännedom eller på vilket sätt man kunde påverka
landskapsregeringen. Med det här är det facto en lagframställning, vill
man någonting och skriver att det bör vara på ett visst sätt då måste
man också se till att man i lagtexten följer upp det. Det blir lite haltande
här. Man anser att det bör vara på ett sätt, man har alla möjligheter att
se till att det också blir på det sättet, men det stannar när det gäller att
gå från ord till handling.
Annette Holmberg-Jansson, replik

Tack, talman! Vad saknar ltl Eriksson som verkligen borde ha tryckts på
i det här betänkandet?
Annette Holmberg-Jansson, replik

Synbarligen måste jag ha varit otydlig för jag tyckte att det framgick
ganska tydligt. Utskottet skriver så här: ”Utskottet anser att syftet med
lagen bör vara att stärka aktiviteten i de åländska skogarna och därmed uppnå ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt.” Då ser man till
att man i 1 § lägger in exakt den formuleringen som just tar upp syftemålet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Karl-Johan Fogelström

Fru talman! Det är en fråga som jag, kanske milt sagt, är lite obekväm med
beträffande det här lagförslaget om stöd för hållbart skogsbruk. Det gäller
allmänhetens rätt till tillträde till skogsvägar som erhållit stöd. Den rätten har
tagits bort som ett resultat av remissrundan.
Grunden för detta ligger i de så kallade de minimisreglerna, enligt vilka det
är möjligt att bortse ifrån EU-bestämmelserna att allmänheten har tillträde
till vägar som byggts med samhällsstöd. Detta avviker, enligt min mening,
både principiellt och reellt från vår allemansrätt som är en värdefull uråldrig
ordning som tryggar allmänhetens möjligheter att röra sig i skog och mark till
exempel när det gäller bär- och svampplockning.
Det finns, om man målar någonting på vägen, således en risk för att det
dyker upp förbudsskyltar på skogsvägar som fått stöd baserat på denna lag.
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Jag framförde de här synpunkterna i finans- och näringsutskottet men fick
inget gehör. Tyvärr var jag också på grund av sjukdom frånvarande från en
del av hörandena, bland annat det öppna hörandet och därför vill jag ändå ta
upp den här frågan i salen. Tack.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! I den första remissen som gick ut så fanns det här alternativet med. Den nuvarande lagen har inte gett möjligheter till att utnyttja vägarna på det sättet som förslaget var i remissen. Mig veterligen
har vi åtminstone inte i Eckerö ännu satt upp några skyltar och stoppat
allmänheten att köra på vägarna. Det måste ju finnas någon sorts praxis
och regler. Om man idag har ett väglag som bygger en väg och bekostar
den och bara för att man får en viss procent som allmänt stöd för byggande så ska då allmänheten överlag ha möjlighet att köra på vägen hur
mycket man vill? Jag förstår det inte. Det kanske överensstämmer med
socialdemokratisk politik men inte med min politik i varje fall.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Jag tror att socialdemokraternas politik överensstämmer med allemansrätten. Det är någonting som vi är vana med.
Jag delar ltl Eklunds förhoppning om att vi ska slippa se de där skyltarna.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Jag tror inte att allemansrätten tillåter att använda
fordon hur som helst på annans mark. Man ska nog använda benen.
Man får gå precis hur man vill i skog och mark. Det finns begränsningar
i allemansrätten. Man får inte köra med fordon hur som helst. Vi har lite
olika åsikter ltl Fogelström och jag när det gäller utnyttjande av andras
vägar. Ingen har blivit nekad, åtminstone inte i Eckerö ännu, att köra. Ni
får väl komma dit och köra då om ni känner er lite förbisedda.
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Jag håller med ltl Eklund. Inte betyder allemansrätten att man får bära
sig åt hur som helst.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet.
Föreläggs förslaget till landskapslag om stöd för hållbart skogsbruk för godkännande.
Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets första behandling är avslutad.
Ärendets första behandling är avslutad.
Remiss
4

Lotteriinspektionen
Landskapsregeringens lagförslag (LF 16/2014-2015)
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Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket utskott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens
förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.
Diskussion.
Minister Wille Valve

Talman! Landskapsregeringen har idag förmånen att presentera lagförslaget
om inrättandet av en lotteriinspektion, med därtill hörande ändring av lotterilagen som i korthet preciserar vad lotteriinspektionen ska inspektera.
Det upplägg vi har idag är inte tillfredsställande. Vi har en minister, finansministern, som med sina tjänstemän svarar för ägandestyrningen av
Penningautomatföreningen, medan en annan minister, kansliministern och
dennes tjänstemän, bedriver speltillsyn. Visserligen har utomstående
granskare, såsom Centralkriminalpolisen, vid olika tillfällen konstaterat att
det fungerar. Men det spelar strängt talat ingen roll, vilket jag kommer att
återkomma till i detta anförande.
Med tanke på den stora betydelse spelverksamhet har för landskapet är det
av yttersta vikt att all spelverksamhet på Åland bevakas av en aktör som kan
upplevas som opartisk, sakkunnig och oberoende.
En annan viktig fråga, som behandlas på sidorna 10-12 i lagförslagets detaljmotivering, är stävjandet av spelmissbruk. Lagförslaget är ett led i det omfattande arbetet med att motverka de skadeverkningar spel kan ge upphov
till, kännbara för såväl den enskilde individen som för det åländska samhället
i stort. En av huvudåtgärderna i Ålands handlingsprogram mot riskbruk och
missbruk 2013-2016 är att 18-års åldersgräns för penningspel införs i lag, vilket vi nu gör i lotterilagens nya paragraf 4a. På lång sikt är också lotteriinspektionen i sig själv ägnad att motverka spelmissbrukets skadeverkningar.
Låt oss återvända till detta med myndighetens oberoende. Som en röd tråd
igenom hela lagförslaget löper frågan om tillräckligt oberoende. I remissrundan under sommaren 2014 väcktes den berättigade frågan om förslaget skapar en tillräckligt oberoende myndighet. Förslaget som låg sommaren 2014 var
då att spelinspektionen och datainspektionen skulle samordnas till en myndighet för att uppnå effektivitet, synergier och andra samordningsvinster.
Dåvarande remissförslaget väckte kritik i ljuset av Europeiska unionens
stadga om de grundläggande, art 8, mom. 3, ”Skydd av personuppgifter” som
kort och gott lyder: ” En oberoende myndighet ska kontrollera att dessa regler efterlevs.”
I en efterföljande dialog med Finlands dataombudsman fick vi definitivt
bekräftat att ett ännu större mått av oberoende efterfrågades specifikt för att
undvika situationer där myndigheten övervakar sig själv dvs. datainspektionen övervakar lotteriinspektionen. Från sommaren 2014 har därför arbetshypotesen varit en separat, fristående lotteriinspektion. Detta är bakgrunden till
att en separat lotteriinspektion nu föreslås inrättas.
På sida 9 i lagförslaget kan vi notera att den geografiska placeringen är fri.
Den här myndigheten kan med fördel placeras på Brändö eller i vilken kommun som helst med bredband. Det finns inget lägre som talar för att den här
myndigheten nödvändigtvis måste finnas i Mariehamn eller ens på fasta
Åland.
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Om vi gör en nordisk jämförelse, ser vi att Norska lotteri- og stiftelsetillsynet har sitt huvudkontor i Förde på Norges västkust, medan svenska spelinspektionen finns i Strängnäs.
Landskapsregeringen uppskattar ”uppstartskostnaden” till 200 000 euro
och de årliga löpande kostnaderna till ungefär 120 000 euro. Detta är en approximativ kalkyl, med chefstjänst på A27 och därtill två anställda med A23
respektive A16.
Myndigheten har i praktiken minst en anställd, en myndighetschef som
kan organisera spelinspektionen genom att antingen föreslå anställning av
mer personal eller ingå avtal med certifieringsorgan, såsom beskrivs i paragraferna 5d- 5e, för att uppnå uppgiften. De olika metoderna för att nå målet
beskrivs i den nya lotterilagsparagrafen 5c.
Vad får vi då för dessa ”pängar”, utöver abstrakta saker som förstärkt trovärdighet? Kort svar: Proaktivt agerande.
Den mest markanta skillnaden gentemot dagsläget är att lotteriinspektionen nu i lag förutsätts arbeta preventivt ”genom att ta initiativ till nödvändiga
förbättringar inom områdena i fråga”, 3§, och detta är bra.
Det proaktiva agerande som 3 § lotteriinspektionslagen förutsätter är en av
grundbultarna i det förtroendebygge som den nya lotteriinspektionen innebär. Jag tror att vi i den här salen kan vara så pass ärliga och öppna att vi kan
medge att den spelinspektion som landskapet bedrivit så här långt, oberoende av vem som suttit i regeringen, har varit av det reaktiva slaget. Det vill
säga, vi har reagerat på misshälligheter och anmälningar och den delen har
funkat, men, väldigt lite proaktiva, förbättrande anvisningar och råd har genom åren utfärdas.
Landskapsregeringen ändrar inte lagstiftningen kring monopol, licensiering eller PAFs ställning. Värt att notera är att utfärdande av speltillstånd
fortsättningsvis finns kvar hos landskapsregeringens rättsserviceenhet, bl.a.
eftersom det förutsätter ett stort mått av ändamålsenliga överväganden.
Talman! Det här lagförslaget är ett viktigt steg framåt för att för all penningspelverksamhet på Åland stärka rättssäkerheten och skapa en trovärdig
tillsyn som kan anses uppfylla det krav på oberoende som en sådan tillsyn
förutsätter. Tack för ordet.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Att det behövs en oberoende tillsynsmyndighet är helt klart.
Det har vi för vår del uttalat många gånger ur den här talarstolen. Själva
grundsyftet med lagstiftningen ställer vi oss helt och hållet bakom.
Vi hör också vad ministern säger om farhågorna att sammanföra
denna funktion med datainspektionen. Vi vill ändå att utskottet ska titta
närmare på den saken. Det pratades om pengar och det kostar en hel del
pengar när man ska ha nya separata myndigheter för alla olika tänkbara
ändamål.
Min fråga blir konkret, det är ju ett spelbolag som det är frågan om
när det gäller tillsynen även om det också skulle vara ett förebyggande
arbete. Vad ska två personer anställda av myndigheten riktigt utföra under dagarna när arbetsfältet ändå är såpass begränsat?
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Minister Wille Valve, replik

Enligt lagen förutsätts bara en person och det är myndighetschefen. Vill
myndighetscheferna anställa fler personer så sker det i enlighet med den
uppdaterade tjänstemannalagen och på basis av behovsutredningar. Det
är också möjligt att den tjänstemannen uppnår sitt mål genom att anlita
ett certifieringsorgan i enlighet med vad som beskrivs i lotterilagen.
Val ska tjänstemännen göra på dagarna? Ja, det här handlar inte bara
om PAF. Det handlar om all spelverksamhet som bedrivs på Åland, alla
automater och Veikkaus som också faktiskt har verksamhet på Åland
såsom ledamoten mycket väl känner till. Det handlar om att införa ett
mått av proaktivitet som vi inte har haft tidigare.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Proaktivitet och förebyggande arbete är också jättebra. I utskottet bör det tydliggöras vad dessa myndighetspersoner ska göra under dagarna. Som ministern beskrev det uppfattade jag att det fanns en
sympatisk grundtanke i att en sådan här myndighet kunde befinna sig
var som helst på Åland i sin fysiska placering bara man har tillgång till
elektronisk kommunikation. Det betyder ju att fysisk närvaro där själva
spelet utförs knappast behövs så väldigt många gånger. Det är ett skrivbordsarbete. Det känns som om upp till två personer som jobbar heltid
ändå kommer att hinna utföra en hel del tillsyn under årets 365 dagar
gånger två med tanke på den ändå relativt begränsade spelverksamhet vi
har på Åland.
Minister Wille Valve, replik

Jag vill för egen del betona att det här framförallt handlar om att skapa
en god speltillsyn, en speltillsyn värd namnet. Det skulle gärna vara ett
föredöme i nordiska sammanhang, inte minst med tanke på den betydelse som både PAF men också annan spelverksamhet har för det
åländska samhället idag.
Jag nämnde tidigare den fysiska placeringen. Det finns också väldigt
tydligt beskrivet i lotterilagsändringarna vilken typ av inspektioner som
den nya myndigheten kan företa både rent fysiska inspektioner men
också övervakning av e-spel.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Minister Valve pratar mycket om att myndighetspersonen ska utföra ett proaktivt preventivt arbete. Här står om bedömningen av nuläget, att myndigheten ska ha effektiva verktyg för att också
motverka i synnerhet penningspel som är förenat med risk. Det står
bland annat att den här myndighetspersonen ska motverka penningtvätt
och spelmissbruk. På vilket sätt kan just den ena myndighetspersonen
motverka penningtvätt och spelmissbruk inom spelbolag?
Minister Wille Valve, replik

Enkelt uttryckt; genom att företa de inspektioner och använda de fullmakter som finns i lotterilagsändningarna. Av dessa 200 000 euro som
kommer att behövas som uppstartsavgift så kommer ungefär 80 000
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euro att gå till införskaffandet av IT-utrustning. För den typen av övervakning och framförallt övervakning av elektroniskt spel kräver ganska
sofistikerad IT-utrustning, men det är en engångskostnad.
Ltl Tony Asumaa, replik

Jag kan tänka mig att det är sofistikerad utrustning. Knappast kan landskapet bygga upp en sådan utrustning, men det återstår att se.
Minister Valve sade också att tillsynen över spelmissbruk kunde skötas genom att man köper in konsulttjänster av registrerade bolag som
Ecogra eller andra och den vägen kunde man sköta tillsynen. Hur oberoende är det att köpa in tjänster från ett kommersiellt bolag som har
det som business att ha certifikat inom spelmissbruk?
Minister Wille Valve, replik

I det senare fallet rör det sig om internationellt erkända respekterade
bolag som redan idag anlitas av flera jurisdiktioner i Europa. Landskapsregeringen har velat hålla den här möjligheten öppen i fall chefen
för lotteriinspektionen skulle bedöma att det här är det bästa sättet att
uppnå syftet, då är det ett möjligt alternativ att göra så.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Gunnar Jansson

Tack, talman! Lagförslaget är nödvändigt, men är det ändamålsenligt? Här
har vi det klassiska problemet med att framställningen heter lagförslag. Lagförslagen ingår i lagförslagen, det kan ju inte vara så. Jag är fortfarande en
anhängare av den gamla terminologin framställning, som många talare de
facto använder, också ministern gjorde det. Är lagförslagen som ingår i framställningen ändamålsenliga?
Jag ska anlägga synpunkter på tre omständigheter; frågan om en ytterligare myndighet, börjar vi inte har tillräckligt snart på Åland? Det var min
första fråga till mig själv, den var retorisk. Den andra frågan handlar om lotterilagstiftningen som ingår i denna framställning. Det tredje som jag kommer att beröra är några lagtekniska omständigheter. Lagförslagen i framställningen är i flera stycken ganska originella. Första lagförslaget är ganska bra,
men nummer två har jag frågetecken inför.
Först om myndigheten, det är inte meningen att vi i den här remissdebatten ska besvara frågan; har vi för lite myndigheter på Åland? Naturligtvis är
det inte så. Det avgörande är den oberoende ställningen. Landskapsregeringen har då satsar allt på en häst. För att komma till en tillräckligt oberoende
inspektion, övervakning eller tillsyn eller vad vi vill kalla det så krävs det en
ny myndighet.
Liberalerna har tidigare drivit linjen om att det behövs en förstärkt tillsyn,
precis som aktörerna i branschen själva har efterfrågat. Vi har ansett att vår
polismyndighet är tillräckligt oberoende. Det här ska inte tolkas på det sättet
att när landskapsregeringen föreslår en ny myndighet så är polismyndigheten
opålitlig. Så ska det naturligtvis inte vara. Det redovisas ingenstans här varför
polisen inte duger som tillsynsmyndighet av spelverksamheten. Så har man
gjort i en del jurisdiktioner och andra länder har valt en annan modell.
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Nu nämnde ministern till och med var inspektionerna i Sverige och Norge
fysiskt befinner sig därför att de har valt en annan väg. Finland har valt den
klassiska vägen; tillsynen på aktiviteter i samhället sköts av tillsynsmyndigheten, i det här fallet polisen. Jag hoppas att utskottet kan ägna frågan en
studie varför inte vår polis duger som tillsynsmyndighet för spelverksamheten. Om man hittar goda motiv för det så vill jag invända mot att döma ut datainspektionen på de grunder ministern nämnde.
Spelverksamheten, och det framgår av framställningen, blir ju mer och
mer teknikbaserad. Det är alldeles klart att vid den tid när lotterilagstiftningen tillkom på sextiotalet och penningautomatföreningen fick en monopolställning så såg inte spelverksamheten ut så som den gör idag. Nå, vad har
hänt då? Vad eftersträvar landskapsregeringen att beskriva med teknisk utveckling? Ja, såvitt jag förstår så handlar det om den elektroniska utvecklingen i samhället dvs. spel med elektroniska hjälpmedel. Datainspektionens huvudsakliga verksamhet går ut på att hålla reda på och kanske också hålla efter
den elektroniska trafiken och de system som elektroniken har skapat. Så även
här skulle inte jag nöja mig enbart med att en datainspektör någonstans har
sagt att det inte är bra med en sammanblandning här. Jag skulle gärna efterlysa en lite djupare bedömning.
Vad sedan gäller myndigheten som sådan så resonerar jag åtminstone med
mig själv och i den liberala lagtingsgruppen att den omständigheten att nu
denna nödvändiga förstärkning sker i lagstiftningen kan ju inte minska på
kravet av laglydnad hos dem som idkar spelverksamhet. Det kan ju inte vara
på det sättet att endast den omständigheten att det nu etableras en tillsynsmyndighet skulle minska på behovet av att spelaktörerna ska vara laglydiga.
Det kan naturligtvis inte vara på det sättet. Spelaktörernas ansvar kommer att
regleras och regleras i det tillstånd som ministern nämnde. Den laglydnaden
måste ju alltid upprätthållas, oberoende av tillsyn så måste aktörerna vara
laglydiga. Den utveckling som vi nu ser är nödvändig och önskvärd. Jag tror
ändå att den i sig inte kommer att minska på spelaktörernas eget ansvar för
vad de gör, för att lindra, förebygga och också förhoppningsvis lindra följderna av spelverksamheten. Det var om myndigheten som sådan.
Nu går jag över till lotterilagstiftningen. Som jag nämnde är vår lotterilagstiftning från 1966, den är med all respekt föråldrad.
I framställningen förbigår man, så vitt jag har kunnat upptäcka, hela den
diskussion som förekom 2000-2001 vid reformeringen av lotterilagstiftningen i Finland och de juridiska omgångar som utfördes den gången. Jag var
djupt inblandade i dem. Hela statsapparaten drog lärdom av det som då
skedde. Riksdagen ville, på fullt allvar, lagstifta på lagtingets behörighetsområde, så kan man ju inte ha det.
Den lotterilagstiftning som blev resultatet i samband med den omgången
är mycket omfattande. Jag skulle gärna se att också landskapslagstiftningen
om lotterier skulle följa en sådan struktur.
Här är min invändning; lotterilagen har 8-9 paragrafer. Nu föreslås det 19
nya paragrafer till den lagen där alla bokstaveras på ett sätt som åtminstone
inte underlättar min begränsade förmåga att läsa paragrafer. Varför i vida
världen föreslår inte landskapsregeringen en total översyn också av lotterilagen som sådan när det föreslås inrättande av inspektion? Det är en grundläggande fråga vad gäller det förfarandet.
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När det nu föreslås ändringar i lotterilagen så finner jag svårigheter att orientera t.ex. i dess olika benämningar i 5§. Vi har alltifrån 5a till 5m och det är
ingen bra lagstiftningsteknik att förfara på det här sättet.
För tredje gången upprepar jag; varför inte renovera hela lotterilagstiftningen när man ändå är på gång? Det kan inte vara svårt att göra det. Har
man författat 19 nya paragrafer så tror jag att man kunde ha inympat dem
ganska enkelt i de 8 befintliga paragraferna på ett mera överskådligt och
läsarvänligt sätt.
Slutligen finns det i lagförslaget några tekniska iakttagelser som jag också
hoppas att utskott vill fördjupa sig i. Inspektionslagens 3 § är lite komplicerad. Den innehåller en social beställning på vad inspektionen ska göra i rent
folkupplysande syfte och det är säkert bra. Jag hoppas att det fungerar. Det
framgår inte riktigt i motiveringarna hur det är tänkt att fungera.
I moment 2: ”Lotteriinspektionen utfärdar även förordnanden i enlighet
med vad som lagstiftning medger”. I motiveringen framgår det delvis vad
man menar med förordnanden, men den termen brukar man förbehålla normer. Jag kan inte förstå att lotteriinspektionen skulle få fullmakt att utfärda
normer. Utskottet får fundera på om det är en felskrivning eller om förordnanden här kan betyda någonting helt annat. Det blev öppet för mig.
Sedan 4 § i samma lag; jag tycker inte att den behövs. På lagnivå behöver
man inte säga vem som ska prata med vem.
Den här typen av invändningar har jag haft. Jag hoppas att utskottet vill ge
sig tid att fundera på dem.
Jag vill avsluta med att säga att detta är ett nödvändigt projekt. Jag och
den liberala gruppen vill med alla medel hjälpa till för att resultatet ska vara
ändamålsenligt. Tack, fru talman.
Minister Wille Valve, replik

Tack, ltl Jansson. Det var mycket saker i ert anförande.
Varför inte en helt ny lotterilag? Det korta svaret är att det har att
göra med politiska realiteter. Hade vi tagit fram en helt ny lotterilag så
hade vi hamnat in i en diskussion om monopollicensiering. Tittar vi på
våra lotterilagar som finns i våra närområden idag så består de av väldigt hög detaljrikedom. I praktiken hade vi inte fått den här lagen klar
om vi hade gått in för det. Vi gjorde en politisk bedömning att det viktigaste för Åland är att få spelinspektionen i skick.
Ltl Jansson nämnde också spelmissbruk. Jag är glad över att i och
med de här två lagförslagen så realiserar vi samtliga målsättningar som
vi satte upp i risk- och missbruksprogrammet för spel. Det införs i lag
18-års åldersgräns för pengaspel, spellagarna ses över och lotterilagen
revideras. En ny tillsynsmyndighet skapas för att övervaka spelverksamheten och syftet är att separera tillsynen från ägaren.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Gunnar Jansson, replik

Ja, jag förstår. Tidsfaktorn kan väl å ena sidan ha inverkat på möjligheterna att bereda ett lagförslag. Men vi skriver nu 2015 och det saknas inte
förebilder runt omkring oss för hur man kunde ha gjort.
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Jag förstår, jag förstår, valet i höst närmar sig och det här är en angelägen fråga. Det är antagligen inte så mycket att göra åt saken. Utskottet
kan inte börja bereda lagen. Nu har vi det förslag som vi har. Jag kritiserar det av de skäl jag nämnde, men jag inser naturligtvis realiteter.
Minister Wille Valve, replik

Landskapsregeringen har nog inte haft valet i åtanke när det gäller det
här förslaget. Snarare vore det ansvarslöst att inte lämna ett förslag om
en spelinspektion under innevarande mandatperiod.
En sak som jag reagerade på i ltl Janssons anförande var tankegångarna kring ett samgående med datainspektionen. Det är anmärkningsvärt med tanke på att datainspektionen själv lyfter fram problematiken
med självövervakning. Datainspektionen hamnar i vissa situationer att
övervaka lotteriinspektionen, vilket kan vara djupt problematiskt ur
rättssäkerhetssynpunkt.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Mitt första val var polisen, åtminstone från synpunkten av
tilltro till dess oväld. Jag fäste mig vid resonemanget i framställningens
motivering om varför en gemensam verksamhet inte var möjlig. Jag noterade att det i stort sett berodde på datainspektionens egen invändning.
Jag såg inte att landskapsregeringen skulle ha haft någon åsikt i ämnet.
Remissen gav det som det gav, därför ligger förslaget som det gör och
det kan vara ett sätt, såsom jag uppfattade det utifrån texten.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Jag intresserar mig lite för det här resonemanget om
att polisen skulle vara tillsynsmyndighet. Som jag förstår framställningen så förutsätter landskapslagen om lotterier att det finns en lotteriinspektion. Betyder det, enligt ltl Gunnar Jansson, att tidigare lagstiftning
och regeringar helt har missuppfattat situationen? Den här lagen torde
ha varit ikraft under den som ltl Gunnar Jansson var kanslichef. Det är
lite förvånande att det nu plötsligt inte är relevant längre, utan det här
kan på något vis gömmas in under polisens övriga arbetsuppgifter. Det
känns lite nonchalant tycker jag.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Det har hänt mycket i samhället sedan den tid jag var polischef och även därefter kanslichef. Nu har vi en polismyndighet, det
hade vi inte tidigare. Som kanslichef minns jag väl att vi många gånger i
förvaltningen, långt, långt före medlemskapet i EU, diskuterade förhållandet att man bör man skilja på den som beviljar tillstånd för en verksamhet och den som övervakar den, i synnerhet när den som både beviljar och övervakar får del av avkastningen. Det här är inget nytt för mig
med tanke på min bakgrund. Själva samhällsutvecklingen har ju varit av
sådan karaktär att polisen framförallt nu är en myndighet och därför
användbar.
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Ltl Barbro Sundback, replik

Spelverksamhet och den här formen av penningspel är väl inte någonting som polisen utbildas i? De är väl inte specialister just på det här
området? Polisen jobbar väl med fall där det gäller kriminell verksamhet. Det känns lite som något slags hoprafsat förslag. Vi har haft datainspektionen som är en myndighet som oberoende av landskapet ska
övervaka att landskapets lagstiftning följs. Jag har lite svårt att se sambandet med polisen trots deras oväld. Jag skulle gärna höra om detta lite
närmare. De kan väl ta över datainspektionen också, vad är det för problem jämfört med det här?
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Polisen är en renodlad myndighet med en styrelse. De har
länge varit en renodlad myndighet. Det är en polismyndighet under vars
styrelse olika aktiviteter, efter lagstiftarens önskan, kan införas.
I riket gör polisstyrelsen det som vi här diskuterar att skulle falla på
lotteriinspektionen. Det här är ett vägval.
Mina tankar utgick från presentationen där ministern, med rätta, poängterade behovet av en neutral oberoende tillsynsmyndighet. Då kom
väl antagligen min bakgrund till synes i den meningen att jag anser att
polisen är neutral och opartisk och därför lämpad för en sådan här uppgift.
Talmannen
Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att remittera ärendet till lag- och kulturutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.
Bordläggning
5

Ändring av ministerförsäkran
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 11/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 11/2014-2015)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 13.04.2015. Godkänt.

Bordläggning
6

Avbytarservice
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 11/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 9/2014-2015)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 13.04.2015. Godkänt.

Bordläggning
7

Ändring av blankettlagar om socialvård
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 6/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 7/2014-2015)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 13.04.2015. Godkänt.

För kännedom
8

Ändrad arbetsmarknadslagstiftning
Landskapsregeringens lagförslag (LF 18/2014-2015)
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 20.04.2015.
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Plenum slutar
Nästa plenum hålls 13.01.2015 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 29 ledamöter närvarande.
Lagtingsledamoten Göte Winé anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av
sjukdom samt om ledighet från lagtingsarbetet den 15 april på grund av privata angelägenheter. Beviljas.
Föredras
1

Val av arvodeskommission
(V 3/2014-2015)
Enligt bestämmelserna i 1 § landskapslagen om lagtingsledamöternas arvoden och
kostnadsersättningar tillsätter lagtinget för en mandattid om fyra år en arvodeskommission i enlighet med bestämmelserna om val av flera personer i lagtingets arbetsordning efter förslag från talmanskonferensen.
Endast en kandidatlista för valet har lämnats in till kansliet inom föreskriven tid och i
behörig ordning och talmanskonferensen har beslutat föreslå att de på listan upptagna
personerna ska tillsättas.
Listan innehåller följande namn:
Organisationssekreteraren Anne-Helena Sjöblom, Mariehamn
Personaldirektören Lars-Erik Karlsson, Mariehamn
Administrativa chefen Tove Erikslund, Jomala
Enligt 86 § i arbetsordningen tillåts diskussion endast om kandidaternas valbarhet och
valets laglighet i övrigt. Diskussion. Ingen diskussion.
Eftersom endast en kandidatlista lämnats in verkställs ingen särskild valförrättning enligt 96 § arbetsordningen. Talmannen förklarar därför de på listan upptagna kandidaterna valda till arvodeskommissionen.
Antecknas.

Andra behandling
2

Ändringar i samfundsbeskattningen 2015-2017
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 9/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 13/2014-2015)
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 betänkandets motiveringar för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
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Diskussion. Ingen diskussion.
Först föreläggs förslaget till landskapslag om ändring och temporär ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland för antagande i andra behandling. Lagtinget har i
andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om skattelättnader
vid kommunalbeskattningen för skatteåren 2013 och 2014 för antagande i andra behandling. Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.
Föreläggs förslaget till landskapslag om skattelättnader vid kommunalbeskattningen för
skatteåren 2013-2016 för antagande i andra behandling. Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om kompensation för uteblivna inkomster från beskattningen av kapitalinkomst för antagande i andra
behandling. Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra
behandling är avslutad.
Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion.
Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.
Ärendet är slutbehandlat.
Andra behandling
3

Stöd för hållbart skogsbruk
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 10/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 8/2014-2015)
Ltl Anders Erikssons m.fl. anslutningsmotion (AM 1/2014-2015)
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.
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.

Första behandling efter bordläggning
4

Ny körkortslag
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 10/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 5/2014-2015)
Ltl Axel Jonssons åtgärdsmotion (MOT 2/2012-2013)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet.
Diskussion.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Det verkar vara svårt att få den nya körkortslagen genom nålsögat.
Lagtingsledamöterna har på sina bord rättelserna som lag- och kulturutskottet vill göra.
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Nu framkommer det lite olika uppgifter när det gäller godkännandet av
färöiska körkort. Vi måste även förtydligande när det gäller den så kallade
kod 70 i lagstiftningen.
Jag har förhandlat med lag- och kulturutskottet nu. Vi föreslår att vi återtar betänkandet och i skyndsam ordning gör rättelserna som krävs så att vi
kan ha betänkandet på bordet så snabbt som möjligt igen.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Jag tycker att det är klokt av utskottsordförande och utskottet
som helhet att ta tillbaka betänkandet och göra de rättelser som behövs
för att lagen ska motsvara de krav som EU-kommissionen ställer på oss.
Jag tackar för det.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det har hela tiden varit lag- och kulturutskottets intention att
följa EU-direktivet. Om vi ska vara ärliga så var det heller inte fullständig glasklart i framställning nummer två exakt vad som behövde står i
lagen. Men vi ska reda upp det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Axel Jonsson

Jag vill bara kort uttrycka mitt understöd för att vi återremitterar ärendet till
lag- och kulturutskottet. På det sättet får vi betänkandet snabbt tillbaka med
de korrekta uppgifterna.
Talmannen
Ärendets behandling avbryts härmed och återupptas vid nästa plenum.
Första behandling
5

Ändring av ministerförsäkran
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 11/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 11/2014-2015)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betänkandet.
Diskussion.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Landskapsregeringen föreslår ändringar i landskapslagen om Ålands
landskapsregering. Det har att göra det med att lagen om Ålands landskapsregering ska motsvara talmännens försäkran på samma vis som framgår ur
vår arbetsordning. Avsikten är att den här ändringen ska träda ikraft inför
nästa mandatperiod. En ändring av landskapslagen om Ålands landskapsregering kräver kvalificerad majoritet i lagtinget.
Lag- och kulturutskottet har haft korta formuläret och har ingenting att
anföra i ärendet. Utskottet föreslår att lagförslaget antas oförändrat.
Talmannen
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet.
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Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 9 § landskapslagen om Ålands landskapsregering för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets första behandling är avslutad.
Ärendets första behandling är avslutad.
Första behandling
6

Avbytarservice
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 11/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 9/2014-2015)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betänkandet.
Diskussion.
Ltl Jörgen Pettersson

Talman! Detta lagförslag är en konsekvens av privatiseringen av landskapets
avbytarservice som genomfördes i slutet av förra året. Fram tills dess skötte
näringsavdelningen detta vilket inte var optimalt. Förvaltningen ska skapa
förutsättningar för företag, inte ägna sig åt operativ verksamhet. Då var läget
kring den Europeiska unionens direktiv något oklart vilket gjorde att finansoch näringsutskottet samt lagtinget gick in för en något kortare sjuk- och föräldraledighet än vad som är praxis på våra breddgrader. För att i någon mån
kompensera denna kortare tid sattes stödnivån till 60 procent istället för föreslagna 50. Vi sade också att ifall vikariedagarna kunde utökas till det rimliga skulle stödnivån återgå till de ursprungliga 50 procent. Där är vi idag och
nu gör vi som vi sade i höstas.
Lagförslaget går ut på att den fortfarande färska avbytarlagen ändras så att
stöd för vikariehjälp kan beviljas med 300 dagar utöver avbytardagar. Lantbruksarbete är fysiskt krävande vilket kan ställa krav på långa rehabiliteringstider efter sjukdom. Dessutom är det inte mer än rimligt att lantbruksfamiljer
ska erbjudas samma moderskaps- och föräldraledigheter som andra. Ett aktivt jordbruk ska inte försvåra familjebildande, hellre tvärtom!
I samband med behandlingen av detta lagförslag har utskottet förstått att
det ännu är för tidigt att göra en konkret analys av vad privatiseringen av avbyteriet lett till. Vi har erfarit att något eller några mindre företag startats vilket är utomordentligt bra. Landskapsregeringen håller också ett vakande öga
över branschen och planerar regelbundna uppföljningsmöten för att hantera
eventuella utmaningar till följd av privatiseringen. Detta är viktigt, man får
inte bara avsluta en verksamhet helt vind för våg.
Det handlar dessutom om en bransch som är i händerna på en världsmarknad som är mer svårförutsägbar än på länge. Rysslandskrisen pressar
priserna och överproduktionen tycks vara ett faktum. Ändå får vi inte ge upp
hoppet om en framgångsrik mjölkindustri. Vi har nämligen något som de
flesta saknar; lokal expertkunskap. Vi känner våra kor, vi känner våra bönder
och vi vet vad vi säljer. Det gäller nu att få omvärlden och våra exportmarknader att förstå vad de köper – den bästa mjölken, de godaste ostarna och de
nyttigaste produkterna. Mjölkindustrin på Åland kan bara överleva genom att
skapa tillräckligt goda produkter, det finns inga genvägar till det. Lönsamhet
kan inte långsiktigt skapas med hjälp av bidrag.
I kölvattnet till Rysslandskrisen har en så kallad mjölkgrupp skapats under
ledning av näringsminister Fredrik Karlström. Utskottet förutsätter att arbe455

tet i den gruppen håller fokus på hur vi kan inspirera dagens mjölkbönder att
hålla ut och klara av den konjunkturnedgång som idag finns men som i framtiden övergår i möjligheternas marknad. Jag hör till dem som är övertygad
om att den friska, rena och lokala maten över tid blir intressant och rentav
nödvändig även för de som bor omkring oss. För bara en vecka sedan firade
Världshälsoorganisationen WHO den internationella Världshälsodagen och
satte fokus på maten. Den lokala maten hyllades och de livsfarliga matblandningarna nämndes som varnande exempel. 582 miljoner fall av 22 olika matburna sjukdomar ledde häromåret till 351 000 dödsfall. En direkt följd av dåligt hanterad mat.
Inom finans- och näringsutskottet har vi till följd av den kris som uppstått
under detta år även fört en diskussion om nivåerna på avbyteristödet. Det
vore så klart tacknämligt om det gick att betala mer men omsorgen om hela
landskapets kassa gick före allt annat. Dessutom pågår arbetet i den så kallade mjölkgruppen vilket är platsen där nya investeringar borde diskuteras
och förutsättningar för långsiktig lönsamhet skapas tillsammans med industrin.
Mot bakgrund av detta är det ett enhälligt utskott som står bakom detta
betänkande samt dess förslag och föreslår att lagförslaget antas med de förändringar kring övergångsbestämmelserna som framgår av texten i betänkandet.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, talman! Tack utskottsordförande Pettersson för redogörelsen. Utskottet har fullföljt de intentioner som vara aktuella under i fjolåret.
När det gäller det konkreta systemet med avbytare är jag intresserad
av att höra om utskottet har fört någon diskussion och möjligheten att
via en förändring, förbättring av avbrytarsystemet tillfälligt förbättra
lantgårdarnas möjligheter att behålla produktionen?
Via media senaste vecka har vi kunnat konstatera att nedläggning
väntar ett antal mjölkproducenter. Är det en diskussion som har förts?
Vilka är tongångarna till den delen?
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Talman! Tack för en bra fråga. Kan vi försäkra oss om att den privata
marknaden kan hantera en privatisering? Detta grunnade utskottet
mycket på redan när det första lagen togs i höstas. Vi visste att det vi
hade fungerade när det var inom ramen för avdelningen, men det kändes långt ifrån optimalt att de som borde ägna sig åt hela Ålands näringsliv ägnade väldigt mycket kraft åt en del. Vi har ställt frågan i samband med den här behandlingen. Vi har fått svaret att det ännu är för tidigt att säga om det har blivit den succé som man hoppas på att ska ske.
Vi vill att det skulle växa fram nya företag på landsbygden som skulle
sköta om dessa saker, möjligen kanske som en bisyssla eller som en heltidssyssla. Vi har fått svaret att det än så länge är för tidigt att slå fast
vilka extra konsekvenser det får.
Att jordbruk och mjölkgårdar försvinner tror jag att man måste räkna
med, med beaktande av hur historien har behandlat dem.
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Ltl Harry Jansson, replik

Tack för svaret utskottsordförande. Vi får se vad mjölksarbetsgruppen
kommer fram till och om man har ett konkret förändringsönskemål till
den här delen. Vi får hoppas att det blir en utvärdering av det system
som sjösattes från 1 januari 2015. Vi får se vilka erfarenheter som vunnits under den här tiden. Jag tror att man kommer att behöva ungefär
ett år av verksamhet för att kunna bedöma effekterna av systemet.
Särskilt de mindre producenterna upplever att systemet är för dyrt för
att kunna anlita avbytare. Det är en signal att vi kanske har gått ner till
smärtgränsen.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Talman! Från finans- och näringsutskottets sida har vi nog varit rimligt
tydliga med att vi vill att förvaltningen ska hålla ett öga på att det faktiskt fungerar och att det blir så bra som det var tänkt att det skulle fungera.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Centern slingrar sig i den här frågan, ungefär som vanligt i
jordbruksfrågorna.
När lagtinget förra gången tog ställning till de här delarna i lagstiftningen om avbytare så föreslog oppositionen att man skulle gå in för en
högre stödprocent för sjuk- och föräldraledighet, dvs. 60 procent istället
för 50 procent nu, alltså en konkret förbättring. Då bestämde lagtinget
att det är 50 procent som ska gälla om stödtiden blir så lång.
Under denna behandling i utskottet har vi liberaler, tillsammans med
det andra oppositionspartiet, uttryckligen ställt frågan till centern; är
det så här man vill ha det? Är det 50 procent som ska gälla eller kan man
tänka sig att man kan enas om 60 procent med tanke på att centern, under remissen, lyfte fram att det nog borde vara 60 procent? Vi fick svaret
av centern att detta inte går.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, talman! Man får säga att centern, det parti som jag företräder, vill
föra en ansvarsfull ekonomisk politik till skillnad mot det parti som ltl
Perämaa företräder där man vill spara - kosta vad det kosta vill.
Det år opportunistiskt att säga att man ville gå in för en högre procent, för de önskemålen har inte förts fram efter det. Det sades endast
en gång och då kom vi överens om hur vi skulle fortsätta eftersom det
skapar mest lugn och ro för branschen. Det är inte bra att hålla på att
byta stödnivåer lite efter dagsformen när man slår upp sina ljusblå på
morgonen. Det är bättre att ha en långsiktig plan och den har vi nu följt
enligt vad vi kom överens om i höstas.
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Ltl Mats Perämaa, replik

Liberalerna vill föra en ansvarsfull ekonomisk politik och en ansvarsfull
näringslivspolitik också. Näringslivspolitiken är inte ansvarsfull om man
försvårar för näringslivet att bedriva verksamhet, producera produkter,
sälja dem och kunna tjäna pengar också.
Just i den här specifika frågan ställde vi frågan under utskottsbehandlingen. Eftersom centern hade nämnt att 60 procent kunde vara den
lämpliga nivån för det här stödet för att inte försämra alltför mycket så
ställde vi frågan om det fanns en politisk vilja att till den här lilla delen
komma mjölkproducenterna till mötes för att inte ”slå dem i huvudet”
alltför mycket. Vi fick svaret att centern inte vill vara med om detta.
Centern står fast vid den lägre nivån, annars skulle vi ha tagit detta till
omröstning idag, men nu ifrågasätter centern igen hela avbytarlagstiftningen.
Det är som vanligt, centern försöker stå som jordbrukets räddare medan de samtidigt gör någonting helt annat.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, talman! Det känns möjligen som om ledamoten har gått in för
riksdagskampanj här i lagtinget.
Det här handlar om att vi ska honorera de beslut som vi har tagit tidigare. Vi tog ett beslut i höstas där vi sade att vi ska gå in för att stöda näringen med 50 procent vilket kändes som en rimlig nivå vid den tidpunkten. Det har inte dykt upp saker som skulle förändra den bilden. Ja,
Rysslandskrisen har kommit in, men för detta har det tillsatts en så kallad mjölkgrupp som jag tycker att man ska ge mandat till att arbeta innan man börjar ”slå dem i huvudet” som Perämaa uttryckte saken.
När det handlar om omsorgen om hur den privatiserade avbytarlagen
fungerar så tycker jag att det handlar om att visa att man är beredd att ta
ansvar att fråga hur det ligger till med den riktigt. Det är inte en orimlig
fråga när man gör en stor privatisering av en för Åland väldigt viktig industri.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Brage Eklund

Tack, fru talman! Jag tänker lyfta två frågor i det här betänkandet. Den ena
frågan har debatterats ganska flitigt redan i en replik. Det gäller andelen procent för stöden. Vi har hört en del av dialogen och vad som pågick i finansutskottet.
Det är precis som ltl Perämaa sade, frågan lyftes i samband med mitt anförande i remissen. Ltl Slotte tyckte att man borde höja procenten från 50 till
60 procent på grund av de svåra tiderna som mjölkproduktionen har idag.
Detta tog jag som ett litet löftet från Slotte, att centergruppen står bakom det
här.
Vi lyfte den här frågan i utskottet och ställde de frågor som Perämaa påpekade; finns det en tanke bakom och finns det ett enigt centerparti bakom ltl
Slottes tankar att man ska höja stödet från 50 till 60 procent? De utskottsledamöter som var representerade i utskottet sade; ”nej, vi kör på lagframställningens linje”.
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Då resonerade oppositionspartierna att det inte är någon vits att igen reservera sig för det leder ingen vart. Det blir samma omröstningsförfarande
och vi förlorar. Vi har en gång gett ett förslag i samband med den förra lagframställningen på just det som man ändrar till nu; 300 dagar, och utskottet
beslöt istället att vänta på kommissionens svar. Nu ändrar vi lagen så att den
anpassas till kommissionens svar.
Vi ville redan i betänkandet skriva in att om kommissionen godkänner ett
stöd på 300 dagar så hade man automatiskt ändrat i lagen. Enligt vårt förslag
skulle man i 7 § bestämma att lagens 6a § träder ikraft temporärt fram till år
2020. Då hade man sluppit den här processen.
Diskussionen om att eventuellt höja procenten, som ett stöd till jordbruket
på grund av svåra omständigheter, var ett centerutspel igen för att vilseleda
mjölkproducenterna att tro att centern stöder dem. Men när verkligheten
träder in så händer det inte. När man ska upp till bevis så backar man.
Vi drev inte detta till en reservation. Jag hade gärna sett att man menade
det man sade i samband med remissen, att man skulle höja procenten.
Utskottsordförande sade att produktionen överlever endast med goda produkter och inte av bidrag. Det är inte sanningen idag. Mjölkproduktionen i
hela EU är bidrag en del av finansieringen. Skulle man ta bort alla bidrag så
skulle största delen av mjölkproducenterna gå i konkurs. Utskottsordförandes fakta är inte sant.
Om man tänker ytterligare på vad mjölkproduktionen är utsatt för idag när
hela kvotsystemet faller bort så kommer det bli en helt fri marknad. Stora
mjölkproducerande länder, t.ex. Holland, har gått ut och sagt att man ska
kompensera prissänkningarna med en ökad produktion på cirka 25 procent.
Det slår mest mot våra nordiska mjölkproducenter för Holland har lägre produktionskostnader som vi aldrig kommer att uppnå.
En sak som jag också lyfte i remissen, och som jag också frågade om i utskottet och är lite förargad över ännu, det är att det inte finns en bättre och
längre lösning på avbytare vid akuta sjukdomsfall. Det är fortfarande en öppen fråga. Om en mjölkproducent bryter benet efter att lagen har trätt ikraft
och det inte finns frivilliga eller privata avbytare som ställer upp så finns det
bara ett alternativ; att ringa efter slakteribilen. Jag tycker att man borde ha
kunnat avtala med ett avbytarföretag eller en enskild avbytare och gardera sig
så att man vet att man får hjälp. Idag finns ingen hjälp. Det är en svaghet i det
här systemet. Nu säger man att man har en ledande avbytare kvar året ut. Sedan då? Det är ju bara tillfälligt, man måste ju ha lite mera långsiktigt tänkande när man funderar på mjölkproduktion. De stora mjölkgårdarna binder
upp sig idag i 20-30 år. Då borde det också finnas ett visst stöd, avbytarhjälp,
när det gäller de akuta sjukdomsfallen.
Det var de två frågor som jag lite ville kommentera. Tack, fru talman.
Ltl Mika Nordberg, replik

Fru talman! Det är inte alla dagar som jag här i lagtingssalen tar centern
i försvar, men det ska jag de facto göra. Utskottsordförande har varit
konsekvent i framtagandet av betänkandet och hållit sig till vad lagstiftningen handlar om. Den här lagstiftningen handlar om sjukdomsfall och
rätten till avbytare under den perioden. I min värld kan jag knappast tro
att sjukdomsfallen ska vara räddningen för mjölknäringen i den
pressande situation som de befinner sig i nu.
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Utskottet har nyligen tagit beslut om nivån. Utskottet skrev uttryckligen i betänkandet förra gången att när detta är gjort, via EU, så ska det
tillbaka till den här procenten för att undvika en onödig uppslitande debatt igen. Tack för att man har hållit sig till det som lagstiftningen handlar om.
Ltl Brage Eklund, replik

Nog vet jag vad lagstiftningen handlar om. Jag lyfte bara fram den här
procenten eftersom den här frågan väcktes i remissdebatten av ledamöter från centern. Då skönjade jag ett litet stöd för att man eventuellt
skulle vidhålla 60 procent. Men när vi i utskottet hörde efter det så
fanns inte det stödet från centerrepresentanterna. Vi gjorde ett försök,
men tyvärr.
Ltl Mika Nordberg, replik

Tack, fru talman! Det är klart att man alltid kan önska något. Jag skulle
också önska att det skulle vara på många andra sätt i väldigt många frågor. Man måste ändå försöka hitta en konsensuspolitik där det finns en
majoritet. I det här fallet var det klart och tydligt en majoritet för utskottets tidigare beslut i frågan.
Jag tycker ändå att det var klädsamt av oppositionen att inte komma
med en ny omröstning i den här frågan.
Ltl Brage Eklund, replik

Ja, konsensuspolitik och konsensuspolitik, det är inte alla gånger som
det går hem. Om man har en annan åsikt så måste kunna uttrycka sina
åsikter i reservationer. Den här gången valde vi från oppositionen att
lyfta frågan i utskottet, eftersom remissdebatten skönjade tankar om att
höja procenten, men de tankegångarna fanns inte och då ansåg vi det
inte värt att driva frågan igen i en reservation. Majoriteten har bestämt
det här, vi har fogat oss och det är väl det som är demokrati.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, talman! Det är väl naturligt att Brage Eklund, Ålands Framtid, fokuseras på centern. Det är vackra ord som ledamoten uttalar från talarstolen men det förvånar mig lite att vi inte ser något av det i betänkandet. Även om vi har fått en förklaring här så är det lite märkligt att oppositionen inte vill sätta ett avtryck i betänkandet om de finner att just den
här höjningen från 50 till 60 procent är så oerhört avgörande för mjölknäringens överlevnad.
Centern respekterar att lagtinget enhälligt har omfattat fjolårets betänkande som angav hur den här frågan skulle handläggas.
Jag kan berätta för ledamoten att vi hade en färdig anslutningsmotion som skulle ha gått in på själva substansen i systemet med avbytare.
Men vi valde, med hänsyn till notifieringsproblematiken, att skjuta anslutningsmotionen på framtiden och invänta mjölkarbetsgruppens resultat och se vad som återfinns där.
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Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Att jag fokuserar på centern beror på att det är centern
som har väckt frågan om att höja procenten. Det är inte vi som har väckt
frågan. När lagen kom tidigare så lade vi den här reservationen. Att vi
ytterligare ska komma med en reservation för att inte Harry Jansson
förstår att vi menar samma sak som första gången, det anser vi att är
onödigt arbete. Vi har en gång gjort vår viljeyttring när det gäller detta.
Vi har frågat utskottet om det fanns någon mening med detta, det fanns
det inte och då valde vi att inte bry oss om att ta striden en gång till. Resultatet hade blivit det samma i alla fall.
Ltl Harry Jansson, replik

Bästa ltl Eklund, ni är ju tre av sju i utskottet. Det är väl inte så himla
mycket begärt att man räcker upp handen och föreslår något och så får
man understöd från de andra två närvarande ledamöterna. Det kan inte
vara så himla märkvärdigt arbete. Ledamoten framställde det som om
det krävs en massa insatser för att lämna ett avtryck i ett betänkande.
Det är en lite dålig undanflykt.
Det viktigaste är att fokusera på att vi nu får ett bra avbytarsystem på
sikt. Det är viktigt att se vad mjölkarbetsgruppen kommer fram till, då
har man också hunnit få lite erfarenheter av det system som träder ikraft
vid årsskiftet och då finns det anledning att återkomma.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Ltl Jansson försöker nu skylla på oppositionen för att
styra bort det svek som centern har gjort mot jordbrukarkåren som har
mjölkproduktion. Centern för ut dubbla budskap och kan inte stå eniga.
Försök att hålla er till det ni har gjort och vi håller oss till vårt. Försök
inte förringa den insats som vi har försökt göra från oppositionen! Vi
har försökt föra en politik där har en diskussion om procenten, vilket
inte har lyckats. Att vi sedan ytterligare ska behöva förstärka det i reservationer och omröstningar tyckte vi att var onödigt arbete. Men jag vet
vad centern har gjort.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, talman! Jag noterar att vännen Brage Eklund från Åland Framtid
gör det som är ganska vanligt; det är lätt att vara generös när man hanterar andras pengar.
Jag och mitt parti gick i ett tidigt skede in för att hålla en linje av omsorg för att skattepengarna är rätt begränsade. Frågan är intressant på
väldigt många vis. Därför vill jag fråga ltl Eklund; om man skulle ha höjt
det här anslaget till en näring, var skulle man ha bantat? Skulle man ha
tagit pengar från andra landsbruksnäringar? Skulle man ha tagit pengar
från skolan, barnomsorgen, från sociala omsorger eller från de kommunala andelarna? Hur menar ltl Eklund att man skulle ha finansierat det?
Ltl Brage Eklund, replik

Att fråga oppositionen hur man ska finansiera saker är en typisk retorik
när man inte har någonting annat att komma med. Hur man ska finan461

siera är väl en regeringsfråga. Det handlar om ringa pengar, det handlar
om sjukdomsfall, det handlar om cirka tio procent av dem som är långtidssjuka. Det är en dålig retorik. Kom med något annat försvar centern.
Centern vill inte backa upp jordbrukarkåren och mjölkproducenterna i
det här fallet.
När det handlar om långsiktig ekonomisk politik så tror jag nog att vi
från Ålands Framtid har stått mera i bräschen för det än vad ltl Pettersson har gjort.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, talman! Det är intressant att se att Ålands Framtid i det här fallet
på allvar menar att den här gesten, som man skulle ha gjort, skulle ha
fått fart på näringen och försäljningen gentemot omvärlden.
Jag tar det på samma allvar att finansiera små utgifter som att finansiera stora utgifter. Att ltl Brage Eklund menar att det är dålig retorik att
man vill spara pengar, då är vi faktiskt på olika planhalvor. Jag hävdar
att det är väldigt bra retorik om man kan spara pengar.
Nu noterade jag också, lika som Harry Jansson gjorde i ett tidigare
replikskifte, att det finns inga förslag från oppositionen i form av Ålands
Framtid. Det får mig att dra slutsatsen att det verkar lättare att prata än
att göra.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Jag hoppas åtminstone att Jörgen Pettersson är så
ekonomiskt kunnig att han vet att procenten, cirka tio procent, inte
skulle sätta fart på näringen. Det gör det inte, absolut inte. Det viktiga är
gesten att visa att man vill någonting med näringen, att den ska vara
kvar och att man visar ett förtroende från politiskt håll på att man tror
på näringen. Centern för fram en åsikt att man har framtidstro, men
verkligheten är en annan. Ekonomin pratar emot.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Roger Slotte

Fru talman! Det torde inte vara okänt får någon att mjölkbönderna har det
svårt med lönsamheten just nu. Även övriga delar av jordbruksnäringen dras
med lönsamhetsproblem.
Traditionellt har våra jordbruk haft flera ben att stå på. Man har haft både
växtodling och husdjursproduktion. Även dessa inriktningar har många
gånger varit uppdelade så att gården kanske odlat både spannmål, vall och
potatis samt haft mjölkproduktion och fött upp kalvar för försäljning. Ett sådant gårdsbruk hade varit mindre sårbart för marknadens nycker.
Fru talman! Nu har vi en sådan situation att flera grenar sviktar samtidigt
som det blivit en mycket starkare specialisering inom lantbruket. En specialisering som krävt högre investeringar och därmed höga lån och lånekostnader.
Detta leder till ökad sårbarhet.
Tillgången och efterfrågan sätter priset på jordbruksprodukter. Alla känner
vi till överfyllda spannmålslager och smörberg. Nu har vi även för mycket
mjölk som eventuellt hör samman med att mjölkkvoterna slopats i EU. Dessutom påverkar säkert det ryska importstoppet en hel del.

462

Fru talman! Den lag vi nu har att behandla har vad jag ser inte någon avgörande betydelse för att komma till rätta med lönsamhetsproblemen. Frågan
om huruvida stödprocenten för avbytarservice borde vara 50 eller 60 procent
löser inte lönsamhetsproblemen. Inte heller antal dagar för avbytarservice.
Som jag sade i en replik i remissen så hade det möjligen kunnat vara av betydelse för de som bedriver husdjursproduktion att se landskapets goda vilja
om vi kunnat hålla kvar procenten på 60 procent.
Fru talman! Jag förväntar mig att landskapsregeringen noga följer med utvecklingen och gör vad som är möjligt för att gynna lantbruket, inte bara i
fråga om stöd och stödprocent utan även i fråga om regleringen av näringen.
Jag tror inte det finns någon annan näring som i motsvarande mån är lika
genomreglerad som jordbruket. Tack.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Ltl Slotte nämnde procenttalet igen. I en replik
gentemot mig i remissdebatten nämnde han frågan om att vidhålla 60
procent som det var i lagförslaget. Kan jag tolka det som om ltl Slotte i
centergruppen har försökt att få detta till 60 procent? Eller var det ett
uttalande grundat på en viss frustration i samband med remissen? Har
man inte alls diskuterat detta centergruppen?
Ltl Roger Slotte, replik

Tack, fru talman! Jag sade att det kunde vara en bra gest om man kunde
ha 60 procent, fast jag vet att det inte har någon avgörande betydelse för
lönsamheten.
Det hade nog inte diskuterats i gruppen före jag kom med min replik
till ditt anförande.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Jag förstår att det inte då hade diskuterats i gruppen.
Men efter att ledamoten visste att det skulle gå till utskottet så borde väl
centergruppen ha diskuterat om det fanns någon vilja bakom tankarna
som ltl Slotte kastade fram. Eller var det bara en viljeyttring att visa för
mjölkbönderna att det borde vara 60 procent men att det tyvärr blir 50
procent. Centern menade ingenting med det men de hade en sådan viljeyttring att det borde vara 60 procent för att få jordbrukarkåren mindre
förargade. Tydligen har centergruppen inte diskuterat hur man ska göra
i utskottet.
Ltl Roger Slotte, replik

Fru talman! Det har nog inte diskuterats i centergruppen. Däremot
kommer det ju fram i remissen och utskottet har kunnat göra vad de vill.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om avbytarstöd för
godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.
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Första behandling
7

Ändring av blankettlagar om socialvård
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 6/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 7/2014-2015)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet.
Diskussion.
Ltl Christian Beijar

Fru talman! Social- och miljöutskottet har i snabb ordning behandlat landskapsregeringens lagförslag om ändring av blankettlagar om socialvård.
Utskottet konstaterar att riksdagen nyligen antagit en helt ny socialvårdslag och följdändringar i ett antal lagar inom den sociala sektorn. Den nya lagstiftningen har nu trätt ikraft den 1 april, samtidigt upphävs den idag gällande socialvårdslagen från 1982. Socialvårdslagen från 1982 är tillämplig i
landskapet genom en s.k. blankettlag.
När den nya socialvårdslagen trätt ikraft i riket så sker det också automatiskt följdändringar gällande blankettlagar i landskapet som barnskyddslagen, lagen om service och stöd på grund av handikapp och några lagar till
som framgår av betänkandet. Ändringarna i dessa rikslagar gäller automatiskt utan särskilda lagstiftningsåtgärder i landskapet från de att de träder i
kraft i riket. Detta innebär att dessa rikslagar som trätt ikraft i riket den 1
april blir även gällande i landskapet.
Då avsikten är att låta 1982 års socialvårdslag gälla som blankettlag på
Åland även efter den 1 april 2015 föreslår landskapsregeringen att de följdändringar till den nya socialvårdslagen som träder i kraft den 1 april 2015 inte
skall gälla i landskapet till de delar de faller inom landskapets lagstiftningsbehörighet.
Utskottet konstaterar att lagförslaget har överlämnats till lagtinget för sent
för att de i lagförslaget ingående lagarna ska kunna träda ikraft den 1 april
2015. Så fram till dess innan den här lagen som vi nu behandlar träder ikraft
gäller de följdändringar som den nya rikslagen medför också på Åland.
Utskottet konstaterar därför att den uppkomna situationen är otillfredsställande och försätter kommunerna i en besvärlig situation. För att avhjälpa
den situationen har utskottet erfarit att landskapsregeringen utarbetat anvisningar och ytterligare information som tillställts kommunerna under mars
månad om hur den berörda sociallagstiftningen ska tillämpas under övergångsperioden. Utskottet förutsätter också att landskapsregeringen även vid
behov ska bistå kommunerna med råd och stöd om hur berörd sociallagstiftning ska tillämpas under den aktuella perioden, vilket också nu bekräftats.
Orsaken till den uppkomna situationen är också en fråga om resurser och
prioriteringar.
Fru talman! Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet att de andra,
tredje, fjärde och femte lagförslagen antas oförändrade och det första lagförslaget antas med några mindre ändringar av språklig natur.
Ltl Torsten Sundblom har inte omfattat utskottets betänkande och därför
fogat en reservation till betänkandet som han själv får redogöra för.
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Ltl Harry Jansson, replik

Tack, talman! Tack utskottsordförande Beijer för redogörelsen. Det
framgår av utskottets betänkande att den uppkomna situationen kommer att föranleda oklarheter vad gäller rättsläget. Kan utskottsordförande på något vis exemplifiera för lagtinget vad detta består av? Kommer vissa klienter under den mellanliggande tiden att få sina ärenden
aktualiserade och ska de då bedömas enligt den tillfälliga gällande lagstiftningen? Är det den typen av oklarheter? Kan det också handla om
att man eventuellt kommer att beviljas förmåner som kommer att vara i
kraft också efter att den nygamla lagen kommer på plats igen, förhoppningsvis någon gång efter sommaren?
Christian Beijar, replik

Fru talman! Det sista som ltl Harry Jansson var inne på kan uppstå. M
an kan beviljas en förmån och den justeras sedan i och med att den här
lagen antas. Under mellantiden kan det uppkomma vissa oklarheter.
Vid hörande av socialarbetare i utskottet, vilket jag inte sade i mitt
anförande, har det framkommit att det troligen inte blir så väldigt
mycket problem. Det är svårt att förutsäga det. Tidigare har det förekommit väldigt mycket diskussioner om att det ska bli jätteproblematiskt. Utskottet har fått den uppfattningen att det inte blir så väldigt
problematiskt. Det kan uppstå vissa situationer och därför har också
landskapsregeringen kommit ut med anvisningar.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack för den förklaringen utskottsordförande Beijar. Jag ställde frågan
eftersom det inte heller i reservationen till betänkandet framgår desto
mera konkret vilka konsekvenserna kan bli. Det är tacksamt att få en liten upplysning om vad utskottet har erfarit till den delen. Är det som så
att utskottsordförande inte bedömer den här situationen som direkt allvarlig varken för oss som lagstiftare eller för klienterna?
Christian Beijar, replik

Fru talman! Utskottsordförande bedömer inte den här situationen som
allvarlig. Som jag framhöll i mitt anförande så är situationen naturligtvis
otillfredsställande, men det finns olika motiv till varför man har hamnat
i den här situationen. Situationen är inte allvarlig.
Jag vill också betona att ju snabbare lagtinget antar den här lagstiftningen så desto snabbare justerar man också situationen till normalitet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! All offentlig maktutövning ska ske under lagarna. Det
handlar inte om att bedöma vad som är allvarligt, mera allvarligt eller
mindre allvarligt. Det handlar om den normativa grunden för den offentliga maktutövningen. Här tycker jag att utskottet uttrycker sig hyfsat
väl. Rätten till sociala tjänster, vård och omsorg är grundläggande rättigheter. Det är det civiliserade samhällets viktigaste uppgift att värna
om sina medborgare. Nu glider vi in i en rättslig ordning som ordförande beskrev på rätt sätt. Det här är allt annat än en acceptabelt. Det är
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juridiskt galet och praktiskt skandalöst. Med tanke klienterna som har
dessa rättigheter, som jag beskrev, så kan de inte de veta det och än
mindre kan de tjänsteinnehavare som ska producera dessa tjänster veta
vad som gäller. Det framgår av betänkandet att kommunerna inte är
hörda, men hur det med facket?
Talmannen
Tiden är ute!
Christian Beijar, replik

Den här lagstiftningen fråntar inte den åländska befolkningen rätten till
sociala tjänster utgående ifrån lagen. Det grundar sig på lag, det är helt
klart.
När det gäller kommunernas bedömningar som berör servicen till befolkningen så sade jag i mitt anförande och även i replik att landskapsregeringen har kommit med information och anvisningar. Landskapsregeringen har sagt att man kan vända sig till social- och miljöavdelningen
för att ytterligare utreda oklara fall.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Förvisso, fru talman, så är det. Nog begriper jag och alla andra att de
som är inne i denna socialtjänst har klientens bästa för sina ögon. Den
huvudsakliga kvinnliga medarbetarskaran sköter sitt. Jag är fullständigt
övertygad om den praktiska tillämpningen. Nu sköter vi inte det praktiska i Ålands lagting, vi är här för att stifta lagar och företräda folket.
Därför upprepar jag; den offentliga makten ska utövas under lagarna.
Lagarna ska vara någorlunda förutsägbara och proportionella. Man ska
veta vad som gäller, lagarna kan inte ersättas av råd hit och dit.
Christian Beijar, replik

Fru talman! Den offentliga makten i det här fallet utövas just av lagar.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Tack ordförande i utskottet för presentationen. Jag
ville bara klargöra när det gäller frågan om rättsosäkerhet så vet vi inte
riktigt vilka konsekvenserna blir under mellantiden. Hur blir beslut beviljat? Beslut kommer att vara ikraft en tid också framöver efter att man
har kommit tillbaka med stopplagen. Beslut som har beviljats tidigare
måste ju vara i kraft för den lagstiftning som gäller just för den tidpunkten när man tog beslutet. Den osäkerheten finns kvar där.
I utskottet har vi erfarit att det troligen inte blir några större konsekvenser. Besvärsrättelseprocesserna är de centrala, de som behöver
klargöras och de som blir annorlunda under den här mellantiden. Det
kan vara så det blir så stora konsekvenser, men vi vet inte riktigt, vilket
jag ändå ville förtydliga.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
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Ltl Torsten Sundblom

Tack, fru talman! För det första ska jag berätta hur jag skulle ha gjort om jag
skulle ha ägt det här ärendet. Det handlar om tidpunkten. Ärendet borde ha
kommit till lagtinget i en sådan tid att det kunde ha behandlats så att det
hade trätt ikraft samtidigt som den nya socialvårdslagen träder ikraft riket.
Så vitt jag förstår har den här lagen lämnar lagberedaren redan tidigt i november. Man hade bra hunnit om man hade satt lite krut till. Det är en prioriteringsfråga. Tydligen är den sociala lagstiftningen inte lika viktig som alkoholen i parken. Jag ber om ursäkt för att jag måste säga det, men så är det
tydligen.
I betänkandet står att det har konsekvenser för kommunerna och att det
leder till en besvärlig situation. Det leder också till en besvärlig situation för
socialarbetarna som ska tillämpa den här lagen och för medborgarna som ska
dra nytta av den. Det här är inte bra.
Konsekvenserna blir att vi blir laglösa under en period medan vi väntar på
att lagförslaget ska kunna träda ikraft och har passerat lagstiftningskontrollen.
Inte vet vi vilka konsekvenser det har för den som söker någon social rättighet t.ex. den 1 juni. Sedan kommer nästa person och söker någon gång i
september. De behandlas inte lika fast de kanske är grannar och har samma
förutsättningar. Det är inte bra.
Information har kommit från landskapsregeringen angående hur man ska
tillämpa det här lagförslaget. Den första informationen som vi fick se i utskottet verkade ganska råddig. Det var svårt att sätta sig in i vad det innebar. Den
andra informationen, som kom sista dagen innan det här betänkandet lämnade utskottet, var något bättre men informationen var inte bra.
Det skulle ha varit bättre om man hade kommit med en framställning som
hade satt den nya socialvårdslagen i riket ikraft i stället. Det hade varit mycket bättre att ta den lagen. Under tiden hade man kunnat skapa arbetsro för att
gå igenom det som man behöver ändra om man vill göra helt egen socialvårdslag. Då hade man öppnat upp för att ha tid till detta.
Nu blir det ett hastverk, vi kommer att sitta kvar med gammal lag från
1982 eller 1986. För medborgarna är detta inte något modernt tankesätt.
Talman! Jag ska överväga om jag ska föra den här reservationens klämmar
till omröstning i den andra behandlingen. Tack.
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Ltl Sundblom inledde med att säga att han skulle berätta
hur han skulle ha gjort om han hade ansvar för den här lagstiftningen.
Hur skulle han ha gjort då? Skulle han ha fört rikets nya sociallagstiftning till lagtinget? Den blev färdig i riksdagen och klubbad den 31 december 2014. Skulle han fört den lagen till Ålands lagting utan desto
mera beredning om de ekonomiska konsekvenserna? Eller menar han
att det är den här stopplagen som han skulle ha fört tidigare till lagtinget, alltså den som nu kommer att träda i kraft under sommaren?
Ltl Sundblom menar att landskapsregeringen inte prioriterat sociallagstiftning, det vill jag bestämt dementera. Jag tror att ungefär hälften
av lagarna som har kommit från landskapsregeringen den här perioden
har kommit just från min avdelning. Under hösten hade vi flera lagstift-
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ningar på gång som jobbade intensivt med, bland annat den här lagstiftningen.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Det finns två möjligheter; antingen stopplagen eller att
man sätter ikraft den nya socialvårdslagen genom en blankettlag. De
möjligheterna har funnits.
Man måste se till att lagstiftningen lämnar regeringskansliet tillräckligt tidigt så att lagstiftningen hinner behandlas för att kunna träda
ikraft när den behövs. Jag tänker på nidbilden en gång i Ålandstidningen, en sjömanspojke kliade sig i huvudet under båtmössan och funderade vem som har sovit på jobbet.
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Hörde jag verkligen rätt? Menar faktiskt ltl Sundblom att
det skulle vara möjligt att låta den nya finska socialvårdslagen träda
ikraft på Åland till den 1 april? Lagen blev klar behandlad i riksdagen
den sista december 2014. Skulle vi ha tagit lagen till lagtinget i början av
januari utan att låta kommunerna överhuvudtaget vara involverade i
den processen och utan ekonomiska konsekvensanalyser? Skulle vi inte
ha några analyser överhuvudtaget över vilka konsekvenser den här lagen
som man har jobbat med i riket i fem år skulle ha på Åland? Nej, nu tror
jag verkligen att ltl Torsten Sundblom är helt fel ute. Det här kan väl
ändå inte vara möjligt?
Ltl Torsten Sundblom, replik

Talman! Jag sade att det fanns två alternativ. Tidpunkten får man välja
när man sitter i regeringsbänken. Den här lagstiftningen har pågått under många år. Enligt den information jag har så började socialministerns avdelning titta på de här ändringarna redan någon gång 20102011. Man har tittat på detta ganska länge.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Jag är inne på lite samma ämne. Jag tror att ltl Sundblom nog måste
förklara liberalernas linje här. Skulle vi alltså presentera en blankettlag
för lagtinget innan riksdagen hade tagit sin socialvårdslag? Rikets socialvårdslag togs den 31 december. Skulle vi ha sammanträtt på nyårsafton eller när tycker ltl Sundblom att lagtinget skulle ha börjat jobba med
den?
Sedan tar det sina veckor här, vi har tre månaders lagstiftningskontroll. Ltl Sundblom, förklara i detalj hur man göra! Eller skulle vi strunta
i rikets lag och ta det på basen av några propositioner eller någonting
som vi inte vet vad slutresultatet är?
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! En lagtingsledamot är i tjänst 365 dagar i året. Jag har
inte sagt vilken lag jag skulle föra fram. Hade den här stopplagen kommit före jul, då hade jag varit med och tagit den. Jag hade inte protesterat mot den.
Nu när man sätter sig att laglöst land och ska börja tillämpa en gammal lag under åratal, innan man har gått igenom en ny socialvårdslag för
Åland, då blir det inte bra.
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Det här spåret borde man ha klart för sig. Man har undan för undan
så mycket information, och man följer med lagstiftningen, så att man vet
vart det bär.
Ltl Barbro Sundback, replik

Rikslagen som vi skulle ta som blankettlag godkändes den 365:e dagen
på 2014. Vilken lag tyckte ltl Sundblom att regeringen skulle föra hit till
lagtinget före riksdagen hade tagit sitt beslut? Vad skulle vi ha som
grund för blankettlagstiftningen? Svara på den frågan!
Ltl Torsten Sundblom, replik

Alla möjligheter finns. Jag har inte sagt vad jag skulle göra. Jag sade att
man hade båda möjligheterna. Man hade kunnat förlänga den här blankettlagen lite, men man måste göra det i tid. Det är ju tidpunkten som
har blivit helt fel. Ltl Sundback har varit med och stött en regering som
med lagstiftning har satt ålänningarna på pottkanten.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Vi är helt överens om att man kommer för sent med
den här lagstiftningen. Det är inte hastverk på det sättet. Lagstiftningen
borde ha varit tidigare hos oss i lagtinget, det är vi helt överens om och
det skriver social- och miljöutskottet i betänkandet.
Men, det som ltl Sundblom föreslår är att det laglösa landet ska fortsätta ännu längre. Men nu fryser vi detta och säger att det som har gällt
fram till mars och under lång tid på Åland också ska gälla nu så fort den
här lagen träder ikraft. Men det vill inte ltl Sundblom, utan han vill att vi
ska fortsätta vara i ett laglöst land. Hur tänker ltl Sundblom?
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Christian Beijar, replik

Fru talman! Ltl Sundblom har i flera uttalanden talat om att vi befinner
oss i ett laglöst tillstånd och det är ju synnerligen allvarligt om vi i lagtinget håller på med lagstiftning och vi befinner oss i ett laglöst tillstånd.
Jag hävdar fortsättningsvis, och det framgår klart och tydligt i betänkandet, att vi inom socialvården inte i något skede befinner oss i laglöst
tillstånd. Allt grundar sig på lag.
Ltl Torsten Sundblom, replik

I betänkandet skriver man att det blir komplicerat att tillämpa det därför att hela paketet inte hänger ihop, vilket man också skriver i framställningen. Det betyder att det finns luckor i det här lagstiftningspaketet som kommer att vara med ända tills det har passerat lagstiftningskontrollen.
Christian Beijar, replik

Fru talman! Det är riktigt att det kan uppstå komplicerade situationer
som kan vara svåra att förutsäga, men det är inte detsamma som ett laglöst tillstånd. I så fall måste ltl Torsten Sundblom exemplifiera vad som
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är laglöst och inte bara i allmänna ordalag. Konkret, vad är det som är
laglöst?
Ltl Torsten Sundblom, replik

Ett laglöst tillstånd, ja det är ju lite tillspetsat men det får man också
göra i debatten.
Paketet hänger inte ihop, det betyder att man kan behandlas olika och
det är det som jag vänder mig emot.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Jag ska ärligt erkänna att det här har varit ett ovanligt svårt
ärende. Det har varit svårt att bena ut rättsläget. Det har varit svårt att bena
ut vilka förmåner klienterna kan erhålla vid olika tidpunkter. Det har också
varit svårt att utröna hur socialförvaltningarna ute i kommunerna kommer
att klara detta.
Vi hade stundtals ganska tuffa diskussioner i utskottet. Jag hörde till dem
som ville ha mera tid för att sätta mig in mera i detta. Då blev det lite som det
brukar bli, regeringspartierna skulle ha igenom den här lagstiftningen punkt
slut. Tack och lov ledde mitt tjatade till att landskapsregeringen kom med bra
klarlägganden som gjorde att jag kunde förena mig med majoriteten i utskottet.
Det är ändå ett ovanligt tufft betänkande för att komma ifrån social- och
miljöutskottet. Flera har varit inne på att lagförslaget har överlämnats väldigt
sent till lagtinget och det vet vi. Man kan ställa sig frågan om vi ska tjata om
att det har kommit för sent i det oändliga eller ska vi försöka göra det bästa av
det. Vi från Ålands Framtid har valt att försöka göra det bästa av det.
Orsaken till att lagförslaget kom så sent bidrar till att den åländska sociallagstiftningen under en övergångsperiod inte bildar en till alla delar innehållsmässig sammanhängande helhet, vilket kan leda till att rättsläget i vissa
avseenden är oklart, vilket vi skriver i motiveringen.
Om man skulle ha gått in för att förkasta det här förslaget så hade rättsläget blivit ännu mer oklart även framöver och det var avgörande för mig att
välja att följa med majoriteten i det här skedet.
I betänkandet sägs: ”Utskottet konstaterar att den uppkomna situationen
är otillfredsställande och försätter kommunerna i en besvärlig situation.”
Anvisningarna och det brev som kom från lagberedaren till social- och miljöutskottet medförde att jag ändå lyckades få svar på de frågor som var öppna
för mig när vi skulle gå till beslut. Den här informationen pekar ändå tyvärr
på att rättsläget är lite oklart under en övergångsperiod, det är jag den första
att erkänna. Det blir inte klarare för att man skulle välja att förkasta det här
lagförslaget för då skulle vi ha ett oklart rättsläge ännu längre.
Avslutningsvis säger man så här i utskottets allmänna motiveringar: ”För
att undvika att liknande situationer uppstår framhåller utskottet att det är
angeläget att lagstiftningsärenden som berör en stor del av befolkningen
ges hög politisk prioritet samt att tillräckliga lagberednings- och övriga resurser anslås”. Det här tror jag att är enormt viktig med tanke på att regeringen har börjat prata om en egen socialpolitik. Vi sågar inte det resonemanget överhuvudtaget för Ålands Framtid har redan nu lämnat åtgärdsmot470

ioner när det gäller tankar om en egen socialpolitik. Vi hoppas också att regeringen inte bara pratar om att man vill ha en egen socialpolitik utan faktiskt
kommer med konkreta förslag.
Formuleringen, som hela utskottet står bakom, om att detta skulle ges hög
politisk prioritet är förstås en tuff formulering. Orsaken till att man inte har
haft hög politisk prioritet inom detta område är enligt min slutsats att alla resurser som man har lyckats uppbåda så har man lagt på KST. Vi får återkomma till den problematiken. Men det är orsaken till att framställningen
kom så sent och att den gav ett så pass yrvaket intryck som den gav när den
kom till lagtinget.
Tittar vi på sakinnehållet så är det sju lagar; barnskyddslagen, lagen om
services på grund av handikapp, lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården, lagen om utkomststöd, lagen om klientens ställning och rättigheter
lagen om stöd för närståendevård och lagen om privat socialservice.
Visst är det lite att generalisera men av dessa sju lagar så är det egentligen
enbart barnskyddslagen som har betydande förändringar, främst anmälningsplikten. Anmälningsplikten är rikets behörighet. Oavsett hur vår lagstiftning ser ut så gäller rikslagstiftning och det kan man ha olika åsikter om
men så är verkligheten. Det är egentligen marginella förändringar när det gäller de övriga sex lagarna.
Här på Åland blir det mesta oförändrat just p.g.a. att den gamla sociallagstiftningen blir tillämplig tillsvidare. Jag tror att det är den delen som många
missar när man pratar om att rättsläget skulle bli helt oklart, att man inte vet
vad som gäller och att man skulle ta ställning till någon helt ny sociallagstiftning. Det är inte de facto så. Den lagstiftning som alla jobbar med och som
man känner väl kommer att bli gällande även framöver. Men även här krånglar riksbehörighet till det. När det gäller besvärsmöjligheterna så finns det
vissa oklarheter, det går inte att komma ifrån.
Detta sammanfattningsvis, fru talman, ledde till att jag och vi ifrån Ålands
Framtid valde att göra gemensam sak med majoriteten. Enligt vårt förmenande skulle rättsläget ha blivit ännu mera oklart om man skulle ha förkastat
den här lagstiftningen. Tack.
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Jag uppskattar verkligen att Ålands Framtid gör gemensam
sak med landskapsregeringen i den här frågan och inte väljer att stöda
liberalernas reservation.
Jag vill förtydliga när det gäller frågan om hög prioritet. Det är verkligen inte så att landskapsregeringen enbart har satt fokus på KSTreformen. Under det senaste året har vi haft flera lagstiftningar som har
haft hög prioritet, bl.a. lagen om att klienters och patientens självbestämmande. Den lag har varit väldigt viktigt för mig eftersom den verkligen rör varje enskild ålänning. Alla kan drabbas. Den lagen jobbar vi
intensivt med, den har varit på remiss till kommunerna. Sedan valde
man från den finska regeringens sida att inte lämna den till riksdagen.
Vi fick också bostadsbidragslagen snabbt påkommet i höstas.
Talmannen
Tiden är ute!
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Ltl Anders Eriksson, replik

Det här är ett av kanske hundratals fall under den här mandatperioden
som visar hur oerhört komplicerad och knepig situationen kan bli när vi
har blivit beroende av blankettlagstiftning.
Det var jag själv som sade att jag valde att göra gemensam sak, men
jag vet inte om jag har gjort gemensam sak med vare sig den ena eller
den andra. Jag valde helt enkelt att försöka göra det bästa av en ganska
svår situation.
Minister Carina Aaltonen, replik

En stor del av lagstiftningen som nu pågår i riket rör sociallagstiftning.
Ett tjugotal lagar är på gång så det gäller verkligen att sätta sig ner och
prioritera och fundera på hur vi ska komma vidare med det här arbetet.
Det är viktigt att man lyfter fram den information som landskapsregeringen har gått ut med om hur man tillämpar socialvårdslagen från den
1 april 2015. Det dokumentet har gått ut till alla kommuner, det finns på
landskapsregeringens hemsida och det är väldigt tydligt i denna situation som vi har nu har någon månad framöver.
Viktigt att framhäva är också att nuvarande socialvårdslagstiftning,
som vi haft sedan åttiotalet, gäller fortfarande.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag sade också i mitt anförande att den gamla lagstiftningen gäller och
därför borde man inte prata om att det är så mycket nytt som inträffar.
Det är riktigt, minister Aaltonen, det är mycket på gång på rikssidan.
Min tro är att man har noterat att man helt enkelt inte klarar av att finansierar sociallagstiftningen och förmånerna, men det är ingen som
pratar om det inför riksdagsvalet. Jag tror att vi kommer att få se ganska
stora förändringar på rikssidan. Mot den bakgrunden så tycker jag att
det är bra om vi kan börja diskutera en egen socialpolitik här på Åland
utgående ifrån våra behov och möjligheter att finansiera den saken.
På rikssidan sammanför man alltmer socialvård och hälsovård och
det är självklart att det kommer att få ganska stora konsekvenser. Tillsvidare har vi skilda huvudmän för socialvård och hälsovård. Det krävs
nog ganska mycket tankemöda, men från Ålands Framtids sida drar vi
inte ner rullgardinen för en egen socialpolitik, tvärtom.
Talmannen
Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback

Fru talman! Jag vill inledningsvis ge social- och miljöutskottet socialdemokraternas stöd. Det har varit en knepig uppgift och jag tycker att utskottet har
klarat uppdraget bra.
Däremot blir man nog konfunderad över den liberala reservationen. Vi
hörde liberalernas representant förklara hur regeringen har misslyckats eftersom man inte i god tid kom med den här blankettlagen, dvs. den finländska lagen som träder ikraft nu i april, till lagtinget.
Min fråga som jag ännu inte har fått besvarade är; med vilken lag skulle
man ha kommit med till lagtinget? Rikslagen, den socialvårdslag som nu träder ikraft i riket, antogs av riksdagen den sista december 2014. Fram till dess

472

har det varit ganska oklart vad den lagen ska innehålla eftersom man i riket
inte har konsensus i de här frågorna. Ministern nämnde lagen om självbestämmanderätt som också är ett problem för implementering av konventionen om personer med funktionsnedsättningar. Rättsläget i riket är inte heller
så kristallklart i alla avseenden.
Liberalernas tro att det skulle ha varit möjligt att någon gång under 2014
komma med en blankettlag i fråga om socialvårdslag stiftningen är ju helt vilseledande. Det måste ju först finnas ett rikslag innan man gör en blankettlag.
Det andra som förvånar är kaoset över KST där det är så viktigt med kommunerna och för att vi någorlunda snabbt skulle ha kunnat godkänna rikets
socialvårdslag så skulle vi ha behövt strunta i kommunerna. Vi borde ha
sammanträtt av den 1 januari för att påskynda det här. Men i motsats till
andra frågor, där liberalerna lägger otrolig vikt vid att man ska höra kommunerna och titta på ekonomiska och andra konsekvenserna, skulle detta ha varit uteslutet med en sådan tidtabell som liberalerna förespråkade.
Det här är nog mera politiskt hets och man vill driva upp tonläget ytterligare än att det grundar sig på sak. Det visar väl att blankettlagstiftning inte är
så lätt alla gånger. Det har sina nackdelar och de börjar bli fler och fler. Därför tycker jag, precis som flera andra, att vi måste diskutera inte kanske en
egen sociallagstiftning, som ltl Roger Jansson påpekade kanske det är rent
stilistiskt fel valt ord för det har vi haft formellt sett, men innehållsmässigt
har sociallagstiftningen inte varit så anpassad för åländska förhållanden eller
”särartin”, som det hette förr i världen.
Att rättsläget inte är bra är vi alla överens om. Men regeringen har inte haft
några större möjligheter att välja i den här situationen. Regeringen försöker
göra det bästa av situationen.
Ska vi faktiskt anta rikets socialvårdslagstiftning i sin helhet? Det har stora
indikationer för våra kommuner, speciellt om vi inte inför KST. Det står uttryckligen att det ska finnas en socialjour i varje kommun. Hur ska vi leva upp
till det? Ska vi ha sociala krediter, vilket det står i den här lagen att vi ska ha?
Vi har subjektiv hemtjänst för barnfamiljer. Är vi villiga att acceptera det?
Det gäller att fördjupa sig lite mera än att bara försöka jaga regeringen för
att vara lat, blunda eller sova. Lite större respekt borde man ha för lagtingets
och regeringens arbete.
Fru talman! Nu är det så lyckligt att liberalerna har ställt ett spörsmål just i
den här frågan. Det är ju mycket vidare och det gör det möjligt för oss att
också diskutera innehållet i rikslagen och vad vi tycker att är bra och vad som
vi eventuellt tycker att inte är bra. Jag förväntar mig att liberalerna och alla
andra har synpunkter på hur vi ska göra. Vilken sorts socialvårdslag ska vi ha
i framtiden?
En utmaning vill jag ge. I den nya socialvårdslagen sägs att lagen om specialomsorgen och handikappservicelagen ska utvidgas och grunda sig på den
konvention som vi har godkänt och det innebär stora åtaganden för kommunerna. Om vi inte går in för KST så blir det som det är nu. Ålands omsorgsförbund ska sköta personer med förståndshandikapp och resten ska ligga på
alla 16 kommuner. Ska vi ha samma lag med 17 olika organ som ska tillämpa
lagen? Det, bästa lagtingsledamöter, förväntar jag mig att ni har en åsikt om
på onsdag när vi diskuterar igen.
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Talmannen
Till grund ligger nu den här lagframställningen och social- och miljöutskottets betänkande.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! I ett tidigare replikskifte sade jag att jag inte hade protesterat om den här stopplagen hade kommit före jul. Sedan hade man
bra kunnat börja jobba med att eventuellt ta den nya socialvårdslagen,
om man vill lång tidsrymd på sig för att göra en egen lag. Om man inte
behöver lång tid på sig att göra en egen lag, ja då har man kunnat ha den
ikraft ett år eller något sådant, men det ska inte bli flera år.
Ltl Barbro Sundback, replik

Min uppfattning om ltl Sundbloms trovärdighet i den här frågan minskar för varje replik. När han gick upp här i talarstolen så frågade han sig
själv; hur skulle jag göra om jag skulle sköta den här frågan? Ja, ltl
Sundblom skulle ha sett till att rikets socialvårdslag skulle ha införts
som en blankettlag på Åland. Nu plötsligt, om regeringen hade gjort si
och så då skulle ltl Sundblom vara beredd på att ta stopplagen. Man kan
ifrågasätta detta.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Ltl Sundback vill nog mest bara missförstå. Så är det
nog egentligen.
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag skulle nog säga att ltl Sundback fattar det mesta som sägs och förstår den politik som förs. Att liberalerna kritiserar regeringen är helt
klart, så ska det vara. Men ett visst mått av fakta och trovärdighet ska
man kräva. Jag har åtminstone aldrig varit med om att vi har tagit någon blankettlag där inte rikets lag ligger till grund, utan någonting som
man tror att skulle kunna vara något som liknar en rikslag. Eller vad är
det som ltl Sundblom och liberalerna vill göra en blankettlag på?
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag vill nog också kritisera landskapsregeringen. Man borde ha
kommit oändligt mycket längre i hela den här processen.
Processen på rikssidan har konsekvenser för KST. Processen på rikssidan har konsekvenser för ålänningarna. Ska vi nu börja analysera?
Processen med ny socialvårdslag har varit på gång åtminstone i fem år.
Man har hyfsat bra vetat om innehållet. Vi vet att vissa saker ska föras
över till FPA. Vi vet att man sammanför vissa socialvårdsområden. Det
skulle ha hedrat landskapsregeringen att vi skulle ha tagit en stopplag
om vi skulle ha vetat innehållet och hur man tänker gå vidare. Men nu
ska vi få någon slags meddelande i slutet av maj om hur man tänker gå
vidare med socialvården. Vad liknar det? Det är under all kritik.
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Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Jag skulle gärna höra på vilka grunder den här stopplagen
skulle ha tagits, i relation till vilken lag? Det pågår många reformprocesser i ministerierna i Finland. Som lagstiftande församling kan vi inte
grunda våra lagar på någonting odefinierat grepp.
Om ltl Katrin Sjögren nästa onsdag kan berätta för mig hur hon tänker när det gäller att slå ihop lagarna för personer med funktionsnedsättningar av olika slag så ser jag fram emot det. Det kommer att bli
mycket intressant.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det är precis det som jag efterlyser, att landskapsregeringen
ska veta vad de vill. Vi står här som levande frågetecken. Nog kan liberalerna säga vad vi vill och hur vi ska gå framåt, men liberalerna har varit i
opposition i snart fyra år.
Jag kan ta ett alldeles lysande exempel på parallellberedning; på rikssidan gjordes en stor reform med hälso- och sjukvårdslagen och den lagen parallellberedde vi under ett års tid i förra landskapsregeringen.
Några månader efter att den trädde i kraft så kunde den också träda
ikraft på Åland.
Men här undrar vi hur vi ska göra. Hur blir det med FPA, KST och
med blankettlagstiftningen? Vi vet ingenting. Vi kan köpa vissa saker
bara vi får veta hur landskapsregeringen tänker. Nu står vi alla här som
levande frågetecken.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Jag tror säkert att regeringen kommer att offentliggöra sina
åsikter men det förbjuder inte någon annan att redan nu ha åsikter.
I övrigt blev jag just tillrättalagd av talmannen att inte tala utanför
den här lagstiftningen och dit hör väl hälso- och sjukvården och den lagstiftningen på Åland, så jag avstår.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Petri Carlsson

Tack, fru talman! Det här är ett otroligt komplicerat område med många lagar. Vi har blandad behörighet och vi har blankettlagstiftning. Det krävs en
lång lista på saker man ska klara av för att kunna jobba på det här området på
Åland. Man måste tenta för att klara det. Jag håller med tidigare talare att det
inte är alldeles enkelt.
Det har skett en del förändringar nu. De här lagarna som har kommit till i
riket har skapat oro bland personal som ska tillämpa lagarna. Det kommer att
innebära praktiska problem när man ska fylla i blanketterna. När man fattar
beslut i kommunerna har man många gånger angett att beslutet har tagits
med stöd av vissa paragrafer. Nu kommer det flera paragrafer som sedan försvinner. Det här blir lite oklart och lite problematiskt.
Processen att komma till lagtinget så här sent är ju under all kritik. Landskapsregeringen har fått en rejäl knäpp på näsan med det här betänkandet.
Kanske var det ett av de mest kritiska betänkande som ett utskott har gett
över ett lagförslag under den här mandatperioden. Den frågan kommer vi sä-
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kert också att diskutera mera i samband med spörsmålet. Processen kommer
att debatteras i spörsmålet.
Om vi går till själva lagförslaget och mellantiden som blir osäker så det
som främst har lyfts fram är processen med rättelseyrkande som nu försvinner ett tag under den här mellanperioden. Eftersom man inte längre har möjlighet att lämna rättelseyrkande till nämnder så kan det betyda att tröskeln
kan höjas för att lämna in besvär för man måste gå till domstol. Det kan bli en
ökning av ärendeflödet till domstolen, det vet vi ingenting om. Det blir mer
förknippat med formaliakrav när man ska gå till domstol istället för till en
nämnd. Kanske det t.o.m. försätter klienterna i en problematisk situation.
I ljuset av detta förstår jag faktiskt inte ltl Sundbloms reservation och förslaget att vi skulle förkasta det här lagförslaget. Jag förstår att det är ett bekymmer att man inte har levererat det här lagförslaget hit till lagtinget. Jag
håller fullständigt med och jag instämmer i kritiken att det här inte är bra.
Men nu är vi där vi är och vi måste ta ställning till om vi ska införa den här
stopplagen nu så att vi åtminstone fryser läget och ser till att det fungerar under en tid tills man seriöst tar fram nya lagförslag på de här områdena. Lagförslag som är beredda, som experter har fått ge utlåtanden om och att vi i utskottet hunnit ha höranden som är insatta. Det tycker jag att alla våra barn,
våra funktionshindrade och andra är förtjänta av på Åland. Jag tycker inte att
vi kan gå in och förkasta det här lagförslaget och låta en lagstiftning, som vi
inte vet vad den innebär på djupet, bli gällande här. Ingen har berett den lagen. Inte har ltl Sundblom talat om exakt vad som sker ifall vi fortsätter att
tillämpa det här. Det vet vi inte. Därför blev jag lite förvånad över ltl Sundbloms egna ord att man vill försätta oss ett laglöst land under en längre tid.
Åtminstone är inte jag beredd till det. Det blir att verkligen spela rysk roulette
med våra barn, våra funktionshindrade och andra som är i behov av social
service på Åland och det kan vi inte göra.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Ltl Petri Carlsson kritiserar regeringen för det här förfarandet. Vilket skulle ha varit alternativet enligt ltl Petri Carlsson?
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag tycker att man kunde ha levererat det här lagförslaget till lagtinget i januari.
Ltl Barbro Sundback, replik

På vilket sätt skulle vi då ha hunnit till april?
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Det är möjligt att vi inte hade hunnit till den 1 april
men vi hade åtminstone kortat av den här mellantiden. Kanske lagförslaget t.o.m. kunde ha kommit i december? Enligt vad jag förstår så
fanns det före december ett förslag klart.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Carina Aaltonen, replik

Tack, fru talman! Ja, det kanske skulle ha underlättat för ltl Petri Carlsson om han hade tagit del av den information som har gått ut från land-
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skapsregeringen. Rättelseyrkande kan fortfarande tillämpas nu inom socialvården. Vi har ytterligare tittat på bestämmelsen om rättelseyrkande
och besvär och hur de ska tolkas. Nu går vi verkligen ut med information
att man fortsättningsvis ska tillämpa bestämmelserna om rättelseyrkande även innan de lagar som nu behandlas i lagtinget träder ikraft.
Kommunerna kan få väldigt bra information om de tar del av landskapsregeringens anvisningar. Man kan också vända sig till landskapsregeringen och ställa frågor i konkreta fall. Rättelseyrkande gäller fortfarande.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Det är bra att landskapsregeringen har gått ut med information att man fortsätter att stöda processen att hjälpa kommunerna
hur man ska tolka lagstiftningen och hur man ska tillämpa den under
mellanperioden. Jag hoppas att man fortsätter med det och det antog
jag att även var avsikten.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Nu bestämmer majoriteten att vi driver igenom stopplagarna
och så tar det ungefär tre månader för lagstiftningskontrollen. Hur länge
uppskattar ltl Carlsson att det tar innan vi också kan få våra socialvårdslagar uppdaterade? Vilken är den seriösa tidsplanen? Ska vi bara stoppa
och lägga allt på is, eller?
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag kan inte exakt säga hur lång tid det tar. Det blir en
mer fördjupad diskussion som säkert kommer i samband med både
spörsmålet och de ärenden som kommer från landskapsregeringen. Jag
har inte insyn när det gäller hur mycket man har jobbat med detta hittills. Jag har förstått att det finns ett påbörjat arbete där man har kontrollerat saker. Jag vet inte hur långt man har kommit så jag kan inte
svara på det. Jag hänvisar till landskapsregeringen som måste svara på
den frågan. Som lagtingsledamot kan jag inte ge svar på den frågan.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det har jag respekt för, samtidigt skulle det ha varit på sin plats
att utskottet kunde ha gett något slags besked till lagtinget angående hur
man bedömer, det kanske skulle ha varit ordförandes sak.
Hur ser ltl Petri Carlsson på det faktum att det har gått ut två olika
besked till kommunerna? Det senaste beskedet kom några timmar före
lagen skulle börja gälla. Den nya rikslagen trädde ju ikraft på Åland och
nu ska vi stoppa den. Det har verkligen varit olyckligt.
Om landskapsregeringen från slutet av hösten har vetat att man ska
lägga en stopplag och så kommer det besked till kommunerna dagen
före, det kan väl inte vara bra förvaltning.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag tror att social- och miljöutskottets betänkande
pratar klarspråk på de här punkterna där vi visar på att detta är en otill-
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fredsställande situation. Landskapsregeringen bör se till att man håller
kommunerna informerade och diskuterar med dem, vilket man har påbörjat och det ska man fortsätta med och det tycker jag att är bra. Situationen i sig och hur den har uppstått är förstås olycklig.
Jag tycker att det är lite konstigt när ltl Katrin Sjögren säger att majoriteten driver igenom den här stopplagen. Det betyder alltså att även ltl
Katrin Sjögren funderar på att inte stöda den här stopplagen. Vi hamnat
i den här situationen, vilken jag har beskrivit och det är olyckligt. Men
nu när vi är i den situationen så måste vi göra det bästa av den situationen och det är att anta stopplagen. Det är mycket värre att förkasta
lagförslaget som liberalerna har tänkt sig.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i deras helhet.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i
landskapet Åland av barnskyddslagen för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i
landskapet Åland av lagen om service och stöd på grund av handikapp för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i
landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård för godkännande. Lagförslaget är
godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i
landskapet Åland av lagen om utkomststöd för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i
landskapet Åland av lagen om privat socialservice för godkännande. Lagförslaget är
godkänt.
Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.
Remiss
8

Energilagstiftning
Landskapsregeringens lagförslag (LF 17/2014-2015)
Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket utskott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens
förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
Diskussion.
Minister Veronica Thörnroos

Talman! Bästa lagtingsledamöter, jag har nu förmånen att få presentera två
nya lagar som landskapsregeringen har producerat. Den första är en lag om
energilagstiftning och den andra är en lag om Ålands energimyndighet.
Bästa ledamöter, man kan med fog ställa sig frågan; är det faktiskt nödvändigt att vi här på Åland skapar en ny myndighet, en energimyndighet?
Hur många bolag ska de facto övervakas? Jaså, det är tre bolag; Mariehamns
elnät AB, Ålands Elandelslag och Kraftnät Åland. Behöver vi faktiskt skapa en
myndighet för att övervaka dem? Frågan är retorisk ställd.
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Varför en ny myndighet? Bästa lagtingsledamöter, ni känner alla till att
energipriserna på Åland är tämligen höga, oavsett vem vi jämför oss med.
Man kan säga att det är den nya Finlandskabeln som har förhöjt vårt pris. Det
är sant. Man kan också säga att det är vårt insulära läge. Det är också sant.
Man kan säga att det är överföringsavgiften i samband med transfereringar
till svenska sidan där konsumenterna årligen betalar strax över 1 miljon euro.
Det är också sant.
Det finns också andra orsaker till varför landskapsregeringen föreslår en
ny myndighet. Den främsta orsaken står att finna i det EU-direktiv som reglerat konsumenternas rätt för elpriser.
Landskapsregeringens målsättning med lagförslagen sammantaget är att
elpriserna på Åland ska vara skäliga. Nu säger jag inte att elbolagen har tagit
ut överpris, däremot säger jag att det hittills har varit omöjligt att jämföra
våra elpriser med andra kringliggande regioner av motsvarande karaktär därför att de inte har funnits ett beslutsunderlag. Man har inte kunnat göra en
benchmarking mot en annan region därför att det inte funnits möjligheter till
det.
I dagsläget lämnar både Ålands Elandelslag och Mariehamns elnät AB in
en ansökan till landskapsregeringen för det följande årets tariffer. Beslutet tas
på enskild föredragning. Det är en tjänsteman som bereder ärendet och föredrar det inför ansvarig minister, i det här fallet inför mig. Så ser beredningen
ut. Det är svårt för en enskild tjänsteman att ha den spetskunskap och den
breda kunskap som behövs för att kunna göra ett ställningstagande om priset
är skäligt eller inte. Därför föreslår landskapsregeringen att det i den nya
myndigheten också ska finnas en styrelse med olika kompetenser som fungerar som stöd, hjälp och vägledning i samband med att man analyserar elmarknaden.
Sedan lite kort om lagförslaget. Landskapsregeringen föreslår att elmarknadslagstiftningen ändras så att rikslagstiftningen med vissa avvikelser blir
tillämplig i landskapet. De avvikelser som vi föreslår från rikslagen har främst
att göra med hur långa avbrott vi kan tillåta innan eldistributörerna hamnar
att betala extra ersättning.
Processen kring myndigheten och det nya kontrollsystemet har föregåtts i
dialog och process med berörda parter. Den inleddes faktiskt redan 2013. Det
har varit svårt att hitta en samstämmighet från landskapsregeringens sida.
Jag tycker ändå att vi i det här lagförslaget nu har satt kyrkan mitt i byn.
Jag går tillbaka till förslagets följder. Elpriserna ska vara skäliga och utformade på sakliga grunder, och nätinnehavarna kan åläggas ge information
med nyckeltal för prisnivån samt uppgifter som rör verksamhetens effektivitet och lönsamhet. Målsättningen är att få en ökad transparens och att slutkunden ska veta exakt vad man betalar för.
Landskapsregeringen bedömer att nuvarande elnät i allt väsentligt uppfylller de föreslagna kvalitetskraven, vilket är viktigt, så att eventuellt behövliga
investeringsbehov kan tillgodoses inom ramarna för företagens nuvarande
utvecklingsplaner. En följd av lagförslaget är att nätinnehavarna enligt detta
ges en mer strukturerad informationsskyldighet och kan medföra ytterligare
administration hos dem.
Jag hoppas att förslaget som landskapsregeringen lägger fram ska kunna
antas av lagtinget och att det också ska kunna träda ikraft.
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Beträffande ikraftträdelsedatumet vill vi från landskapsregeringen se de
första tre åren vad gäller energilagstiftningen som en övergångsperiod så att
våra distributionsbolag har möjlighet att under en längre tid anpassa sig till
de nya kvalitetskrav som finns i lagförslaget. Tack.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Ministern redogjorde för lagstiftningen och hur den
anpassas till de åländska förhållandena. Vad gäller kvalitetskraven så
finns det vissa undantag i 5 §: Distributionsnätsinnehavaren kan bestämma en målnivå för driftstället med avvikelse från 1 mom. 3 punkten
i enlighet med de lokala förhållandena, om 1) driftstället finns på en ö
som saknar reguljär färjetrafik och fast vägförbindelse till fasta Åland.
Samt 2) driftställets årliga elförbrukning har varit högst 5 000 kilowattimmar under de tre föregående kalenderåren.
I den finska lagstiftningen finns det ett ”eller” mellan de här två punkterna, antingen punkt 1) eller 2 ). Men i den åländska lagen finns det en
punkt vilket ska tolkas så att båda måste uppfyllas. Är det på det viset eller är det en lapsus i själva lagberedningen och skrivelsen av lagen?
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Avsikten är inte att båda punkterna måste uppfyllas. Det räcker
om den ena punkten finns med och att man uppfyller kraven för den.
Ltl Tony Asumaa, replik

Då är det en felskrivning i själva lagen när man har sagt punkt efter 1).
Det ska alltså tolkas som ”eller”, om jag uppfattade det rätt?
När det gäller skrivningen; ”den årliga elförbrukningen har varit
högst 5 000 kilowattimmar under de tre föregående kalenderåren” så
kan det påpekas att i den finska lagstiftningen så räcker det med 2 500
kilowattimmar. Här är en dubblering av undantagen jämfört med riket.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, talman! De 5 000 kilowattimmar som finns angivna här är framtagna i dialog med distributörerna. De har bedömt att 5 000 kilowattimmar är rimliga under en treårsperiod.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack, fru talman! När det här lagförslaget var ute på remiss så cirkulerade det en viss oro för att det här skulle innebära ytterligare merkostnader för elkonsumenterna, något som ministern tog upp i sitt anförande. Ministern betonade också att; ”landskapsregeringen bedömer
att nuvarande elnät i allt väsentligt uppfyller de föreslagna kvalitetskraven, så att eventuellt behövliga investeringsbehov kan tillgodoses
inom ramarna för företagens nuvarande utvecklingsplaner.” Det är en
bra skrivning. Men det blev lite oklart för mig vilka förändringar man
har gjort och vilka åtgärder man ser framför sig för att man ska kunna
säkerställa sig att investeringsplanerna håller och att det inte leder till
merkostnader för elkonsumenterna. Vilka förändringar finns rent konkret i lagförslaget?
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Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Vad gäller den framåtsyftande delen så de planer som respektive bolag har så där finns en samsyn mellan distributionsbolagen och
landskapsregeringen. Landskapsregeringens krav ligger helt i fas därför
att beredskapsplanerna är väldigt goda och det finns ingen anledning till
oro. Diskussionen som har förekommit mellan bolagen och regeringen
handlar om den faktabas som måste matas in i datasystem för att man
ska kunna ta ställning till det faktiska värdet till det som nätbolagen redan har investerat.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Jag fastnade lite för styrelsen som energimyndigheten
ska ha. Vilken är deras roll? I motiveringarna kan man läsa en beskrivning. ”Styrelsen har ett övergripande ansvar också i andra frågor som
rör verksamhetens kvalitetssäkring och behov av förändringar.” Kan
ministern utveckla detta lite mera? Har det också att göra med planering
av linjedragningar och den spänning som ska vara i linjerna? Berätta
gärna lite vilken roll en sådan styrelse har?
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Styrelsens arbetsuppgifter kan inte jämföras med t.ex. ÅMHM
eller någon annan myndighet. Här har myndighetens styrelse ett större
övergripande ansvar. Vi skriver; ”myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde främja målet för landskapets energipolitik, följa energifrågornas utveckling, ta initiativ till utveckling samt ge utlåtande och
bistå landskapsregeringen i beredning av ärenden”. Orsaken till att det
finns en styrelse beror på att det i energipolitiken finns mycket ren politik och det finns mycket pengar. Bedömningen är att det är oansvarigt
att ”bara” ha en tjänsteman som ska bära hela det här landskapsansvaret. Det behöver finnas en styrelse som stöder upp tjänstemännen i arbetet.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Tack för det förtydligandet. Man blir ändå lite fundersam, det blir myndigheter och det blir flera organisationer och verksamheter som sysslar med samma sak. Är det rätt väg? Vi har tre leverantörer och nu kommer en energimyndighet som ska övervaka dessa.
Ministern pratade om långsiktig planering. Är det inte kraftbolagen
idag som sköter om planeringen, det som levereras i ledningarna? Det är
väl inte energimyndigheten som ska planera? Ska energimyndigheten
övervaka att det är rätt ström som finns i ledningarna?
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack, talman! Nej, där har vi gjort en förenkling vad gäller byggnation av
elledningar. Tidigare har det krävts en tillåtelse från landskapsregeringen och i det här lagförslaget föreslår vi att det räcker med en anmälan
för att minska ner administrationen för bolagen vet rimligen själva bäst
vad som är smartast och förnuftigast att bygga när det gäller nytt.
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Meningen med myndighetens styrelse är att den inte bara ska ha en
övervakande funktion utan också ett framtidsspan vad gäller energiformer på Åland. Vi satsar nu på vindkraft men borde vi satsa mera på
biobränsle? Borde vi fundera i vidare banor? Vi ska inte i detalj stycka
ner distributionsbolagens planer, det gör distributionsbolagen bäst
själva.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Danne Sundman

Fru talman! Det här är en ganska nådig lunta. Den har föregåtts av mycket
arbete, beredning, diskussioner och remissvar. Det finns ett omfattande
material att ta del av. Nu finns det ett förslag att ta ställning till och som finans- och näringsutskottet ska behandla.
Man kunde orda länge och mycket om detta men jag ska hålla mig kort och
nämna några saker som det har varit lite diskussion om.
Som ministern var inne på så har det handlat mycket om övervakningsmekanismen som man ska implementera från Finland på Åland. Det finns en
rad utmaningar. Den är gjord för större skala och det kan finnas språkproblem både i systemet och att få support. Det gäller att rida ut den stormen.
Åsikterna går isär. Elbolagen påstår att det är mycket arbete och det kräver
nyanställningar, medan landskapsregeringen tjänstemän menar att det inte
är hela världen och det finns erfarenheter från motsvarande bolag att det inte
är hela världen, bara en del av den. Det återstår att se hur man löser det. Det
är väl som med allting annat, det blir som man gör det. Utmaningen här är att
få en övervakningsmekanism som är anpassad till det lokala behovet.
Hela lagstiftningen och bakomliggande direktiv har kommit till på basen
av helt andra behov än vad vi har här på Åland. Stora energiaktörer har till
syfte att gynna sina aktieägare, vilket är en god tanke, och de har drivit företagen så att det har drabbat kundernas kvalitet särskilt leveranskvalitet. Vid
strömavbrott blir det stora problem eftersom det då realiseras när man inte
har grejerna i skick. De här problemen har inte vi på Åland. Vi har ett väldigt
bra skött elnät till alla delar, även längst ut på landsbygden, jämfört med
andra ställen i både Finland, Sverige och Europa.
Återigen får vi tampas med att implementera bestämmelser som vi inte vi
behöver ha alla gånger. Trots det finns det saker man kan övervaka också på
Åland. Det är också viktigt att de åländska konsumenterna känner att det
finns någon oberoende som granskar deras elleverantör så att saker och ting
fungerar.
När det gäller kvalitetskraven så kan man ha olika åsikter om dem, t.ex.
avbrottstider som nämns i 5 § på sidan 15 i framställningen. Det är nog väldigt långa tider, säger jag spontant. 48 timmars avbrott ska man stå ut med
på detaljplanerat område på fasta Åland. Det förekommer väl aldrig så långa
avbrott på Åland, då måste det ha varit något väldigt speciellt som har inträffat. Strömavbrott på 72 timmar, tre dygn, ska man stå ut utanför detaljplanerat område. Det är väldigt sällan om det alls förekommer sådana strömavbrott. De här gränsvärdena är nog ganska väl tilltagna. Om utskottet vill fördjupa sig i någonting så kan man väl jämföra lite tider och överväga om det
här är rätt. I skärgården ska man klara sig fyra dygn utan ström. Om man blir
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utan el i tre eller fyra dygn och har vattenburen värme utan glykol i så då är
man nog lurad om det är 20 minusgrader. Frågan är på vilken nivå man lägger sig där, det är alltid problem. Det är helt andra gränser här än i Finland,
som sades här replikrundan.
Det positiva med detta är att vi får energimyndigheten. Jag vill betona,
förutom allt det byråkratiska och övervakningsuppgifterna som myndigheten
påförs så står det i 1 §: ”Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde
främja målen för landskapets energipolitik, följa energifrågornas utveckling, ta initiativ till utveckling av lagstiftningen samt ge utlåtanden och bistå
landskapsregeringen i beredningen av ärenden”. Här finns det mycket saker
att göra. Det har ofta nämnts och längtats efter den här myndigheten och den
här funktionen inom landskapsförvaltningen. Som ministern sade så har det
här tidigare varit beroende av en enskild tjänsteman. Det är en omöjlig uppgift att göra och hinna med allt det här. Därför behöver myndighet bildas och
en det bör finnas en styrelse som har sakkunskap och kan hjälpa till med det
här. Det finns många möjligheter att slå mynt av. Man kan förbättra hållbarhetsarbete som pågår i landskapet och det finns också många tåg att missa
om man inte håller sig framme inom energipolitiken. Det är det positiva med
den här myndigheten.
På frågan om det blir överarbetat, så visst kan man säga det. Som ofta i
självstyrelsen så blir det lite överarbetat. Inom detta politikområde så ser vi
från moderat samlings sida det som viktigt att ta vara på de möjligheter som
finns inom energipolitiken och det har vi gjort här på Åland hittills. Nu kommer det nya utmaningen inom energibranschen. Det finns tankar på ritbordet
som helt omkullkastar det sätt på vilket vi distribuerar el och hur man tänker
den tekniskt. Samtidigt skissar EU på att hela Europa ska bli en gemensam
marknad på ett sätt eller annat och det är också en intressant utveckling som
eventuellt ger möjligheter för Åland. Tidigare har man försökt fråga sig, till
och med i rättsfall, om det är möjligt att t.ex. klimatnyttan från åländsk vindkraft, vilket vi inte kunnat göra. Men nu kanske det blir möjligt att vi kan
bygga vindkraft på Åland med finansiering från ett annat EU-land som inte
har så mycket vind. Allt detta måste man givetvis följa med och nogsamt beakta, som det stod i 1 §, så att vi inte missa tåget.
Om man ser bortom diskussionerna om den eventuellt påförda byråkratin
så kommer det många möjligheter också med den här framställningen och
det uppskattar vi i moderat samling.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Tack, ltl Danne Sundman, för ett intressant anförande. Vad gäller 5 § och tiderna för avbrott så har det förts ett ganska långt resonemang med distributionsbolagen. Landskapsregeringens målsättning är
inte att sätta sådana tidsintervaller så att man måste bygga upp nätet i
snabbare takt än vad som tidigare har varit planerat. Däremot vet vi alla
som bor och verkar här på Åland att våra distributionsbolag brukar vara
väldigt, väldigt snabba med att korrigera och hjälpa till när vi har tillfälliga strömavbrott.
Sedan delar jag också ltl Danne Sundmans syn på myndigheten. Det
är en efterfrågad myndighet. Jag hoppas att den ska kunna bidra till en
mera dynamisk energipolitik här på Åland.
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Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Det är precis som ministern säger. Man kan man alltid fundera och diskutera när det gäller avbrottstiderna och att det tar resurser
på fel sätt i distributionsbolagens verksamhet. Nu kommer det en oberoende kraft som kan avgöra om distributionsbolagens planering och
prioritering är rätt. Idag diskuteras det enbart internt i distributionsbolagen. Distributionsbolagen har väldigt olika situationer, om man ställer
de här kraven på Mariehamns elnät jämfört med Ålands Elandelslag så
är det väldigt olika verksamheter till stora delar. Det är också intressant
att ha en oberoende myndighet som kan förklara det för konsumenterna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Tony Asumaa

Tack, fru talman! Nästan alla funktioner i samhället, bankomater, datatrafik,
vattendistribution och uppvärmning, är beroende av el. En trygg elförsörjning är av avgörande betydelse hur det åländska samhället fungerar idag och
kommer att utvecklas imorgon.
Med energilagstiftningen och dess regelverk är tanken bl.a. att öka elnätens leveranssäkerhet och öka nätinnehavarnas beredskap vid avbrott. Regleringen har som uppgift att också se till att elpriserna ska vara skäliga och utformade på sakliga grunder. En annan mycket viktig aspekt för Åland i denna
lagstiftning är att regelverket också ska främja tillgången till elnäten för vindkraft.
Behovet av ökad reglering är en direkt följd av det ökade beroendet av el i
hela samhället.
Fru talman! I lagförslag nr 17 föreslår landskapsregeringen att energilagstiftningen ändras så att rikslagsstiftningen om elmarknaden med vissa avvikelser blir tillämplig i landskapet.
Landskapsregeringen gör bedömningen att nuvarande elnät uppfyller de
kvalitetskrav som ställs på det. Men som vi alla säkert kommer ihåg så är vi
mycket sårbara på Åland vad gäller strömavbrott vid bl.a. stormar och på
grund av vi är beroende av Sverigekabeln och sedan har vi en reservkraft som
inte verkar fungera då den behövs, vilket gör oss ännu mera sårbara.
I landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om
elmarknaden så bestämmer § 5 kvalitetskraven i fråga om distributionsnätets
funktion, som ltl Sundman också var inne på. I rikets lag är det 51 § som bestämmer det samma.
Lagen stipulera att ett distributionsnät ska planeras, byggas och upprätthållas så att nätet uppfyller de krav i fråga om nätets driftsäkerhet och tillförlitlighet för samhället som en systemansvarig stamnätsinnehavare ställt.
Lagens 5 § ska också garantera att elavbrotten inte blir för långa. Enligt lagen får ett elavbrott på ett detaljplanerat område på Åland inte räcka mer än
48 timmar, två dygn. I glesbygden får elavbrottet inte räcka längre än tre
dygn och ute i skärgården inte längre än fyra dygn.
Här i 5 § avviker kvalitetskraven på Åland mycket stort från vad som gäller
i riket. I riket gäller nämligen att strömavbrottet inte får vara längre än sex
timmar inom detaljplaneområden jämfört med Ålands 48 timmar.
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På Åland anser alltså landskapsregeringen att vi ålänningar kan stå ut med
åtta gånger längre tid eller nästan två dygn vid strömavbrott än vad rikets invånare behöver enligt samma lag, fast vi är precis lika beroende av el som någon annan region i det här landet.
Utanför detaljplaneområden tillåter landskapet 72 timmar, dvs. tre dygn
medan man i riket inte tillåter mera än 36 timmar i hela övriga landet. Som
jag redan nämnde så tillåter landskapsregeringen strömavbrott hela fyra
dygn i skärgården.
Ett åländskt samhälle som vill utvecklas och att medborgarna ska känna
grundtrygghet när det gäller eldistribution, eftersom vi är så beroende av det,
så borde nog våra förutsättningar och krav rimligtvis vara på samma nivå
som i övriga delar av riket, åtminstone nära. Nu är vi åtta gånger längre ifrån.
Fru talman! Även om en del av elanvändarna kan tycka att ett avbrott som
varar några timmar är acceptabelt är samhället fullt av funktioner som inte
kan fungera utan el ens en liten stund. Ett exempel från vardagen är detaljhandelns elektroniska betalningssystem och jordvärmepumpar och luftvärmepumpar i hus som är totalt beroende av el.
Tvärtemot vad man kan tro är ytterst få funktioner i samhället tryggade
med hjälp av ett reservkraftsystem. Endast vissa myndighetsfunktioner,
framförallt sådana som har med säkerheten och hälsovården att göra, har beredskap att fungera även under ett elavbrott.
Distributionen av rent vatten fungerar någorlunda även medan ett elavbrott pågår, men ledningen och reningen av avloppsvatten störs snabbt.
Fru talman! Den breda allmänhetens IT-förbindelser slutar snabbt fungera
efter att ett omfattande elavbrott har börjat. Vid ett omfattande elavbrott klarar eldistributionsföretagen självfallet inte av att hjälpa enskilda elanvändare,
utan var och en får lov att klara sig själv med den beredskap han eller hon har
skaffat sig på förhand.
Med tanke på att så gott som alla funktioner i det åländska samhället är
beroende av el så är det av största vikt att kvalitetskraven på vårt elnät och
distributionen av el är höga. Detta också med tanke på att vi nu satsar 125
miljoner euro i en ny Finlandskabel vad gäller elförsörjningen i landskapet.
Därför behöver också kraven vad gäller den tid vi accepterar elavbrott vara
så kort som möjligt för att ett så driftsäkert elnät som möjligt kan upprätthålls. Att den övervakande myndigheten på Åland accepterar nästan två
dygns längre strömavbrott i det åländska samhället jämfört med riket känns
inte riktigt acceptabelt.
Därför ber jag finans- och näringsutskottet noga granska varför landskapsregeringen tillåter åtta gånger längre avbrott på Åland på detaljplanerat område jämfört med samma områden i riket. Tack, fru talman.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Det finns en väsentlig skillnad mellan riket på Åland. Den
första skillnaden är att vi har inga långa elavbrott, helt enkelt därför att
våra bolag har förmågan och har viljan att så snabbt som möjligt komma
till beredskap.
Rikssidan har problem och tvingar fram nybyggnation. Vi kan konstatera att det problemet har vi inte. Landskapsregeringen vill inte tvinga
fram en snabbare utbyggnad av markkabel och andra säkerhetsarrangemang helt enkelt därför att vi inte ser att det är av nöden tvunget.
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Så enkelt är det. Skillnaden mellan riket och Åland är som en ocean vad
gäller driftstörningar på el-sidan.
Alla ålänningar har en relation till någon i något av distributionsbolagen. Det småskaliga samhället gör också att våra driftsbolag har ett
större intresse av att komma emot och möta när det uppstår problem.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Minister Thörnroos sade att vi har inga långa elavbrott
och vi har så bra relationer till alla så att vi kan ringa och säga att nu har
vi ingen el och då fixar det sig.
Jag undrar då varför det är problematiskt att inte sänka driftstopptiderna till samma nivåer som i riket och man så lätt kan uppfylla tiderna?
Varför måste tiderna vara åtta gånger längre om det verkligen förhåller
sig på det här viset att vi absolut inte har några långa avbrott, utan de
kan t.o.m. åtgärdas snabbare än i riket? Den här ekvationen går kanske
inte riktigt ihop.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Visst, vi kan sätta exakt samma regler som i riket och kopiera
direkt av. Varför ska vi beakta våra särförhållanden här? Men vi står ju
inte inför samma problemställningar. Skulle vi däremot gå in för exakt
samma tider så betyder det att distributionsbolagen måste lägga på en
extra säkerhetsmarginal för att kunna garantera detta. Då kommer det
att bli jättedyrt för oss, för då kommer man att i snabbare takt investera
än vad man har planerat. Det kommer att höja våra elpriser för slutkunder. Det är landskapsregeringens bedömning av läget.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Minister Thörnroos säger att det blir jättedyrt. Det
skulle vara roligt att veta vad som är jättedyrt. Kanske vi inte får någon
siffra på det. Hur kan det bli jättedyrt om det är så lätt att fixa elavbrotten? Det kan inte alls bli något dyrare överhuvudtaget. Meningen med
avbrottstiderna är framförallt att ett välfungerande och kvalitetssäkert
elverk upprätthålls så att vi kan känna oss trygga i samhället och inte
behöver sitta fyra dygn utan ström.
Nätverket ska också utvecklas med tiden så att det inte står stilla och
alla är nöjda och konstaterar att vi har ett bra elnät. Med smarta elnät
och allt som är på gång och som ännu inte finns idag så inte vet jag hur
up to date det här elnätet verkligen är idag.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mika Nordberg, replik

Fru talman! När det gäller tiderna som nämns i 5 § så var ltl Asumaa
inne på tiderna eventuellt kanske var lite långa. Om man ska säkerställa
kortare tider så behöver man säkert säkerställa infrastrukturen och
bygga om och gräva ned kablar och annat. Det är i så fall en kostnad som
man blivit tvungen att ta. Hur har ltl Asumaa tänkt där? Är det något
som man ska ta ut av distributionsbolagen eller elanvändarna? Tror ltl
Asumaa att elanvändarna är beredda att betala en högre avgift för säkerställandet av elen?
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Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Som ltl Nordberg redan hörde så sade ministern att vi
har redan så bra elnät så det borde inte vara något problem att förkorta
de här tiderna. Det förvånar mig att man inte kan sätta lite press på att
näten framöver hålls i så bra skick och till en sådan kvalitet som de verkar vara idag.
Det kostar givetvis att satsa i infrastruktur i elnät. Men om man tänker på kostnaderna för de samhällsekonomiska konsekvenserna av elavbrott så tror jag nog att om man ser på den stora bilden så lönar det sig
rent samhällsmässigt att satsa på driftsäkra elnät så att samhället hålls
rullande och att inte långa elavbrott stör samhällets verksamhet.
Ltl Mika Nordberg, replik

Tack, fru talman! Jag sitter med i finansutskottet och vi ska fördjupa oss
i detta.
En sak är ju själva distributionsbolagen som distribuerar elen ut till
kund ifrån omvandlingsstationer, men hur kommer elen in till Åland?
Vad ska en eldistributör göra om de i sin tur inte får el via Sverigekabeln? Det är en intressant fråga. Finns det ström på Åland så är det väl
rimligt att det ska räcka med sex timmar för att få elen att fungera för en
leverantör som vidaredistribuerade elen. Men blir det ett avbrott på Sverigekabeln så kan sex timmar vara lite kort för att få allt att fungera, vilket vi såg under ö-driften förra gången. Vi i utskottet får ta en titt på
detta. Det ska bli intressant.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Det var en intressant synpunkt av ltl Nordberg. Nu är
vi beroende av Sverigekabeln, men som jag sade i anförandet så satsar vi
125 miljoner på Finlandskabeln.
Lagstiftningen ska också trygga tillgången till vindkraft för elnäten. Vi
har tre kanaler; Sverigekabeln, Finlandskabeln och vindkraften. De här
tre eltillgångarna torde trygga att man kan ha lite mera press på vad gäller elavbrott. Vi ska inte behöva sitta två dygn i Mariehamn eller fyra
dygn ute i skärgården med elavbrott, detta är inte dagens samhälle.
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.
Bordläggning
9

Europeiska unionens fiskerikontroll
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 12/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 14/2014-2015)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 15.04.2015. Godkänt.

Bordläggning
10

Socialvård
Landskapsregeringens svar (S 1/2014-2015-s)
Vtm Viveka Erikssons m.fl. spörsmål (S 1/2014-2015)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 15.04.2015. Godkänt.
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För kännedom
11

En åländsk skattekommitté
Ltl Axel Jonssons m.fl. åtgärdsmoton (MOT 1/2014-2015)
Ärendet upptas till behandling vid ett senare plenum.

12

Enkel och rättvis socialförsäkring
Ltl Anders Erikssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 2/2014-2015)
Ärendet upptas till behandling vid ett senare plenum.

13

Utvärdering av avloppsregleringen
Ltl Anders Erikssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 3/2014-2015)
Ärendet upptas till behandling vid ett senare plenum.

14

Ålands universitet
Ltl Axel Jonssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 4/2014-2015)
Ärendet upptas till behandling vid ett senare plenum.

15

Produktion av biogas
Ltl Brage Eklunds m.fl. åtgärdsmotion (MOT 5/2014-2015)
Ärendet upptas till behandling vid ett senare plenum.

16

Ökad cybersäkerhet
Ltl Anders Erikssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 6/2014-2015)
Ärendet upptas till behandling vid ett senare plenum.

17

Höjd avskrivningsprocent för turistsatsningar
Ltl Brage Eklunds m.fl. åtgärdsmotion (MOT 7/2014-2015)
Ärendet upptas till behandling vid ett senare plenum.

18

Medgivande till organdonation i skattedeklarationen
Ltl Brage Eklunds m.fl. åtgärdsmotion (MOT 8/2014-2015)
Ärendet upptas till behandling vid ett senare plenum.

19

Revision av barnomsorgslagen
Ltl Anders Erikssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 9/2014-2015)
Ärendet upptas till behandling vid ett senare plenum.

20

Stöd för samernas rättigheter
Ltl Axel Jonssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 10/2014-2015)
Ärendet upptas till behandling vid ett senare plenum.

21

Starkare incitament för bistånd från privatpersoner
Ltl Axel Jonssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 11/2014-2015)
Ärendet upptas till behandling vid ett senare plenum.

22

Höjt bistånd i en orolig värld
Ltl Axel Jonssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 12/2014-2015)
Ärendet upptas till behandling vid ett senare plenum.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls 15.04.2015 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Andra behandling
1

Ändring av ministerförsäkran
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 11/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 11/2014-2015)
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.

Andra behandling
2

Avbytarservice
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 11/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 9/2014-2015)
Även i detta ärende har lagtinget att 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.

Andra behandling
3

Ändring av blankettlagar om socialvård
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 6/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 7/2014-2015)
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 betänkandets motiveringar för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
Diskussion.
Ltl Torsten Sundblom

Tack, fru talman! Jag föreslår att det här ärendet bordläggs till måndagen den
20 april.
Ltl Gunnar Jansson

Tack, talman! Jag stöder ltl Torsten Sundbloms förslag likaså tiden för bordläggning.
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Talmannen
Ärendet kommer att bordläggas eftersom ltl Torsten Sundblom, understödd av ltl Jansson, har föreslagit att ärendet ska bordläggas till plenum den 20 april 2015. Önskar någon uttala sig om bordläggningstiden?
Ltl Barbro Sundback

Fru talman! Senast den här frågan diskuterades hörde vi att hela regeringen
och majoriteten har varit väldigt senfärdiga i den här frågan. Därför föreslår
jag att vi ska genomföra behandlingen nu.
Talmannen
Ärendet kommer att bordläggas eftersom ltl Torsten Sundblom, understödd av ltl Jansson, har begärt att ärendet ska bordläggas. Det är endast om bordläggningstiden man
nu kan ha synpunkter om. Det har föreslagits ärendet bordläggs till den 20 april 2015.
Finns det något annat förslag till bordläggningstid?
Ltl Petri Carlsson

Tack, fru talman! Eftersom det är väsentligt att den här lagstiftningen träder
ikraft så snart som möjligt så föreslår jag att nästa plenum hålls idag och att
ärendet bordläggs till senare idag.
Ltl Barbro Sundback

Fru talman! Jag ber att få understöda det alldeles utmärkta förslaget som ltl
Petri Carlsson lade.
Talmannen
Ltl Petri Carlsson, understödd av ltl Barbro Sundback, har föreslagit bordläggning till
nästa plenum.
Vi har nu två förslag på bordläggningstid. Omröstning kommer att verkställas om bordläggningstiden.
Nästa plenum är, enligt planerna, den 20 april, men vi kan ha en extra talmanskonferens och bestämma om en annan tidpunkt för nästa plenum.
Omröstningspropositionen ställs så att den som röstar för ltl Torsten Sundbloms förslag
röstar ja, den som röstar för ltl Petri Carlssons förslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Ja, för bordläggning till den 20 april och nej, för bordläggning
till nästa plenum.
Jag ber ja-rösterna resa sig. Jag ber nej-rösterna resa sig, talmannen röstar nej. Majoritet för nej.
Ärendet bordläggs till nästa plenum.
Plenum avbryts för talmanskonferens några minuter.
Talmannen
Plenum fortsätter.
Talmanskonferensen meddelar att nästa plenum är den 20 april 2015.
Ärendet nr 3, Ändringar av blankettlagar om socialvård, bordläggs till plenum den 20
april 2015.
Första behandling efter bordläggning
4

Ny körkortslag
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 10/2014-2015)
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Landskapsregeringens lagförslag (LF 5/2014-2015)
Ltl Axel Jonssons åtgärdsmotion (MOT 2/2012-2013)
Ärendets behandling avbröts vid plenum 13.04.2015. Först tillåts fortsatt diskussion
och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet. Diskussion.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Som framkom senast så finns det saker som behöver klargöras när
det gäller körkortslagen. Vi var inne på kod 70 och att vi till betänkande ville
foga omröstningsförfarandet.
Jag föreslår härmed att lag- och kulturutskottets betänkande återremitteras.
Ltl Danne Sundman

Fru talman! Jag tänkte först enligt 65 § hålla mitt anförande från platsen eftersom det är kortfattat, men det är bäst att gå hit upp för det kan bli långt
när jag börjar tänka på den här saken.
Jag vill börja med att understöda förslaget om återremiss. Jag tycker att
man kunde tolka arbetsordningens 27 § lite mindre strikt, där det står: ”Om
inte annat bestäms i lagtingsordningen eller i arbetsordningen återtas ett
ärende på samma sätt som det väcks. Den första undertecknaren av en motion eller ett spörsmål kan dock skriftligen återta ett ärende. Om ett ärende
återtas upphör behandlingen av det.” Vidare står det: ”Talmannen meddelar
i plenum om en framställning, ett förslag, ett spörsmål, ett misstroendeyrkande eller en motion har återtagits. I det här fallet handlar det om ett förslag från utskottet. Det är utskottets betänkande som ligger till grund för behandlingen. Det är alltså ett förslag.
Om utskottet skulle ha haft ett möte och beslutat att återta sitt betänkande
så skulle det ha återtagits. Så var det inte nu, utan utskottsordförande meddelade att man återtar betänkandet utan att utskottet har haft möte. Jag tycker
att man borde kunna tolka arbetsordningens 27 § så att utskottet kan, om
man under behandlingen ser att något är fel, ha ett möte och besluta att
återta betänkandet och så gör man det. Så tolkar åtminstone jag arbetsordnings 27 §. Det kränker inte någons rätt att göra på det viset. Utskottet bör ha
den möjligheten så länge lagtinget inte har fattat beslut. Det var min uppfattning.
Jag stöder en återremiss, det går ju också bra.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Det är ett intressant resonemang. Den här repliken föranleds därav att arbetsordningen kommer att undergå förändringar, så det
är värdefulla synpunkter.
Den hävdvunna praxisen hittills har varit att i första behandlingen av
ett lagstiftningsärende ligger utskottets betänkande till grund för behandlingen. Men utskottet är ett lagtingsorgan, det är inget självständigt
organ, t.ex. som en ledamot av lagtinget, därför är det plenum som äger
ärendet. I ljuset av den tolkningen är 27 § formulerad på det här sättet.
Det här är ingen stor fråga men den är värd att debattera inför kommande reformer.
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Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Spontant tycker jag att en ledamot, t.ex. jag själv, kunde ha
föreslagit något som jag sedan kan återta ända fram till dess att lagtinget
ska besluta om det. Varför ska då inte ett utskott kunna återta sitt förslag? Att detta kan ske vid sådana här fall kunde som sagt förtydligas i
förslagsvis arbetsordningens 27 §.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Under behandlingen har ett förslag väckts och understötts om att ärendet ska återremitteras till utskottet. Den sakliga behandlingen avbryts därför.
Kan lagtinget omfatta förslaget till återremiss? Lagtinget har beslutat återremittera
ärendet. Ärendet behandling avbryts därför.
Ärendet återremitteras till lag- och kulturutskottet.
Första behandling
5

Europeiska unionens fiskerikontroll
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 12/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 14/2014-2015)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet. Diskussion.
Ltl Jörgen Pettersson

Talman! Det hjälps inte men det känns ganska beklämmande att stå här och
på allvar föreslå att en ny lag ska stiftas för att bättre kunna kontrollera hur
fisket sköts på åländska vatten. I en bättre värld tycker man att inget som inte
är trasigt borde behöva repareras. Ändå är det precis det som nu sker.
Till följd av EU-inträdet och mindre nogräknade staters överutnyttjande av
sina fiskevatten måste hela unionen skärpa sina kontroller och då dras även
vi på Åland in i karusellen.
Mot den bakgrunden har finans- och näringsutskottet hanterat detta förslag och tillstyrker det motvilligt men enhälligt. Behandlingen var ändå inte
onödig. Vi ägnade ändå en hel del kraft åt att begripa vilken betydelse fisket i
dag har för det åländska näringslivet. Vi visste alla att sportfisket efter huvudsakligen gädda och lax är väldigt viktigt för vår turistnäring och vi vet
numera att även det småskaliga fisket har betydelse för industrin.
Idag har vi färre än 300 registrerade yrkesfiskare på Åland. De allra flesta
av dem har fisket som en biinkomst vid sidan av något annat. Typiskt
åländskt kunde man tillägga. Fångsterna är inte väldiga men tillsammans
skapar man volymer som är viktiga även för den industri som köper in, förädlar och exporterar. Därför är det en betydelsefull näringsverksamhet som sker
i det tysta, långt från offentligheten. Detta är synd. Fisket kan vara en av de
framtidsbranscher som Åland behöver. Vi har i utskottsarbetet erfarit att ingen fiskart norr om Gotland idag utsätts för överfiske. Tvärtom. Det skulle gå
att öka uttaget och sälja ännu mer. Idag vet vi dessutom att saltvatteninflödet
i Östersjön är historiskt stort och väntas sätta fart på tillgången av torsk på ett
sätt som kanske motsvarar 1980-talet. Jag minns själv med stor saknad de tider då färsk torsk var självklar på bordet. De kan komma igen och då gäller
det för näringen att stå redo.
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Vi har från finans- och näringsutskottets sida många gånger lyft fram tre
stora kluster vilka är betydelsefulla för vår framtida sysselsättning. Det är
dels sjöfartsklustret, det är IT-klustret och det är livsmedelsklustret. Fisket
passar mycket väl in i åtminstone två av dessa.
När det gäller konsekvenserna av denna föreslagna lagstiftning beskrivs de
enklast som mer byråkrati och strängare straff om dessa nya regler inte efterföljs. Vi har frågat och vi har hört och från utskottets sida är vi hyggligt nöjda
med svaren. Landskapsregeringen har tillsammans med branschen försökt
skapa ett system som är så pragmatiskt och lätthanterligt som någonsin är
möjligt. Det är inte det bästa men det är förhoppningsvis tillräckligt bra. Det
klokaste för Ålands vidkommande hade naturligtvis varit om vårt fiske inte
betraktats som kustnära utan mer av den insjökaraktär det oftast de facto
handlar om. Det är dock ostridigt att vi hör till Östersjön och då ska vi såklart
följa de regler som finns.
Utskottets förhoppning är ändå att myndigheterna tillsammans med de berörda fiskarna samt deras organisationer och industrin ska kunna hitta system som går att leva med och gärna på. Alla jobb vi kan skapa på Åland är
välkomna och alldeles särskilt sådana som faller innanför ramen om hållbar
utveckling, naturlig återväxt och grön tillväxt. Vi har sedan början levt av naturens överskott och det är nog en mycket god idé att fortsätta på det viset.
Särskilt som vi lever mitt i naturen och har möjlighet att utnyttja den.
Talman! Mot bakgrund av detta är det ett enigt finans- och näringsutskott
som föreslår att lagförslagen antas med de ändringar som framgår av betänkandet.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Tack finans- och näringsutskottets ordförande Pettersson för anförandet. Jag håller med det som han framförde.
En precisering bara vad gäller Åland och insjöfiske. Insjöfisket var
undantaget både i Finland och i Sverige. I någon mån kunde man tycka
att fisket i Lumparn kunde betraktas som insjöfiske, men precis som ltl
Pettersson sade så tolkas det som havsfiske eftersom det är vattenkvaliteten som bestämmer. Om det är bräckt- eller saltvatten så räknas det
som havsfiske, om det är sötvatten så räknas det som insjöfiske och därför tolkas vi som kust- eller havsfiskeområde.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack för förtydligandet. Det är precis den vägen det är. Vi kan tycka att
våra sjöar mera är att betrakta som insjöar. Hör man till havet så hör
man till havet och det har haft sina fördelar även historiskt sett även för
Åland att kunna åka ut i världen på andra sätt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund

Tack, fru talman! Jag delar det som ordförande Pettersson nämnde här. Vi
har inte några skilda åsikter i utskottsbetänkandet. Vi har varit eniga i behandlingen, det finns inte några omvälvande saker där.
Det som jag blev fundersam på var det som ordförande också var inne på,
hur länge kan våra näringar anpassa sig till ett regelverk som överhuvudtaget
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inte har anpassats till våra små näringsgrenar, t.ex. komplementfiske, en binäring till andra näringar? Det har konsekvenser när det gäller att uppfylla
alla krav.
Jag såg på sociala medier att en fiskare har blivit ålagd att på sin båt installera en varmvattenberedare som skulle kosta upp mot 1 000 euro för att uppfylla ÅMHMs krav på hantering av livsmedel. Jag kommer inte ihåg siffrorna
men fiskaren räknade upp hur många abborrar han måste fiska för att
komma upp till den här summan. Det var helt otroliga mängder. Jag kommer
inte ihåg mängden men jag tror att det var 1 000 kilo. Det säger ganska
mycket. Hur många är intresserade av att dra upp 1 000 kilo fisk för att betala
en liten investering som är stor för fiskaren?
Har vi råd med detta? Alla månar vi om våra binäringar och vi vill att de
ska fortsätta, men vi håller på att undergräva deras möjligheter att kunna
fortsätta. Vi behöver nog fundera skarpt på om vi ska fortsätta på det här viset.
Ministern var inte alls nöjd med det här, men tyvärr är det en uppföljning
av det som man måste göra. De har försökt tolka det så lindrig som möjligt
och det ska de ha all kredit för. Men ändå kommer det att innebära att många
överhuvudtaget inte kommer att fortsätta som binäringsfiskare eller yrkesfiskare. Det här håller på att ta livet av allihop.
Fortsättningen på detta tål att funderas på. Alla politiker som är engagerade och kan vara med och påverka borde börja fundera på hur vi ska möta
upp detta. Vi bara stämplar av antal lagar och anpassar oss till det värsta. Det
här är kanske en lindrig lag men vi har lagframställningar där man har omvandlat åar och floder till diken för att ställa något sorts krav på verksamheter. Det här är värt att fundera på.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, talman! Ja, ltl Eklund så där är det. Oroväckande för mig är att av
tradition har många skärgårdsbor drygat ut kassan med att fiska lite.
Många skolungdomar har fiskat lite på sommarlovet och fått lite fickpengar. Det är synd att det här kan försvinna. En handfull, eller kanske
tio binäringsfiskare, kanske tar in lika mycket fisk till fiskindustrin som
en heltidsfiskare. Det här är värdefullt. Det är en värdefull näringsgren
som behövs i skärgården.
Ltl Brage Eklund, replik

Jag delar ltl Sundbloms åsikter helt och hållet. Det är inte bara binäringsfiskarna som lider av det här, utan det är industrin också. Fångsten
från binäringsfiskare är en del av fiskindustrins inköp och verksamhet
för att kunna ha förädling. Vi vet att det finns olika små och större företag som förädlar fisk och en del av deras verksamhet bygger på leverans
av färskvara. Vi håller på undergräver allting.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Vi är fullständigt eniga i det här. Jag tror att jag kan prata
för hela utskottet, skulle vi ha hittat en metod där vi hade kunnat förkasta den här kontrollfunktionen, men ändå behållit möjligheterna till
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EU-finansiering via fiskeriprogrammet, så skulle vi ha gjort det och säkert enhälligt. Men det var de valen vi hade att välja mellan.
Däremot bör vi göra vad vi kan för att hitta andra sätt att uppmärksamma de yrkesfiskare och binäringsfiskare som håller på med den här
verksamheten. Det har blivit klart för oss alla att det är oerhört viktigt
för uppköpare och förädlingsbranschen att fiskarna levereras.
Jag tänker på att vi lyfte upp skogsnäringen här tidigare, kanske vi
kunde göra detsamma med fiskerinäringen? Då visar vi åtminstone att
det offentliga lagtinget värdesätter det som de gör.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Brage Eklund, replik

Jag har ingen svarsreplik, för jag delar uppfattningen med Mats
Perämaa. Vi har lyft upp jordbruket och skogsnäringen i olika program,
men vi har kanske inte lyft upp fiskerinäringen på det viset.
Jag gick upp och höll ett kort anförande därför att jag ville påvisa effekterna av de beslut vi fattar. Tjänstemännen på fiskeribyrån och ansvariga borde fundera på om man kan lösa det på något vis. Jag är medveten om att det inte är någon lätt ekvation. Man blir lite frustrerad över
regelverket som undanröjer våra yrkesfiskares möjligheter att fortsätta
om man bara implementerar allting.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Jag kan bara hålla med ltl Eklund om att det här är frustrerande. Vi upplever och känner alla att det här är onödig byråkrati och
överarbetade system som vi tvingas införa. Det är viktigt att man försöker lindra det så mycket som möjligt i själva införandeskedet och kommunicera ut att det här inte är hela världen. Tyvärr måste vi göra det här
för att få andra fördelar, fast det ibland är svårt att se vilka de fördelarna
kan vara.
Det här är någonting som man borde kommunicera åt Europeiska unionen när de står i sina höga salar med blanka fasader och funderar varför Europa inte kommer på fötter. Det beror just på sådant här. Alla sådana här små fall när man påför folk hinder för att börja med, fortsätta
eller utveckla sin näringsverksamhet. Ska Europa fortsätta så här så
kommer det att bli Europas fall. Det här är Europas största problem.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Jag tror att vi är rörande eniga.
När det gäller det som ltl Sundman lyfte i slutet av sin replik om att
uppmärksamma vår litenhet i hela EU-apparaten så tror inte att det
finns någon förståelse för våra verksamheter. Man anpassar lagar och
direktiv till stora verksamheter och stora industrier. Vi lever i ett helt
annat förhållande. Vi borde fundera på hur man ska lyfta fram våra förhållanden. Kanske vi faktiskt borde ha en tjänsteman som på heltid
skulle jobba med sådana frågor och lobba riktigt på allvar. I förlängningen kanske det är bra investeringar pengar.
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Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i deras helhet.
Föreläggs förslaget till landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av bestämmelser i rikslagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslag om verkställighet av den gemensamma fiskeripolitiken inom den Europeiska unionen för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.
Enda behandling
6

Socialvård
Landskapsregeringens svar (S 1/2014-2015-s)
Vtm Viveka Erikssons m.fl. spörsmål (S 1/2014-2015)
Först tillåts diskussion. Under diskussionen i ärendet kan det väckas förslag om en åtgärdsuppmaning till landskapsregeringen. Förslaget ska samtidigt skriftligen överlämnas 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 kännedom.
Under diskussionen kan ärendet bordläggas första gången på begäran av två ledamöter
och efter det en gång om lagtinget så beslutar.
Diskussion. Vtm Viveka Eriksson får först läsa upp klämmen.
Vtm Viveka Eriksson

Talman! Med hänvisning till ovanstående och med stöd av 48 § 1 mom. lagtingsordningen ställer vi till landskapsregeringen följande spörsmål: Hur
kommer det sig att landskapsregeringen inte haft framförhållning och sett till
att landskapets socialvårdslagar moderniserats i samma takt som i landet i
övrigt för att trygga ålänningarna en god och rättssäker social omsorg och hur
tänker landskapsregeringen avhjälpa den osäkerhet som råder i kommunerna
som en följd av landskapsregeringens agerande och senfärdighet?
Minister Carina Aaltonen

Fru talman! Först vill jag tacka för möjligheten till att vi idag kan föra en bredare diskussion om den stora reform som pågår i riket inom det sociala området och på vilket sätt vi bör förhålla oss på Åland. Jag anser att själva
spörsmålet i visar tydligt på den okunskap som finns hos liberalerna när det
gäller rikets pågående lagstiftning inom det sociala området och blankettlagstiftningsproblematiken i synnerhet och beträffande det lagförslaget som
borde ha antagits idag, men som nu liberalerna fördröjer. Liberalerna medverkar aktivt till att bordlägga lagar om socialvården och de försenas ytterligare.
Jag ser fram emot dagens debatt eftersom området socialvård, men även
socialpolitik i stort, behöver lyftas fram och diskuteras betydligt mer både i
landskapet och i kommunerna och i synnerhet här i Ålands lagting. Socialvård och sociala omsorgen rör alla människor någon gång i livets olika ske497

den och ju mer vi tryggar individens rättigheter och behov, desto mer stärks
den enskilda människan. Det gynnar hela samhället. Ju fler trygga och självständiga människor desto tryggare och stabilare samhälle.
Jag menar att landskapsregeringen gör allt för att trygga att ålänningarna
har en god och rättssäker social omsorg. Vi verkar också för att den socialvård
som erbjuds ålänningarna bygger på en analys av vilka samhällsföljder, inte
minst i fråga om kostnader, som följer av den finska lagstiftningen och hur
socialvårdslagstiftningen på Åland kan anpassas våra strukturer.
Vi inför ny lagstiftning först när vi noga har utrett konsekvenserna för hur
lagarna kan förverkligas i våra kommuner.
Det som pågår i riket just nu är ett enormt reformarbete inom hela den sociala sektorn. Enormt. Ett tjugotal lagar är under översyn och har kommit
olika långt i beredningsarbetet. Det haltar nu betänkligt eftersom helheten
inte håller ihop längre i och med att vårdreformen fick skjutas upp till efter
valet. Ingen vet idag hur det de facto kommer att bli med alla förändringar
innan den nya regeringen har valts på söndag och tillträder och ett nytt regeringsprogram antas.
Landskapsregeringen har aktivt, åtminstone från år 2010, följt rikets arbete med förnyande av socialvårdslagen, men säkert längre än så. Arbetet
med att förnya den nya socialvårdslagen har pågått i minst tio år. Inte förrän i
mars i fjol fick arbetsgruppen klartecken hur organisationen skulle ordnas.
Då kom det finska regeringspartierna tillsammans med oppositionen överens
om att man skulle ordna social- och hälsovården i 5 sjukvårdsdistrikt och sedan gick det undan. Propositionen om till riksdagen i slutet av september och
i december i fjol godkändes den nya socialvårdslagen av riksdagen.
Då först fick vi se lagens slutliga utformning. Den lag som liberalerna tycker att vi är så senfärdiga med att ta fram skulle vi alltså ha pressat fram på
någon månad till 1 april. En helt omöjlig ekvation om man känner till hur
blankettlagstiftning går till och om man vill att kommunerna ska få vara med
och yttra sig i processen.
Vi visste redan i somras att vi inte kommer att kunna ha samma tidsplan
som i riket och det informerade vi ministeriet om i början av juli.
I början av november 2014 informerade socialvårdsbyrån kommunerna på
Åland om att den nya socialvårdslagen inte skulle sättas ikraft till den 1 april
och vi informerade om att den gällande socialvårdslagen skulle förbli ikraft
tillsvidare. Det här sade vi också i socialvårdsplanen som antogs i januari.
Vår avsikt var att behålla rättsläget så oförändrat som möjligt med beaktande av att vissa bestämmelser i socialvårdslagstiftningen är riksbehörighet,
och de träder ikraft automatiskt, och vissa speciallagar skulle ändras.
Detta är också helt i enlighet med skrivningarna i budgeten för landskapet
Åland för år 2015 som enhälligt omfattades av lagtinget. Även liberalerna var
med på detta beslut.
I budgeten säger vi att socialvårdslagstiftningen i riket genomgår en totalrevidering och att landskapsregeringen under år 2015 tänker ta fram ett lagförslag till förnyande av socialvårdslagen, men också annan lagstiftning som
hänger samman med den.
Vi säger också att det är viktigt att det görs en grundlig analys av reformarbetet i riket och hur landskapets socialvårdslagstiftning kan anpassas till de
åländska strukturerna. Vi säger inte att vi ska ta en blankettlagstiftning rakt
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av, utan vi måste först ta reda på om våra 16 kommuner kan klara av dessa
nya uppgifter.
I riket har man alltså påbörjat att stegvis införa en reviderad socialvårdslagstiftning. Från 1.1.2015 trädde bestämmelserna om hemservice för
barnfamiljer i kraft och från 1.4.2015 övrig lagstiftning, sedan kommer det ytterligare förändring för brådskande placering av barn i barnskyddslagen som
träder i kraft den 1.1.2016. Vilka effekterna blir av lagstiftningsreformen för
klienterna och kommunerna i riket vet vi ännu inte. Ibland kan det faktiskt
vara bra att få fakta innan går ostad och sätter igång en lagstiftningsprocess.
Det kan vara bra att veta vilka effekter det har fått på fastlandet.
Syftet med reformen i riket är att stärka socialvårdslagens ställning som
central allmän lag, man vill främja jämlik tillgång till socialvård och att den
ska vara tillgänglig. Man flyttar fokus i socialvården från att ingripa då problemen är ett faktum till främjande av välfärd och tidigt stöd. Man vill sätta
klienten i centrum, se till helheten och se till att människor får stöd i sin egen
dagliga miljö.
Landskapsregeringen delar de målsättningar som socialvårdsreformen i riket har. I den här riktningen måste vi också gå. Tidiga insatser och att utgå
från den enskilda människans behov. Det handlar om att kommunerna ska ge
ålänningarna rätt service i rätt tid så att barn, unga, personer med funktionsnedsättningar och alla andra får den service och det stöd de har rätt till enligt
grundlagen.
Men en rättssäker socialvård uppnås inte enbart genom att stifta lagar.
Rättssäkerheten bygger i hög grad även på att de som ansvarar för socialvården ute i kommunerna har en tillräcklig och bra utbildning, att de har möjlighet till fortbildning och möjlighet till samarbeta med andra samt att de kan
göra en likvärdig tillämpning av lagstiftningen. Vi behöver också se över arbetsmetoder och samverkan. Hur jobbar man smartare med de resurser som
står till buds?
Det behövs också tillräckliga både personella och ekonomiska resurser och
en fungerande tillsyn. Har alla kommuner det idag? Inte alla. Inte alltid. Har
landskapsregeringen tillräckliga resurser för att kunna ge anvisningar och för
att kunna göra bra tillsyn? Förstärkning pågår. Det finns förbättringspotential.
För att vi ska kunna trygga en likvärdig service, få till en effektiv användning av resurserna, en samlad kompetens och en ökad specialisering inom
personalen, en större integritet, en stärkt anonymitet och en rättssäker social
omsorg så har landskapsregeringen arbetat med att ta fram en lagstiftning för
kommunernas socialtjänst som är en mycket viktig grundläggande del för att
modernisera socialvården.
Ett lagförslag kommer att lämnas till lagtinget nu i april. Jag menar att en
samlat kommunal socialtjänst är grunden till att vi överhuvudtaget ska kunna
införa rikets nya socialvårdslagar på Åland. Det behövs ett beslut om att
Åland ska utgöra ett socialvårdsområde, inte 16, för att överhuvudtaget
kunna anta den nya socialvårdslagen hos oss. Den ställer stora, nya krav på
kommunerna.
Det kommer att bli bättre för klienterna. Vi vet att det är bättre att förebygga problem istället för att åtgärda dem, och med rikets nya socialvårdslag
kan man ta ett stort kliv i den riktningen. Jag är övertygad om att man inom
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socialvården, de som jobbar på fältet, tycker att det är bra att man kan göra
rätt insatser i tid och att servicen är tillgänglig för dem som behöver den.
Vad står det då i det nya socialvårdslagen, som liberalerna vill att vi snabbt
skulle gå in för.
Ja, kommunerna ska ordna en socialjour, utöva socialt arbete, ge social
handledning, social rehabilitering och familjearbete. Nytt är att också barnfamiljer med särskilda behov ska få subjektiv rätt till hemservice. Man ska
jobba med alkohol- och drogarbete, mentalvårdsarbete, rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor, ha övervakat umgänge mellan barn och förälder –
och det gäller också på Åland eftersom det är rikets behörighet.
Sedan ska man ge annan service som är nödvändig för klientens välfärd
och som tillgodoser de behov som bland annat syftar på grundlagens § 19, om
rätten till oundgänglig försörjning och omsorg. Dessutom finns det bestämmelser om socialservice i flera speciallagar.
Klarar faktiskt våra 16 kommuner, när vi har allt från 100 till 11 000 invånare, av att ge den basservice som socialvårdslagen kräver att man ska erbjuda? Jag vet inte vad liberalerna anser om detta, men min övertygelse är att
det behövs ett större upptagningsområde. Ett socialvårdsområde för hela
Åland på kommunal nivå.
För att vi ska kunna ta fram en bra lagstiftning som är anpassad för de
åländska förhållandena så måste det också finnas bra informationsunderlag.
ÅSUB har därför på uppdrag av landskapsregeringen att fortsatta ”Utredningar om ekonomisk utsatthet” i syfte att kartlägga och utvärdera det sociala
trygghetssystemets fungerar. Det här arbetet blir klart i april och kommer att
presenteras i början angående maj.
När utredningen är klar används fakta för att förbättra socialskyddssystemet.
Ett familjepolitiskt program blir klart i maj 2015. Programmet ska anvisa
vägen för en modern familjepolitik med ett tydligt barnperspektiv. ÅMHM,
tillsynsmyndighetens personalresurs har år 2015 förstärkts under april med
ytterligare en inspektörstjänst. Nu är de två.
På social- och miljövårdsavdelningen har en juristtjänst inrättats från
1.4.2015. Socialvårdsbyrån planerar därtill att förstärka med en tjänst som
socialinspektör nu under våren och sommaren.
Vi följer utvecklingen men ser nödvändiga behov av att analysera lagstiftningsläget i förhållande till landskapets samhällsstruktur och förhållanden.
Vi har dragit i bromsen nu. Vi behöver bestämma en position i förhållande till
lagstiftningen och en färdriktning måste anges.
I det fortsatta arbetet med att förnya socialvårdslagstiftningen ser landskapsregeringen det som viktigt att reformarbetet fokuserar på gemensamma
lösningar för att möta behoven inom den sociala sektorn. Det är precis rätt tid
att göra det nu. Vi har inte sett helheten, inte beträffande rikslagstiftningen
och vi vet inte hur det kommer att sluta. Vi är på god väg med KST-reformen,
men vi har ännu inte hört klubbslaget.
Jag anser att liberalerna hetsar helt i onödan på mig och på lantrådet.
Hade spörsmålet handlat om att landskapet skulle underlåta att agera när
barn far illa på Åland, att kommuner inte ger personer med funktionsnedsättning rätt stöd och service eller att vi verkligen inte gör något inom det sociala området, då hade jag haft förståelse för ett spörsmål. Men nu gör vi
verkligen allting. Vi gör ett grundarbete för att utveckla strukturerna på
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Åland så att alla ska kunna få en likvärdig kvalitativ god social service på
Åland. Det skulle vara värt att också oppositionspartiet liberalerna lyfter
blicken lite och deltar i det här arbetet för det behöver göras. Vi från landskapsregeringen kan inte göra det ensamma. Vi gör alldeles för mycket redan
idag. Vi gör faktiskt väldigt mycket på min avdelning som borde skötas av ett
kommunalförbund. Men vi har tagit på oss det här arbetet att samarbeta,
samordna och se över de olika vårdkedjorna och var de brister. Vi känner oss
väldigt ensamma i det här arbetet. Vi behöver faktiskt ta ett gemensamt tag
för att faktiskt komma framåt för de mest utsatta ålänningarnas bästa, inte
med tanke på kommundirektör, inte med tanke på personer som jobbar inom
den här sektorn utan för just de människor som vi är här för att jobba för,
ålänningarna bästa. Tack.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det är precis det jag tycker att ministern gör; glömmer bort
dem som är i behov av sociallagstiftning, innehållet i sociallagstiftningen.
Förbättringar i barnskyddslagen, som ministern säger att är bra, men
det vill man stoppa för att man har problem med organisationen. Ministern glömmer faktiskt klienterna och tar inte klientperspektivet i det
här. Förbättringar i barnskyddslagen gäller nu och det vill man stoppa,
allt det här förebyggande arbetet.
Får inte landskapsregeringen stora trovärdighetsproblem om de kritiserar kommunerna för sitt arbete och så har landskapsregeringen inte
ordning och reda på sin egen lagstiftning? Det blir faktiskt en rättsosäkerhet som landskapsregeringen är skyldig till.
Jag är chockad över att det inte finns flera linjedragningar från landskapsregeringens sida.
Minister Carina Aaltonen, replik

Tror ltl Katrin Sjögren att det enda sättet är att titta på barnskyddslagens bestämmelser? De ändras visserligen men de kommer ikraft igen i
37a § 1 mom. så fort vi får den här stopp-paragrafen på rätt.
Det pågår ett väldigt stort analysarbete. Vi har gjort en ny familjevårdarlag. Vi har ett tvåårigt projekt som drivs av Rädda Barnen för att analysera hur familjevården ytterligare ska förstärkas. Vi jobbar tillsammans med utbildningsbyrån för att ta fram potential för förbättringar att
samarbeta mellan olika myndigheter för just barn och ungdomar så att
de inte ska falla igenom stolarna. Vi gör ett stort sådant arbete på avdelningen. Vi har inte glömt dem som är mest utsatta.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Men nog ger ministern det intrycket. Ministern borde hålla sig
för god för att kritisera minoritetens rätt att ställa ett spörsmål. Jag blev
väldigt förvånad över tonen som minister hade. Det är vår fulla rätt att
ställa spörsmål.
Vi kan säga hur liberalerna vill prioritera. Vi vill till exempel prioritera handikappservicelagstiftningen och barnskydd framom det som
ministern för fram; hemvårdsstödslagstiftning där man dessutom gravt
har beräknat totalt fel vad kostnaderna blir för kommunerna. Är det
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hemvårdsstödslagstiftning framom barnskyddslag stiftning som ministern vill prioritera? Det vill inte liberalerna!
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! I spörsmålssvaret handlar det mera om procedurer och förvaltning än om själva innehållet. Kanske liberalerna kunde ställa sig upp
och säga vad de egentligen vill. Ja, de vill att vi snabbt skulle dra igenom
en blankettlagstiftning utan att desto mera analysera varken ekonomiska eller andra konsekvenser. Jag tycker att liberalerna lite grann siktar in sig på fel sak för att komma åt just den här ministern.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Socialministern Aaltonen sade att landskapsregeringen har informerat kommunerna på Åland i november om att man ska införa en stopplag.
När det gäller betydande lagstiftning och annat som påverkar kommunerna och landskapet så har vi en samrådsdelegation som brukar
hantera de här ärendena. Den 10 oktober fick vi följande information
från landskapsregeringen till kommunförbundet som sitter i samrådet:
”Landskapsregeringen har informerat om aktuell lagstiftning inom sociala området.” Det var den 10 oktober, efter det har inga kommuner eller kommunförbund fått någon information överhuvudtaget, före i mars
2015.
Minister Carina Aaltonen, replik

Jag har en annan information som har gått ut från socialvårdsbyrån i
början av november. Vi har ju inte avsett att ändra socialvårdslagen, den
fortsätter. Det är samma socialvårdslag som var i november, i mars och
som gäller just nu.
Vi informerade om att ändringen av speciallagarna inte kommer att
träda ikraft på Åland. Tyvärr, av olika omständigheter, så lyckades vi
inte få den lagen till lagtinget i december eller i november när vi borde
ha haft den.
Vi har det här exceptionella läget nu. Jag tycker att det rättsläget har
vi rätt ut ganska tydligt. Kommunerna har under flera varv fått information och anvisningar om hur man ska agera nu under den här tiden.
Ltl Tony Asumaa, replik

Det är lite underligt att man har informerat kommunerna, men kommunförbundet, som representerar 15 av 16 kommuner på Åland, har
överhuvudtaget inte informerats. Jag vet inte vart den informationen
har tagit vägen då i så fall och hur den informationen har sett ut. Att
man så väl har informerat kommunerna kan inte stämma överhuvudtaget när man fyra timmar före de här lagarna ska träda ikraft får information om hur man ska tolka. Det kan väl inte vara god information?
Sedan sade ministern att man gärna vill ha kommunerna med i processen. Hur kan man få kommunerna med i processen när man inte ens
pratar om vad man håller på med? Det gör man fyra timmar före lagarna
träder ikraft och det ter sig lite smått underligt.
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Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Jag uppfattar det nog så att information från socialvårdsbyrån går direkt till de sociala kanslierna i kommunerna. Det informeras
kontinuerligt vad som är på gång. Jag beklagar om inte kommunförbundet är med på den mailinglistan. Det kanske vi kan se över.
Avsikten var hela tiden att de förändringar som sker i riket sker inte
på Åland den 1 april, vilket informerades om i november. Det står också
i budgeten och i socialvårdsplanen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Det är en välkänd metod att anfall är bästa försvar. Faktum är
att socialministern har haft ansvar för socialvården i landskapet i snart
fyra år och behöver också stå till svars för det som är gjort, utan att gå
till attack på dem som frågar.
När kontakterna till kommunerna beskrivs så är det en envägsinformation. Landskapsregeringen har skickat information i november. På
vilket sätt har landskapsregeringen och socialministern involverat
kommunerna, sakkunniga och socialarbetare som ska verkställa socialpolitiken i landskapet? På vilket sätt har de varit de varit involverade
under processen från november fram tills idag?
Minister Carina Aaltonen, replik

Socialarbetarna har fått information per mail. Några har deltagit i möten när det gäller hur vi ska komma vidare med just det här rättsläget
som pågår nu. Tanken är att vi ska status quo. Det ska vara precis
samma läge som det var i november. Det har inte hänt någonting nytt.
Först när vi sätter igång med en ny lagstiftning så är det dags att involvera personalen. Inte kallar vi heller in människor från andra sektorer
och säger vad som sker i riket och funderar hur vi på Åland ska förhålla
oss till det här området om det inte sker någon förändring.
Däremot har vi jobbat ganska aktivt med kommunerna och fått in
ganska mycket remissvar när det gäller andra lagstiftningar som pågått
under hösten.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Jag blir nog minst sagt förvånad. Här händer stora omvälvande
saker när det gäller lagstiftning och den lagliga grunden för socialpolitiken i landskapet. Det här har vi vetat om i fem-sex år och man har inte
involverat kommunerna i det arbetet. Man har inte förankrat sina tankar om hur socialpolitiken ska se ut i framtiden. Landskapsregeringen
har informerat att de tänker komma med en stopplag. En information i
november.
Minister Carina Aaltonen, replik

Men bästa vicelantrådet, kommunerna har minsann varit involverade
under de här åren. Jag tror att det har varit minst tre bredgruppsmöten
med över 100 representanter på plats för att delta i arbetet med reformer inom just det här området. Vi har ju haft en annan process än i riket. Vi har tittat på hur det här ska organiseras och sedan kommer vi
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med när det gäller innehållet. Men först måste vi ta ett beslut om det ska
vara 16 kommuner, ska det vara 3 kommuner, ska vi ha ett socialvårdsområde? Nu går vi in för kommunernas socialtjänst och sedan vet vi hur
vi kan fylla på med innehåll.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det är ett faktum och det torde vara ostridigt att landskapsregeringen, under ledning av minister Carina Aaltonen, har försenat sig
allvarligt i lagstiftningsförslagen. Det har satt invånarna och socialarbetarna i en mycket besvärlig situation där man inte vet vad som gäller. Informationen om hur man ska tillämpa den här oklara situationen har
kommit ut väldigt, väldigt sent. Det är ostridigt.
Vi för vår del gick in i den här debatten för att se om det finns en ärlig
avsikt hos landskapsregeringen och ministern att åtgärda dessa problem
så gott det går. Vi hade förväntat oss en viss ödmjukhet med tanke på
den situation som nu har uppstått. Ödmjukheten finns inte överhuvudtaget. Ministern anklagar kommunerna och liberalerna i en sällsam
blandning, den ena efter den andra. Med tanke på det kan det mycket
väl sluta med att vi måste ifrågasätta förtroendet för ministern.
Talmannen
Tiden är ute!
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Jag skulle gärna vilja att ltl Mats Perämaa förklarar på vilket sätt invånarna har drabbats av den här förseningen? På vilket sätt
har man drabbats? Och på vilket sätt kan inte socialarbetarna använda
sig av den här lagstiftningen? Vi har gått ut med dels skriftlig information och sedan har man rätt att komma med frågor också. Vi har beredskap hela den här perioden både med lagstiftningsresurser och med personal från socialvårdsplan. Man kan få hjälp med tolkning på hur man
ska agera framöver. Vad är problemet? På vilket sätt drabbas de enskilda
ålänningarna idag?
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Efter tre och ett halvt år av ministerskap så levererar minister Aaltonen en lagstiftning alldeles för sent. Resultatet är att socialoch miljöutskottet ger en allvarlig kritik till ministern, det utskott som
leds av socialdemokraten Beijar. Det enda som ministern kan komma
med i det här skedet är att fortsättningsvis försöka sätta ansvar på liberalerna och kommunerna enligt det faktum att ministern allvarligt har
försenat sig i sitt arbete och satt socialarbetare och människor på Åland i
en mycket oklar situation.
Det är dags nu att visa lite ödmjukhet och hellre börja prata om hur vi
ska åtgärda den här situationen på bästa sätt. Att bara anklaga andra för
egna misstag leder nog bara till att förtroendet kommer att bedömas
vara förbrukat.
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Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Misstag, man kan säga att det var ett misstag att socialvårdsbyrån levererade en lagstiftning. Vi hade anlitat en extern lagberedare för att ta fram lagar och vi lämnade över det till lagberedningen.
Misstaget är väl att det inte fanns tillgängliga resurser så att vi kunde få
lagen vidare till lagtinget. Det ansvaret får jag väl ta på mig. Jag menar
att vi nu ändå kan reda ut den här situationen. Det handlar om procedurerna här i förvaltningen, i självstyrelsen givetvis.
När det gäller misstag som sker ute i kommunerna, när barn, ungdomar och andra far illa, det är i irreparabla som vi inte får låta ske. Därför
är det så viktigt att vi lämnar den här diskussionen och går in på innehållet. Vilken socialpolitik ska vi ha, vilken socialvård ska vi ge våra
åländska invånare?
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Individen och individens rättssäkerhet ska sättas i
centrum. Det får inte sker något glapp. Det här är andra fallet, vi hade
bostadsbidrag slagen genast efter nyår och nu kom den här socialvårdslagen.
Det är ministerns ansvar att se till att det inte blir luckor och att lagar
kan träda ikraft när andra lagar upphör så att paketen hålls ihop.
Vi har rätten att kritisera och därför är detta igång.
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Ltl Anders Eriksson sade förtjänstfullt i måndags; ”nu har
det här misstaget hänt, är det inte dags att gå vidare?”. Vi kan inte låta
det vara ogjort. Det är som det är nu. Vi borde kanske ha mycket mera
förstärkning inom den allmänna förvaltningen. Men vi lever under sådana förhållanden att det inte alltid riktigt lyckas. Det är fantastiskt att vi
kan upprätthålla en självstyrelse med en sådan liten men effektiv förvaltning. Det är jag stolt över, trots allt.
Det sker misstag ibland, här kan det få ske tycker jag. Vi måste också
komma ihåg att misstag inte får ske ute i verksamheterna, ute i kommunerna, där verkliga människor av kött och blod kan komma i kläm. Inte
ens den skarpaste lagstiftningen kan skydda oss från det om det inte
finns människor som agerar ute i kommunerna.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! I det här fallet har socialarbetare och människor som
behöver nyttja sociala tjänster hamnat lite i kläm. Det här ärendet
kommer vi att lämna bakom oss, men spörsmål är till för att utkräva ansvar också. Vad fallerar nästa gång? Nu har vi haft två ärenden, fast nog
finansministern hade namnet på framställningen av bostadsbidragslagen och den här lagen är socialministerns. Vilken blir nästa?
Minister Carina Aaltonen, replik

Ja, det får väl se. Det kan vi inte garantera för vi lever i en sådan verklighet att vi inte kan jämföra oss med rikets social- och hälsovårdsministerium där de har hundratals anställda som kan producera. Vi är en sårbar
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förvaltning. Vi försöker göra det absolut bästa med de resurser vi har
och det ska vi också komma ihåg.
Jag tycker att det här spörsmålet är lite tunt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Minister Carina Aaltonen betonade i slutet av sitt svar hur
viktigt det är med en riktig lagtillämpning. Det är ett omdöme som jag
delar helt och fullt. Naturligtvis är det så.
Vi har domstolsväsende som sedan i sista hand säger vilken som är
den riktiga rättstillämpningen i ett enskilt fall. Jag vill dock betona och
upplysa om att för att man ska kunna komma till en riktig lagtillämpning så måste man veta vilken lag som gäller. Jag har åtminstone för
egen del betydande svårigheter att veta vilken lagstiftning som gäller
idag inom landskapet Åland på de områden där lagtinget har lagstiftningsbehörighet på socialvårdens område. Det gäller inte bara att tilllämpa rätt, det gäller också att veta vad som gäller och det är lagstiftarens ansvar att säga vad som gäller i varje stund.
Talmannen
Tiden är ute!
Minister Carina Aaltonen, replik

Ja, det är nämligen så att det är socialvårdslagen FFS1 710/1982 som är
tillämplig på Åland, enligt landskapslagen 1995:111 om tillämpningen i
landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård, dvs. den här blankettlagen om socialvård. Den lagen har varit tillämplig på Åland väldigt
länge och den fortsätter att vara tillämpning. Socialvårdslagen förblir
alltså ikraft på Åland inom landskapets lagstiftningsbehörighet utan särskilda lagstiftningsåtgärder. Även om det har trätt en annan socialvårdslag ikraft i riket så gäller den gamla socialvårdslagen fortfarande på
Åland.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Ja, och inom de områden där riksdagen har behörighet så
gäller någonting annat på Åland. Man ska vara ganska inkommen i ämnet för att veta vilken den rätta lagtillämpning en är, som ministern själv
nämnde.
Det här är inte som det ska vara. Därutöver har vi sju andra lagar som
kan tillämpas på det sätt som nämndes här. Från rättsskyddssynpunkt
är det inte tillfredsställande. Vad sedan gäller rättsmedel, ändringssökande och rättelseyrkande så befinner vi oss i en ännu mera komplicerad situation.
Det här kommer att lösas men läget är inte såsom det var tänkt med
självstyrelse för Åland.
Minister Carina Aaltonen, replik

Det är alltså bara mindre ändringar i lagarna om handikapp; klientavgifter, utkomststöd, klientens ställning, privat socialvård och barnskydd
som inte ska tillämpas på Åland. Det är bara ändringarna i barnskydds-
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lagen som är betydande. Andra övriga tekniska uppdateringar av hänvisningar i rikslagar, så att de hänvisar till den nya socialvårdslagen, är
inte tillämpliga på Åland. Då menar vi att man inte ska ta hänsyn till de
här ändringarna eftersom vi inte har implementerat den nya socialvårdslagen. Det är 1982-års socialvårdslag som gäller.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Vtm Viveka Eriksson

Talman! Ingen framförhållning, ingen styrning och nu tvärstopp! Socialministern har dragit i nödbromsen på tåget som för socialpolitiken in i framtiden. Just nu står tåget där mittemellan två perronger. Eftersom tågföraren
inte klarat av att styra för att hålla tåget på banan har hon dragit i nödbromsen med följden att hjulen har låst sig. Frågan är, kommer tåget att fortsätta
framåt eller ska det backa?
I flera års tid har social lagstiftningen i riket varit satt under lupp. Experter
och grupper har analyserat och sökt nya vägar för den kommande socialpolitiken. Ett moderniseringsarbete genomförs och nya lagar utarbetas. För
Åland har det stått klart länge, åtminstone sedan 2010, jag tror att det var redan 2009 som man började följa den här frågan. Det har varit klart att vi
måste vidta åtgärder, grunderna för våra blankettlagar förändras och vi måste
förhålla oss till den verkligheten. Det har vi alltså vetat sedan 2010.
I svaret på spörsmålet sägs att ”landskapsregeringen aktivt har följt rikets
arbete med förnyande av socialvårdslagen”. Vad då? Vad har den aktiviteten
i så fall lett fram till för resultat?
Vår kritik bygger främst på att aktivitet saknats. Vi vet att resursbristen på
socialvårdsavdelningen varit stor och att de tjänstemän som finns där gjort
sitt allra bästa för att hänga med. Men den ansvariga ministern, socialminister Aaltonen har brustit i sitt ledarskap genom att inte styra upp arbetet
och se till att tillräckliga resurser avdelats för utvecklingsarbetet. Chefstjänster har varit obesatta och för få personer har fått lov att axla ett alldeles för
stort verksamhetsfält. Därför har inte arbetet med att följa utvecklingen, analysera läget och ta fram lagar fungerat som det borde för att trygga den
åländska socialpolitiken och förnya den lagliga grund på vilken kommunernas socialservice vilar.
Bristen på aktivitet har lett fram till dagens konkreta besvärliga situation
där socialarbetare och kommundirektörer skriver skrivelser och uttrycker sin
frustration över ett synnerligen osäkert läge.
Vi står just nu på spåret med låsta hjul och får lov att vänta tills presidenten godkänt den s.k. stopplagen som gör det möjligt att backa tillbaks till det
läge vi befann oss i innan rikets socialvårdslag trädde i kraft den 1 april.
Det tråkiga i sammanhanget är att vi måste backa och inte istället fortsätter framåt. En fortsatt god socialvård i landskapet måste tryggas och vi behöver modernisera vår lagstiftning inom området. Landskapsregeringens vägval
innebär ingen utveckling.
Landskapsregeringen säger i sitt svar på spörsmålet att de informerat,
märk väl informerat, kommunerna om sina avsikter att inte anta rikets socialvårdslag. Detta skulle ha skett i november. Vid en kontroll med kommuner
om den informationen verkligen gått fram och diskuterats uppstår frågeteck-
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en. Möjligen kan en sådan information gått ut men definitivt har inte kommuner och sakkunniga involverats på något sätt eller hörts om deras synpunkter eller behov.
Vidare har, enligt svaret, landskapsregering angivit sina avsikter i budget
och socialvårdsplan från januari i år. Landskapsregeringens avsikter var uttalade redan på hösten men varför gjordes ingenting åt saken? Varför fördes
inte stopplagen till lagtinget så att den kunde tillämpas från den 1 april? Då
kunde vi ha sluppit den oro och osäkerhet som nu råder på det kommunala
fältet.
Enligt den informationen så fanns en lag redan i början av november den
s.k. stopplagen. Lagen hade upphandlats av utomstående lagberedare och levererats till landskapsregeringen. Varför hamnade lagen då i någon skrivbordslåda eller var den nu låg? Ministern sade tidigare att lagen låg hos lagberedningen. Ministern skyller ifrån sig. Jag anser och jag vet att det är alltid
en ministers ansvar att se till att lagar verkligen förs fram i landskapsregeringen. Man kan inte skylla på lagberedningen. Det var ett väldigt svagt argument, tycker jag.
Vad jag förstår så var det ganska små ändringar från ursprungsförslaget.
Skulle man ha fört den lagen till lagtinget så kunde man ha tagit den medan
det fanns tid.
Sett ur ett kommunalt perspektiv hände sedan ingenting och ingenting
ända fram till mars. Det var fullständigt tyst. Då började det pysa för att så
småningom explodera för då antog landskapsregeringen den s.k. stopplagen
och överförde den till lagtinget som remitterade lagen till utskottet den 9
mars. Då först hördes företrädare för kommunerna, av utskottet märk väl,
lagtinget gav sig tid att lyssna på kommunerna! Och då fick också kommunfolket lagen i sin hand. Tidigare hade man inte fått lagförslaget om man inte
själv hade gått in och aktivt sökt den förstås. Detta var en dryg halv månad
innan rättsläget förändrades för socialvården.
Från landskapsregeringen var det tyst. Inga kontakter ingen information
till kommunerna. Fast inte helt tyst, ett informellt möte hölls i början på mars
med några kommuners socialarbetare men till det mötet var inte alla inbjudna, endast tre kommuner. Alla kommunerna var inte ens inbjudna.
Jag förstår inte varför inte landskapsregeringen i det läget gick ut till alla
kommuner och bjöd in dem och berättade om situationen?
Det som också hände i samband med att stopplagen överfördes till lagtinget, den 9 mars, var att socialdemokraterna, lantrådet Gunell och socialminister Aaltonen, gick ut i en insändare och talade om egen socialpolitik, att
vi ska frångå blankettlagstiftning, stifta egna lagar, att riktlinjer ska dras upp
under våren i form av ett meddelande om socialpolitiken. I slutet av mandatperioden? Många av oss såg utspelet som ett försök att sprida dimridåer för
att dölja det faktum att de inte skött sitt jobb, inte haft framförhållning och
inte sett till att lagstödet för socialservicen vilade på stadig grund.
Det som var särskilt förvånande var att socialministern och lantrådet går ut
i pressen och framför allmänt tyckande. På den nivån bör man ha torrt på fötterna. Lantråd och socialminister har ett ansvar att det som förs fram från
landskapsregeringens sida är genomtänkt, vederhäftigt och förankrat. Att det
finns ett underlag i form av analyser, någon form av förarbete där följder och
konsekvenser för kommuner och människor framgår. Inom socialpolitiken
behövs verkligen framförhållning och stabilitet, människor berörs i sin var508

dag på områden där de är som svagast. De som sköter socialservicen måste
ha klara regelverk, åtgärder griper in i människors liv och är också integritetskränkande i vissa fall. I det läge när oron börjat sprida sig och framtiden
verkade osäker behövdes ett uttalanden från högsta ledningen för att skapa
framtidstro och tillförsikt. Utspelet hade dock motsatt effekt, istället för att
gjuta olja på vågorna, lugna det nu allt mer oroliga kommunfolket och förmedla saklig information om läget väcktes ännu mera oro och osäkerhet av
utspelet.
Under de följande veckorna blev oron bland socialarbetare och kommunfolk framförd i insändare och artiklar. Det efterlystes information om laglighetsgrunderna och rättsläget efter 1 april då rikslagen trädde i kraft. Vad
skulle gälla på Åland och hur skulle mellantiden tills stopplagen var i kraft
fungera? Som landskapsregeringen själv säger i svaret; ”läget är inte optimalt!” Nej.
I mitten av mars, ett par veckor före den 1 april, först då, skickas information om vad som gäller ut till kommunerna, men dessvärre ändras informationen och det kom kontraorder. Under de här veckorna kom det minst två
pressmeddelanden med olika budskap. Nya bud kom, särskilt frågan om rättelseyrkande har väckt stor förvirring bland dem som ska tillämpa lagarna.
Det som sägs nu, efter en halv månad, är att det fortsättningsvis är osäkert
vad som gäller och vad och vilken del av informationen det går att lita på.
Den sista informationen till kommunerna landade i kommunernas mailboxar kl. 19.55 kvällen före den 1 april innan lagen ändrades. Då hade kommunerna gått och väntat ett tag på att de skulle få den här informationen. Det
är väl knappast god framförhållning, inte god förvaltning och synnerligen
ojuste att försätta kommunernas socialarbetare i ett så besvärligt läge. Som
social- och miljöutskottet utrycker det ”den uppkomna situationen är otillfredsställande och försätter kommunerna i en besvärlig situation”! Minst
sagt!
Lyckligtvis är kommunerna begåvade med duktiga och ansvarsfulla socialarbetare som kommer att göra allt som står i deras makt för att de som behöver servicen ska få den på ett professionellt sätt också under det rättsläge som
råder ett tag framöver. Och förhoppningsvis kommer ingen i kläm, varken socialarbetarna eller klienterna.
Det råder stor besvikelse ute i kommunerna över hur socialpolitiken skötts
under mandatperioden. Landskapsregeringens respekt för kommunernas
tjänstemän och för kommunernas åsikt har brustit.
I spörsmålssvaret sägs: ”Rättssäker socialvård uppnås inte enbart genom
att stifta lagar. Rättssäkerheten bygger i hög grad även på att de tjänsteinnehavare i kommunerna som ansvarar för socialvården har en tillräcklig
och bra utbildning”. Med andra ord, landskapsregeringen bollar tillbaks bollen till kommunerna och säger att de problem vi pekat på i spörsmålet inte
beror på brister i landskapsregeringens lagstiftningsåtgärder och agerande
utan på brister i sociala personalens yrkesutövning.
I diskussionen om KST har det ofta framskymtat påståenden om att reformen behövs för att servicen i kommunerna inte skulle skötas på ett rättssäkert sätt. Det är ett synnerligen dåligt argument. Om landskapsregeringen
misstänkt stora brister i socialservicen borde tillsyn ha genomförts och problemen pekats ut. Svepande påståenden om brister faller över alla som jobbar
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inom socialomsorgen och det är inte en juste metod att peka finger till en hel
yrkeskår för att förstärka sin egen argumentation för en viss åtgärd.
Vi hävdar att landskapsregeringen varit senfärdiga och inte haft framförhållning. Brister i ledningen och avsaknad av resurser är en orsak som jag redan pekat på. Vi påstår också att en orsak är det stora fokus som landskapsregeringen haft på KST under mandatperioden. Regeringen har varit fullt
upptagen med att bygga ett hus, en organisation för gemensam socialvård och
därför glömt att lägga energi på grunderna för en god socialvård, modernisering av socialvårdslagar. KST är ett hus som byggts i snart fyra år men som nu
visar sig vara byggd på synnerligen ostadig och osäker grund när lagar, som
utgör grunden för KSTs verksamhet, inte utarbetats och när stödet från dem
som ska verkställa är verkligt svagt.
En del av reformarbetet i riket berör specialomsorgs- och handikappsservicelagarna. De kommer att slås samman och den lagen ska träda ikraft 2017.
Vi har också här blankettlagar som grund för service i landskapet till personer
med funktionsnedsättning och utvecklingsstörning. Det är nu mindre än två
år till den reformen genomförs. Om inte landskapsregeringen nu tar ett aktivt
grepp om den lagförändringen så kan vi 2017 stå utan lagstöd för specialomsorgens verksamhet. Det är oroande! Vi förutsätter att landskapsregeringen i den här frågan har ett aktivt grepp.
Trovärdigheten och respekten för landskapsregeringens socialvårdspolitik
har fått sig en rejäl knäck. Vårt förtroende för socialministerns förmåga att
leda det fortsatta reformarbetet är rubbat, ytterst är lantrådet ansvarig.
En fråga av den här digniteten, med allt schabbel som uppdagats, borde
förstås ha utmynnat i ett misstroende. Vi valde i första hand att lyfta ärendet
som ett spörsmål. Vi kommer att lyssna på debatten och avväga vad vi gör när
den lider mot sitt slut.
Just nu står vi kvar på spåret med låsta hjul. Vi kommer att backa tillbaks
när presidenten godkänt stopplagen. Det är fel riktning, vi måste köra vidare
och framåt och modernisera socialvårdslagstiftningen för att trygga en god
social service framöver. Konkreta svar ges inte i spörsmålssvaret hur landskapsregeringen tänkt arbeta för att föra tåget framåt igen. Men vi liberaler,
ålänningarna och socialarbetarna måste få betryggande svar snarast om hur
framtiden ska formas.
Minister Carina Aaltonen, replik

Tack, herr talman! Om arbetet med socialvårdslagens sattes igång 2009
vad gjorde dåvarande lantråd och socialminister för att påbörja arbetet
med att revidera den åländska socialvårdslagen? Det ser jag inget spår
av.
Däremot tycker jag att vi är på samma räls i alla fall. Vi har inte avvikit eller stannat upp. Det här tåget tuffar nog på.
Vi gjorde däremot ett medvetet val sommaren 2014. Det är också att
ta ett aktivt beslut om att inte låta rikets socialvårdslagstiftning träda
ikraft på grund av att vi inte visste vilka ekonomiska konsekvenser det
kommer att få och hur organisationen kommer att se ut. Ska vi ha 16
små stugor eller handlar det om en rejäl villa? Vi tycker att det skulle ha
varit oansvarigt att föra på kommunerna nya uppgifter utan att ha konsekvenserna utredda.

510

Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Socialministern fortsätter att frånhända sig sitt ansvar. Snart
fyra år har ministern suttit på stolen i landskapsregeringen och haft ansvar för utvecklandet av socialpolitiken. Det finns ett utbrett missnöje
med den förda politiken och det arbete som har genomförts. Det finns
ingen anledning för ministern att gång efter annan peka finger åt liberalerna.
Ta ansvar! Förklara hur vi ska komma framåt från det låsta läge där vi
står just nu.
Minister Carina Aaltonen, replik

Herr talman! Det finns ett mycket bra läge att gå vidare ifrån. Vi kan nu
få grunden och strukturen på plats allra först. Kommunernas socialtjänst utgör den kommunala myndighet som all socialvård, förutom
barnomsorg och äldreomsorg, kan verka utifrån. Vi behöver samla kompetenserna. Vi behöver få en mera rättssäker och likvärdig socialvård på
Åland. Det här är ett viktigt arbete som den här regeringen har varit
med och axlat. Det borde ha legat på kommunerna men vi från regeringen har tagit det här ansvaret för att inte människor ska falla mellan stolarna och för att inte de mest utsatta ska fara illa.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! I replik efter replik skyller ministern ifrån sig. Nu var det
kommunerna som borde ha agerat, socialarbetarna gör fel och liberalerna borde göra någonting. Det är inte snyggt. Ansvaret ligger hos ministern.
Strukturerna till KST, som ministern hänvisade till, handlar om ett
husbygge, ett projekt som måste vila på en grund och grunden är lagarna. Det är lagarna som anger vad man ska göra i huset. Har man inte
grunden på plats så kommer inte huset att stå, då faller huset ihop. Därför måste man komma vidare med sociallagstiftningen och få den på
plats för att komma vidare med samordning.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, herr talman! Vtm Viveka Eriksson månar nu väldigt mycket om
kommunerna och det har varit mycket om procedurer, datum och information. I slutet av sitt anförande talade hon om innehållet i lagstiftningen.
År 2017 ska man i riket slå ihop specialomsorgen och handikappservicelagen. Min fråga till Vtm Viveka Eriksson är: Hur tänker sig liberalerna att den här lagen ska skötas? Är det av 16 kommuner? Ska specialomsorgen bli ett kommunalt ansvar för alla kommuner eller hur ska det
gå till? Ska vi ha ett kommunalförbund och dessa 17 institutioner ska
sköta samma lagstiftning?
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Ltl Sundback använder sig av samma metod att försöka peka
finger åt liberalerna. Tar nu ansvar! Ni sitter i regeringen och har möj-
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lighet att påverka. Min oro är att landskapsregeringen inte får fram
lagstöd för specialomsorgen till 2017, såsom med socialvårdslagen.
Vi kan vi finna oss i en situation där grunderna för vår specialomsorg
snart försvinner och vi har inte en ny. Om man inte har börjat jobba
med den lagen så rekommenderar jag ltl Sundback att påminna sin minister om att det är dags att börja jobba med den nu. Man kan inte bara
aktivt följa, man måste också göra någonting.
Ltl Barbro Sundback, replik

Vtm Eriksson pratade om att regeringen inte tar sitt ansvar. Visst tar regeringen sitt ansvar! Kanske lösningarna inte är desamma som vicelantrådet vill ha. Vi vet inte vilka de lösningarna är.
Oppositionen har också ett ansvar att komma med lösningar och det
hör vi inte mycket om nu.
I vtm Erikssons hemkommun finns det personer med funktionsnedsättningar som åtminstone tre gånger i rad har fått rätt i domstol för att
kommunen inte klarade av att tillämpa handikappservicelagen. Det är
nog bäst att titta på sina egna ansvarsområden först innan man far ut
mot regeringen.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Jag vill påpeka att det inte var ett schyst grepp att peka ut enskilda personer i enskilda kommuner. Det var inte snyggt!
Ltl Sundbacks parti, med sitt stöd av regeringen, försätter kommunerna, inklusive Finströms och ltl Sundbacks egen hemkommun, i en
svår sits när man inte ser till att det finns lagstöd för en social verksamhet som är stabil och trygg. Det är läget just nu och man är osäker på
framtiden.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, herr talman! Vtm Viveka Eriksson sade att landskapsregeringen
inte har tagit sitt ansvar. Jag tycker att ministern klargjorde på vilket
sätt man nu ska hantera den här lavinen av ny lagstiftning som nu sker i
riket.
Man tar inte alls hänsyn till att Finlands riksdag under fyra år har arbetat med sote-reformen och gör enorma förändringar. Hur ska vi då på
lilla Åland, som är ett mikrosamhälle, kunna ta hänsyn till den lagstiftningen? Riket har behörighet och vi har också vår egen behörighet.
Landskapsregeringens ministrar har lyft fram kommunernas socialtjänst som ett förslag på hur vi vill reda upp det. Men då går liberalerna
ut i varenda kommun och motarbetar att vi ska kunna lyckas med KST.
Ni har röstat gång på gång på gång på kommunal nivå. Hur tänker liberalerna förverkliga de kommande lagarna?
Talmannen
Tiden är ute!
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Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! I riket, som här på Åland, har man tittat mycket på organisationsmodeller och hur man ska komma vidare med dem. Både i riket och
på Åland måste organisationsmodellerna ha stöd i lag för att man ska ha
klart för sig var man ska göra. Vilket är innehållet? Vilken service ska
klienterna få? Den lagen, som ltl Kemetter kallar för en lavin med lagar,
den lagstiftningen har vi inte på grej just nu. Just nu lever vi i ett osäkert
läge. Vi vet att det blir en stopplag och vi backar tillbaka men vi borde gå
framåt. Nu borde vi se på framtiden och hur vi ska bygga vår socialvård i
framtiden.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, herr talman! Det är ju det enda smarta man kan göra i det här
skedet. På rikets sida försiggår ett virrvarr och då ska vi väl inte börja
sätta igång ett enormt arbete för att sedan göra stora förändringar.
Jag är faktiskt intresserad av hur liberalerna tänker garantera den
likvärdiga servicen på hela Åland, för det är inte likvärdig service idag.
Det finns barn som faller mellan stolarna. Hur tänker liberalerna garantera att så inte sker? Genom att stoppa, att säga nej till kommunerna socialtjänst och säga att vi alltid ska ha det som det har varit? Fixa någon
lagstiftning, gör en utredning, men man kommer ingen vart på det sättet.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Jag måste igen säga att socialdemokraterna använder sig av
metoden att försöka peka finger istället för att tala för vad man gör i regeringsställning.
För att man ska ha ett rättssäkert och jämlikt förhållningssätt gentemot olika personer som är beroende av socialservice på Åland så måste
det finnas en stabil laggrund att bygga verksamheten på. Just nu har vi
inte detta säkrat och tryggat. Vi vet inte och vi vet ännu mindre efter socialdemokraternas utspel vad som kommer att gälla i framtiden. Egen
socialvård, vad betyder det? Vad betyder egen socialvård när det gäller
resurser, sakkunskap och experter som behövs för att hjälpa dem på rätt
som tillämpar lagarna? Vi vet i alla fall inte vad socialdemokraterna vill.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Christian Beijar, replik

Herr talman! Vtm Eriksson citerar ur social- och miljöutskottets betänkande där vi konstaterade; ”därför att den uppkomna situationen är
otillfredsställande och försätter kommunerna i en besvärlig situation”.
Vtm Eriksson efterlyste också i sitt anförande vad regeringen gör i den
här situationen. Det framgår ju klart och tydligt av betänkandet; ”för att
avhjälpa situationen har utskottet erfarit att landskapsregeringen utarbetat anvisningar och ytterligare information som tillställts kommunerna under mars månad om hur den berörda sociallagstiftningen
ska tillämpas under övergångsperioden”.

513

Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Visst, fem i åtta kvällen före kom det anvisningar, som till vissa
delar omkullkastade tidigare information som man hade fått två veckor
tidigare. Är det bra förvaltning ltl Beijar? Som socialarbetare vet ltl
Beijar minsann hur viktigt det är att man har ordentligt lagstöd i sin
verksamhet, att man ha framförhållning och att man tryggt kan vila mot
lagarna. De åtgärder en socialarbetare gör kan vara väldigt svåra. Man
måste vara trygg i laggrunden för att göra rätt åtgärder.
Christian Beijar, replik

Herr talman! Vi lever inte i ett laglöst tillstånd. Fortsättningsvis grundar
det sig på lag. Det har varit en speciell situation. Men vi kan ändå konstatera att landskapsregeringen har gett anvisningar och även rekommenderat att om kommunerna ytterligare har oklarheter så kan de
vända sig till landskapsregeringens social- och miljöavdelning och diskutera och utreda vidare den här frågan.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Det är ju det enda raka att göra i det här läget. Socialvårdsbyrån borde ge mera råd och stöd till kommunerna nu när man har frånhänt sig sitt ansvar som tillsynsmyndighet. Socialvårdsbyrån borde ta
tillbaka rollen att stöda och ge anvisningar. Sedan kan inte en anvisning
ersätta lagstödet. När olika åtgärder vidtas måste man ändå grunda de
åtgärderna på det som sägs i lagen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Herr talman! Landskapsregeringen har varit relativt ödmjuk i sitt
spörsmål. Vi är fullt medvetna om att vi just nu befinner oss i en svår situation. Det beror dels på de omständigheter som råder och det system
som vi lever i men också på orsaker som vi själva delvis har medverkat
till, tyvärr, och det har vi beklagat. Vi har samtidigt försökt göra vårt
bästa för att det ska bli så bra som möjligt för kommunerna och för
ålänningarna. Man ska kunna leva i ett så rättssäkert samhälle som möjligt under den här övergångsperioden.
Jag har själv blivit lite mera aktiv i socialpolitiska sammanhang genom KST. Det här är kanske det viktigaste området för ålänningarna.
Jag har ibland försökt hitta konsensus vad det är som de åländska politikerna vill och hur strukturen ska se ut i framtiden. Jag har ännu inte
lyckats i tidigare debatter och ännu mindre idag få någon bild av vad liberalerna vill. Hur ska liberalerna möta framtiden och de utmaningar
som vi har inom socialvården? Vilken struktur ska vi ha?
Talmannen
Tiden är ute!
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Vicelantrådet säger att man har varit ödmjuk. Jag tycker inte
att det är schyst när man pekar finger mot kommunernas socialarbetare
och underförstått säger att man inte riktigt sköter sitt arbete där. Soci-
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alministern stod just i talarstolen och sade detta i den riktningen. Jag
tycker inte att detta är ödmjukt och det är inte schyst.
Det är tillsammans med kommunerna som landskapsregeringen ska
föra hela utvecklingen av det kommunala arbetet vidare. Det är också
tillsammans med kommunerna som landskapsregeringen borde ha haft
framförhållning och ha lagarna på plats och tänkt på framtiden tillsammans med de sakkunniga i kommunerna. Det har inte landskapsregeringen gjort. Landskapsregeringen har försuttit chanserna att ta med
kommunerna i det arbetet.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Herr talman! Jag vill säga väldigt tydligt att landskapsregeringen inte
pekar finger mot socialarbetarna och kommunerna i den här frågan.
Tvärtom, vi känner största möjliga respekt för det jobb som görs under
den svåra situation som vi har under den här övergångsperioden. Vi
måste alla hjälpas åt både kommunerna och landskapet. Jag tycker att
det är viktigt att vi här i lagtinget hjälper till att minska på den osäkerhet
som de facto ändå finns i viss mån, det måste vi erkänna. Vi borde hjälpas åt istället för att peka finger åt varandra här i lagtinget.
Jag upprepar det jag sade tidigare; hur ser den liberala strukturen ut?
Jag är väldigt intresserad av att höra liberalernas målsättningar och visioner om de finns. De åländska partierna måste söka en bred lösning
tillsammans. Det är ett komplicerat område som vi rör oss i, vi har både
landskapets behörighet och kommunal behörighet och då måste de
åländska partierna visa vägen. Hur ser den liberala visionen ut här?
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! När det gäller att landskapsregeringen inte pekar finger åt socialarbetarna så kan jag informera vicelantrådet om att socialarbetare i
kommunerna faktiskt känner sig utpekade. Man använder en sådan argumentation att KST behövs för att socialarbetarna inte klarar av det
och att de inte ett bra jobb. Det är dålig argumentation, då pekar man
finger på ett fult sätt.
När det gäller hur vi ser på organisationsmodellen KST så har vi fört
fram det i olika sammanhang, vilket vicelantrådet vet. Vi väntar nu på
den lag som landskapsregeringen snart ska föra hit om KST. Vi har förstått att det ska komma en sådan lag, det hörde vi senast här idag, och
då kommer vi att föra den diskussionen mera ingående.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Vtm Viveka Eriksson har redogjort för liberalernas befogade frågeställningar och den förtjänade misstron mot landskapsregeringen.
Jag ska nu kort redogöra för hur liberalerna skulle ha velat och vill föra en
åländsk socialpolitik där medborgarna, både stora och små, är i centrum. En
modern politik som är i fas med utvecklingen i de övriga nordiska länderna
och som är effektivt till både service och kostnad.
Vad händer på rikssidan? Ja, man för hälso- och sjukvården samt socialvården allt närmare varandra. Det är ett modernt och effektivt sätt att tänka
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och framförallt gagnar det dem som är i behov av service. Det synsättet försöker i alla fall göra upp med gamla strukturer och gammalmodiga sätt att se på
de människor som är i behov av stöd.
Jag ska ge ett exempel. En påsk för många, många år sedan var jag i tjänst
som sjukskötare på akuten. Som jag minns var det ganska lugnt och plötsligt
stannade det en bil utanför porten. En medelålders man klev ut och försökte
med stor möda väcka och baxa ut någon ur baksätet. Det lyckades inte och jag
gick ut för att hjälpa till. Mannen var gråtfärdig. I bilen låg hans son, en ung
man i 25-års ålder, kraftigt drogpåverkad. De hade ringt kommunen, de hade
varit till alkohol- och drogmottagningen, de hade varit till den psykiatriska
akuten i Grelsby och ingenstans fick de hjälp. Den somatiska akuten återstod.
Då för 15 år sedan fanns det en tydlig uppdelning mellan psykiatri och missbruk. Gränsen för kommunalt och landskapets ansvar var otydligt. Idag pratar man på ett helt annat sätt och det är den riktningen som lagstiftningen
har. Man pratar om samsjuklighet, om dubbeldiagnoser och man kan inte
särskilja på psykisk sjukdom och missbruk i vissa fall.
Hur borde den här komplexa frågan hanteras? Liberalerna är i opposition,
vi har inget inflytande i landskapsregeringen. Som jag bedömer det så lyssnar
landskapsregeringen inte överhuvudtaget på liberalerna, trots utfästelser om
parlamentariska grupper och trots att vi har varit positiva och velat ha tilläggsinformation t.ex. om KST. Det har varit kalla handen.
För liberalernas del drogs riktlinjerna delvis upp i budgeten för 2012. Den
var den sista budgeten som vi i förra landskapsregeringen lade och som den
sittande regeringen, av naturliga skäl, förstås inte fullföljde eftersom det var
en annan regering. Men i vår budget 2012 fanns klara tydliga riktlinjer hur
man skulle gå vidare med den här frågan. Socialvården var aktuell sedan
2009-2010 och vi visste inte hur socialvårdens skulle utformas. Vi visste att
finansieringen också var en väsentlig del i det hela. I budgeten för 2012 stod
det att ett nytt landskapsandelssystem skulle utvärderas och omformas. Det
skulle genomföras generösa samarbetsunderstöd, det skulle bli piska men
också saftiga morötter.
Först nu i vår, fyra år senare, har det här fundamentala arbetet startat. Vid
referensgruppens möte, så sent som i måndags, lyfte en medlem upp den här
frågan. Nu riskerar vi att hålla på ”smådutta”. Först får vi en jättedebatt om
kommunernas socialtjänst, vem som ska ansvara och vem som ska betala. Vi
diskuterar vem som ska betala för skolan, för äldreomsorgen och hur kostnadsfördelningen ska utjämnas. Så har vi ytterligare en debatt om ett nytt
landskapsandelssystem. Det är inte ett hållbart sätt att arbeta anser liberalerna.
Hur skulle man ha gått vidare? Ja, man skulle ha hållit sitt löfte om att ha
en politisk parlamentarisk referensgrupp till socialvården. Det skulle också
ha varit på sin plats att man skulle haft en sakkunnig referensgrupp bestående av kommunerna, landskapsregeringen och socialarbetarna som skulle
ha bevakat, analyserat och följt processen på rikssidan. Den processen är organisatorisk men den har också ett materiellt innehåll.
Vilken betydelse har det att man på rikssidan nu diskuterar att föra över
utkomststödets grunddel och stöd för närståendevård till FPA? Ska vi ha det
eller ska vi inte? Vill vi ha det? Detta tänker man genomföra på rikssidan
2017 och vi står här som levande frågetecken. Hur ska vi ha det? Ska vi med i
det systemet eller inte? Det borde vi ha vetat redan nu och därför är jag
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chockad. Jag är chockad för att man inte kan ge de riktlinjerna eller ha en politisk linje i de här frågorna. Ja eller nej, fördelar och nackdelar? Det tänker
man ta fram nu.
När det gäller ÅHS-lagen, som var en parallellprocess till socialvårdslagen,
så reformerade man hela hälso- och sjukvårdslagen på rikssidan. Det gjorde
vi också på Åland. Vi följde processen hela tiden. Inte är det på det viset att
lagen trädde ikraft och så öppnade sig Pandora ask. Man har utkast, man ser
vad som händer och precis på det viset arbetade vi med ÅHS-lagen. Vi tog
skelettet av rikslagen, den stadfästas i december 2010 och i april 2011 hade
lagtinget en ny ÅHS-lag på bordet.
Tittar man på ÅHS-lagen så ser man hela det här tankesättet med socialvårdslagen och hälso- och sjukvårdslagen. Det är barnskydd, missbrukarvård,
vård och omsorg av personer med funktionshinder, både psykiskt eller fysiskt
och det finns väldigt starka beröringspunkter mellan hälso- och sjukvården
och socialvården. Detta finns i ÅHS-lagen, i paragraferna 1, 35, 40, 41 och 48.
Ingenting av den riktlinjen ser man i kommunerna socialtjänst. Det finns
ingenting av det här samarbetet.
När det gäller prioriteringar så har jag varit inne på det också. Här är det
politik. Liberalerna vill prioritera barnskydd och handikappservice och det
gjorde vi också under den förra perioden. Då antog vi blankettlagar inom
handikappservice och barnskydd. Det är komplicerad lagstiftning, det gäller
rättsäkerhet, det finns forskning och man griper in i människors fundamentala rättigheter. Liberalerna tog det ställningstagandet att när det gäller handikappservice och barnskydd så ska vi ha som blankettlagar. Det var den politiska ambitionen. Så fort man gör förbättringar i de lagarna så ska de börja
gälla direkt på Åland. Man måste följa med vad som händer för att man ska
kunna ha en diskussion med kommunerna. Det var absolut en prioritet för
oss och det stoppar landskapsregeringen nu.
Landskapsregeringen prioriterar istället hemvårdsstödslagstiftning och där
har landskapsregeringen grovt kalkylerat fel vilka kostnaderna blir för kommunerna. Ministern går ut i pressen och säger att man är ledsen över att man
inte kan införa förbättringar i tandvården eller reformera ÅHS-avgifterna.
Här har vi ju instrumentet i våra händer och inte heller där vill man göra politik. Landskapsregeringen skyller på någon annan fel och det håller inte.
När det gäller egen socialpolitik så vill jag hålla med vtm Jansson. Jag
känner inte igen diskussionen om att vi inte skulle föra en egen socialpolitik.
Jag förde socialpolitik, Harriet Lindeman förde socialpolitik, vi har egen
barnomsorgslag och vi har egen hemvårdsstödslag. Sedan kan man också föra
socialpolitik delvis inom ÅHS och inom andra områden. Så det känner jag
heller inte igen. Jag tycker att det var en dimridå som man kom med.
När det gäller hur liberalerna skulle ha agerat så handlar det också om resurser och hur man prioriterat politiskt i landskapsregeringen. Vi vet, och där
finns det en samstämmighet, att den sociala sektorn har fått för lite resurser.
Nå, hur har den här landskapsregeringen prioriterat under den här mandatperioden? Ja, inom trafikavdelningens allmänna förvaltning har kostnaderna stigit kraftigt. Vi har inrättat flera myndigheter, vi har mera byråkrati
och det kan vara nödvändigt till viss del. Men vi står här nu med skägget i
brevlådan.
Det som också har kommit fram när liberalerna har börjat röra och föra i
den här processen gäller kommunerna stöd för en reform. Landskapsrege517

ringen hade stöd bland socialarbetarna och det stödet är borta nu för att man
har hanterat frågan så dåligt. Landskapsregeringen har inte hört facken och
landskapsregeringen har inte personalen med sig. Landskapsregeringen kan
inte ge klara besked hur det kommer att se ut för de arbetstagarna ute i
kommunerna som har försörjningsplikt, huslån och barn.
Jag upprepar min kritik; jag tycker att det är väldigt, väldigt dåligt skött.
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Ltl Katrin Sjögren sade att vi redan nu borde ha varit igång
med arbetet att reformera socialvårdslagen. Jag ser i ett utlåtande som
ltl Katrin Sjögren gjorde 2010, då trodde man också att den här lagen
skulle träda ikraft 2011. Som avslutning säger Katrin Sjögren; ”servicestrukturen ser annorlunda ut på rikssidan än på Åland och det innebär
att den planerade lagen kommer att kräva en annan utformning på
Åland”. Så är det.
År 2012 besökte vi social- och hälsovårdsministeriet och år 2013 var
de på besök här och vi frågade hela tiden vad som händer med den här
lagstiftningen och varför den inte går framåt. Man kunde inte bestämma
sig vilken form den skulle ha. Först i mars 2014 bestämde man sig och
då kunde man komma vidare.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag upprepar det som har sagts vid otaliga replikskiftena här:
Det är minister Aaltonen som har ansvaret nu. Så är det. Jag skulle ha
förståelse och vi skulle till och med från liberalernas sida kunna godkänna den här den här stopplagen om vi skulle ha haft någon slags mera
riktning. Hur blir det med FPA? Hur tänker man sig? Inom vilken tidsrymd kan vi göra de materiella förbättringarna som vi nu sätter stopp
för? Hur tänker landskapsregeringen kring det? Jag skulle haft förståelse för det, men samma dag som det börjar brinna i buskarna går
lantrådet och socialministern ut och säger att nu ska vi ha egen socialpolitik. Det är nog ”god morgon yxskaft” om man inte har haft en tanke tidigare. Jag förstår precis att man har lagt allt krut på KST, men även det
som händer på rikssidan har betydelse för KST och hur mycket personal
det tarvar.
Minister Carina Aaltonen, replik

Ska vi springa efter det de gör eller inte gör i Finland? Vi har erfarenhet
av det också. Vi satte igång ett lagberedningsarbete, lagen om patienters
och klienters självbestämmande och den lagen skickade vi ut på remiss
till kommunerna under hösten. Det var ett prioriterat arbete för det rör
verkligen den enskilda människan på Åland. Men sent på hösten bestämde sig den finska regeringen för att inte föra det här till riksdagen
överhuvudtaget. Det var ett arbete som vi hade lagt ner mycket tid och
kraft på.
Ska vi springa efter det som sker eller inte sker i Finland eller ska vi
försöka utforma någonting eget? Kommunernas socialtjänst är grundläggande för att vi sedan ska veta vilket innehåll vi ska sätta på den här
strukturen och fundamentet. Jag tycker att vi har valt en egen väg här.
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Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Vi vill veta vad den egna vägen är. Vi vet att vi ska få något slags
diffust meddelande här i slutet av mandatperioden om den framtida socialpolitiken. Det borde naturligtvis ha kommit för länge sedan och
stopplagen borde ha varit tagen så att vi inte hade fått det här glappet
som vi har. Självklart borde det vara på det viset.
Klart att vi ska en egen socialpolitik som vi alltid har haft, men vi har
begränsade resurser. Jag tror att Åland aldrig kommer att få de resurserna som finns t.ex. när man ska utforma en ny barnskyddslag. Man
går in i familjerna och tar bort barnen från familjerna. Då ska man absolut ha torrt på fötterna. Absolut!
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Herr talman! Ltl Katrin Sjögren höll ett väldigt engagerat anförande. Jag
tycker att det skulle vara bra om ltl Sjögren också kunde vara lite tydligare med hur liberalerna ser på den framtida strukturen. Det är lätt att
vara kritisk, men det är svårt att bygga upp och få samförstånd. Jag
lyssnar gärna på liberalerna. Jag har vid flertal tillfällen talat med Katrin
Sjögren och försökt lyssna in liberalernas åsikter. Viljan har kanske inte
varit allt för stor att medverka i det här arbetet och det kan jag förstå
med tanke på de roller vi har.
Men för den skull behöver vi en ny struktur här på Åland för att möta
utmaningarna. Hur ser den strukturen ut? Ska det vara 16 olika enheter,
som idag, när det gäller den sociala servicen eller ska vi söka samordning? Det är själva huvudfrågan.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Vicelantrådet vill ha klara besked och det ska han få. Under
förra mandatperioden tog dåvarande lantråd Eriksson och jag som socialminister fram den första undersökningen om hur den framtida socialvården skulle se ut, trots kompakt motstånd från centern och trots att
centern sågade den utredningen jämt med fotknölarna. Vi från liberalerna har varit hyfsat tydliga när vi har haft meddelande till lagtinget och
när vi har varit i kommunerna. Vi ser att ni politiskt har bestämt er.
Inget samgående av kommunerna, inget till ÅHS, det ska vara kommunalförbund. Men snälla, please, lyssna lite, lite: Vi vill ha finansieringen klar. Titta på andra alternativ, se t.ex. på ÅHS! Det har vi sagt i
kommunerna, vi har sagt det i lagtinget och det är kalla handen från
landskapsregeringen.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Finansieringen kommer säkerligen att ordna sig i samband med landskapsandelsreformen för tidsperspektivet börjar bli sådant att det går att
sammanföra de här två projekten.
Ska jag tolka ltl Sjögren på det sättet att liberalernas linje är att föra
bort den här kommunala behörigheten upp till landskapsnivån, till
ÅHS?
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Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det har varit liberalernas förslag. När det gäller de här smala
delarna som handikappservice och barnskydd så är de extremt regelstyrda. Vi såg en vinst, det fanns strukturer.
Vi har fört fram att man skulle ha ett hälso- och sjukvårdsben och ett
socialvårdsben, det kan inte vara någon hemlighet. Vi vill i alla fall varit
ganska hovsamma hittills i just den begäran, men det har landskapsregeringen helt och hållet ignorerat.
Nu vet vi att på rikssidan kommer saker att föras över till FPA. Ska vi
vara med på det tåget eller inte? Ska vi göra nya strukturer och system
när vi kanske kunde vara lite smarta och utnyttja de system som finns på
rikssidan inom FPA? Då kunde vi sätta det krutet på någonting annat
t.ex. förebyggande inom barnskyddsområdet.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Man blir nästan darrig i knävecken att komma upp efter det engagemang som Katrin Sjögren visade.
Flera i regeringsblocket har undrat om det är en spricka i oppositionen och
hur allvarligt det här är. Det är nog inte allvarligt alls, vi har haft ett gott samarbete och det goda samarbetet vill vi gärna fortsätta med. Just i den här frågan har vi helt enkelt olika uppfattningar och det är orsaken till att vi inte är
med på spörsmålet.
Det finns många befogade frågor i det här spörsmålet. I vissa fall tycker jag
att man skjuter över målet. Jag ska återkomma till det.
Jag tycker också att landskapsregeringens svar tyvärr är rätt mediokert.
Pratet om en egen socialpolitik verkar tyvärr försvinna lika fort som det dök
upp och man tittar på det här svaret. Jag ska även återkomma till det.
Liberalerna anser i spörsmålet att landskapsregeringen är senfärdig, otydlig och ryckig, vilket jag inte har någon avvikande åsikt om. Det ligger en hel
del i det.
I spörsmålet sägs vidare: ”Landskapsregeringens agerande har inte ökat
allmänhetens respekt för och tilltro till landskapspolitiken och dess möjligheter.” Det är sant. Det är tyvärr ett generellt problem även om minister Aaltonen och hennes avdelning kanske haft mest missar på sistone. Jag kan hålla
med om att den här typen av agerande när man kommer så otroligt sent med
så här pass viktiga frågor så är det klart att det inte ökar allmänhetens respekt
och tilltro till landskapspolitiken och dess möjligheter.
Vi skulle inte alls ha haft något problem med att skriva under det som noteras överst på sidan 2 i spörsmålet. Det är precis samma sak som jag sade i
måndags när vi diskuterade de så kallade stopplagarna. På grund av att landskapsregeringen har lagt nästan alla resurser som man har kunnat uppbåda
på utvecklingsarbetet kring detta KST-projekt så har situationen blivit som
den har blivit när det gäller blankettlagarna för sociallagstiftningen och bostadsbidraget osv. Vi vet att de här lagarna kom är enormt sent.
Det sägs också i spörsmålet att man har svårt att förstå det partipolitiska
utspelet. Man skriver: ”Om landskapsregeringen har verkliga avsikter att
förändra inriktningen på socialpolitiken borde ett beredningsarbete ha ge-
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nomförts och hållfasta planer presenterats”. Det är helt sant, det är väl det
minsta man kan begära.
Spörsmålet tar i början väldigt mycket sikte på vad som har hänt i Finland
och hur viktigt det är att vi följer det, till och med den finska lagstiftningen
räknas upp i början av spörsmålet. Det sägs även att de s.k. stopplagarna förhindrar befolkningen på Åland att ta del av de förmåner som föreslås i den
nya rikslagen. Jag ställer mig frågan; vilka förmåner menar man? Man pratar
också om att man vill frysa socialpolitik i landskapet och att det här kommer
att få omfattande följder. De omfattande följderna skulle då vara att ovanstående socialpolitiska reformer uteblir eller skjuts på framtiden, barnen blir de
största förlorarna och kommunerna ställs inför nära nog övermäktiga utmaningar i lagtillämpningen på grund av det oklara rättsläget. Här tycker jag att
man faktiskt skjuter en hel del över målet.
Att barnen skulle bli de största förlorarna låter ju väldigt allvarligt och därför har jag satt mig in ganska noga i det här.
Man kan konstatera tre saker. Tar man alla sju så kallade stopplagarna så
är det egentligen mest materiella förändringar i sex av lagarna. Men när det
gäller barnskyddslagstiftningen så finns det vissa ganska omfattande ändringar. Den största förändringen är att anmälningsskyldigheten för dem som
arbetar med barn utvidgas. Det gäller fogdeämbetet, tullen och så vidare. ”I
stället för brådskande placering ska placering inom öppenvården eller
andra stödåtgärder kunna användas.” Den här ändringen är tänkt just p.g.a.
att man inte vill vidta så mycket åtgärder mot de berördas vilja. Jag uppfattar
att man de facto jobbar ganska långt på det sättet redan idag på Åland.
Den tredje stora förändringen är att andra kapitlet i barnskyddslagen om
”Främjande om barns och ungas välfärd” flyttas till socialvårdslagen. Man
behöver då ha klart för sig att när lagframställning nr 7, dvs. stopplagarna,
träder ikraft så gäller faktiskt det här också i landskapet Åland.
Tittar vi på landskapsregeringens svar så det som bekymrar mig mest är att
det ljus som vi har sett i tunneln när landskapsregeringen har börjat pratat
om en egen socialpolitik, vilket vi anser vara intressant, men samtidigt skriver man redan i andra stycket att man vill göra en analys ”inte minst i fråga
om kostnader, som följer av den finska lagstiftningen”. Det är ju ett fullständigt obegripligt resonemang som man har i början. Man säger också: "I riket
syftar reformarbetet till att stegvis i kommunal regi integrera socialvården
med hälso- och sjukvården. På Åland har hälso- och sjukvården och socialvården skilda huvudmän”. Detta bekräftar precis det som jag sade första
gången när man från socialdemokratiskt håll började prata om att man skulle
ha en egen socialpolitik. Man känner en väldigt stor oro för att KST skjuts i
sank.
Det sägs också: ”Landskapsregeringen har aktivt från år 2010 följt rikets
arbete med förnyande av socialvårdslagen.” Kom igen! Inte har landskapsregeringen riktigt gjort det, inte hade vi befunnit oss i den här situationen då.
Det mest förvånande är när man skriver längst ner på sidan 1; ”att landskapsregeringen avser att under år 2015 ta fram ett lagförslag till förnyande av socialvårdslagen och lagstiftningen som sammanhänger med den
samt att det är viktigt att det görs en grundlig analys av reformarbetet i riket och hur landskapets socialvårdslagstiftning kan anpassas till de
åländska strukturerna”.
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Längst ner på sidan 2 räknar man upp hela syftemålet med reformen i riket
och man pratar om att man i stort sett kan förena sig med det.
När det gäller landskapsregeringens svar så skriver man: ”En rättssäker
socialvård uppnås inte enbart genom att stifta lagar”. Det är förstås sant,
men nog måste man ändå ha de grundläggande rättigheterna i en bra lagstiftning. Man pekar istället på att kommunerna socialtjänst på något sätt
skulle vara komplement till att man inte riktigt har lagstiftningen i skick. Jag
hoppas verkligen att jag läser första stycket på sidan 3 fel.
I svaret nämns att man har tagit fram utredningar om ekonomisk utsatthet
och man säger att ett familjepolitiskt program blir klart i maj 2015. Men det
här är ändå bara en liten, liten del av en heltäckande socialpolitik.
Till sist säger landskapsregeringen i sitt svar: "En position i förhållande till
lagstiftningen behöver bestämmas och en färdriktning anges." Nog är det
lite väl uppe i det blå, som jag tror att någon sade tidigare. Ansvarig minister
Aaltonen sade att nu måste vi gå in på innehållet. Men vilket innehåll vill
landskapsregeringen ha i en egen socialpolitik? Vi tar gärna del av resonemanget om en egen socialpolitik. Det har i stort sett under hela mandatperioden pratats om en parlamentariskt tillsatt referensgrupp men det har inte
blivit någonting.
Jag hoppas och jag vädjar till landskapsregeringen; menar man någonting
överhuvudtaget med resonemanget om en egen socialpolitik så borde man ju
ändå inse att man inte har någon möjlighet att genomföra den själv under
den här mandatperioden. Tillsätt nu snabbt en parlamentarisk grupp för att
få någonting på plats när det gäller den här biten. Gör det av två orsaker, för
det första så har vi ett nyval på gång och det andra är att landskapsregeringen
i det här svaret väldigt tydligt pekar på att man inte riktigt vet själv vad man
vill.
Jag vill avrunda med att peka på fem exempel som vi från Ålands Framtid
gärna skulle vilja ha med i en egen åländsk socialpolitik. Vi har i många
sammanhang föreslagit olika åtgärder för att motverka barnfattigdomen i
landskapet. Vi har motionerat om utredningar och då har vi fått svaret att det
inte behövs, vi har alla svar vi behöver. Men det ledde i alla fall till att vi nu
har fått den här utredningen om ekonomisk utsatthet, så det är alltid någonting.
Vi har också rent konkret föreslagit att ensamförsörjartillägget skulle fördubblas, men inte heller det har majoriteten velat gå med på.
Jag nämnde i måndags att vi har flera motioner på gång om sociallagstiftningen. Vi ska återkomma mera i detalj. Jag vill nämna ett par exempel.
Vi vet att det är svårt att kombinera pensioner för folk med funktionshinder och lön i dagens system. Det är en otroligt stor utmaning. Detta skulle vi
vilja ha lösningar på. Folk som har haft olika problem på arbetsmarknaden,
funktionshindrade eller långtidssjuka har inte en sådan arbetserfarenhet som
förutsätts för att få arbetspension. Man får istället folkpension och stora delar
av folkpensionen försvinner så fort man tar det minsta lilla arbete. Det här
skulle vi vilja få en lösning på.
Vi vill också åstadkomma en mera jämställd föräldraledighet. Vi vet att det
ofta är så att den i familjen som har den högsta lönen jobbar vidare och får
pensionspoäng, och den som har en lägre lön blir hemma och får inte några
pensionspoäng överhuvudtaget. Den här orättvisan borde utredas så att arbetspensionen helt enkelt skulle delas lika mellan föräldrarna under den tid
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som någon av föräldrarna är hemma med barnen. Det är ju ändå ett gemensamt åtagande att sätta barn till världen.
Jag ska avrunda med att konstatera att min tid har gått ut, fru talman.
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Ltl Anders Eriksson räknade upp tre områden där det eventuellt skulle kunna vara lite problematiskt. Det gäller det andra kapitlet i
barnskyddslagen; ”Främjande av barn och ungas välfärd”, som nu upphävs men som kommer att komma ikraft igen. Vi har analyserat konsekvenserna lite närmare och vad vi behöver göra för att snabbt komma
vidare. Vi behöver komma igång med en översyn av barnskyddslagen så
fort vi får ledig kapacitet på lagberedningen.
Det stora reformarbetet måste faktiskt vänta så att vi vet vad som
händer på Finlands sida eftersom vi har så pass mycket sociallagstiftning som ändå är fastknuten i det finska systemet. Vi är lite grann i kölvattnet.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Anders Eriksson, replik

Nackdelen när man pratar utan ett helt komplett skrivet manuskript är
att man kanske glömmer vissa saker.
Minister Aaltonen sade att man ska komma igång med en analys nu
så fort som möjligt. De stora ändringarna som förekommit i barnskyddslagen träder ikraft i landskapet på grund av att det är riksbehörighet. Sedan kan man tycka att det är bra eller dåligt, men det spelar
egentligen inte så stor roll hur vår lagstiftning ser ut.
Dessa punkter som jag nämnde är rikslagstiftning, utom andra kapitlet i barnskyddslagen när man för över det till socialvårdslagen. Men
även detta faller på plats när stopplagarna på plats, om jag har förstått
det rätt.
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Som jag har sagt tidigare hänger inte allt bara på lagstiftningen. Vi har just nu en omfattande översyn och utvärdering angående
metoden ”barnhusprojektet”. Vi får ett svar och en rapport på detta i augusti. Vi håller också på med ett utvecklingsprojekt inom Rädda Barnen
där vi utbildar familjevårdare för att förbättra familjevården. Vi jobbar
nog mycket med barnskyddsfrågorna. Dessutom pågår ett samarbete på
tio fokusområden mellan utbildningsbyrån och socialvårdsbyrån där vi
försöka förbättra samverkan så att inte barn och ungdomar ska falla
mellan stolarna. Mycket görs inom det här fältet. Vi har verkligen aktivt
och praktiskt gått in för att förbättra området som gäller barn och ungdomar, men kanske inte så mycket med lagstiftning ännu.
Ltl Anders Eriksson, replik

Lagstiftningen måste vara i skick, vilket jag sade i mitt huvudanförande.
Sedan är det mycket annat som återstår.
Minister Aaltonen sade i sin första replik att man skulle analysera
barnskyddslagstiftningen och se vilka problem det finns. Jag tror inte att
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det sist och slutligen finns så stora problem. Resterna av repliken gick åt
till att säga att man ska vänta vad som händer på den finska sidan.
Det lilla, lilla ljus jag har sett i landskapsregeringens tunnel är att när
landskapsregeringen börjar pratar om en egen socialpolitik så trodde jag
faktiskt att man menade något, att landskapsregeringen ville ha samtliga
partier med sig och sätta sig ner och diskutera vad som är det bästa för
åländskt vidkommande.
När vi tittar t.ex. på bostadsbidragslagen så var det en nyhet för mig
när jag fick reda på hur det slår vid en separation. Den föräldern som
barnen är skrivna hos får alla förmåner; bostadsbidrag, barnbidrag osv.
Talmannen
Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback

Tack, fru talman! Det var på något vis en lättnad och ett andrum att lyssna på
ltl Anders Eriksson. Han ville ändå blicka framåt och tala om innehållet i den
framtida socialpolitiken, även om han sin vana trogen uttryckte väldigt stark
misstro mot sittande regeringsförmåga att klara av de här frågorna.
Jag noterar med intresse Ålands Framtids önskemål att diskutera hur man
motarbetar barnfattigdom och ensamförsörjarnas behov av stöd. Sedan när
det gäller invalidpension och möjligheten att jobba och tjäna pengar så är det
en riksangelägenhet, likaväl som jämställd familjeförsäkring. Men trots det är
det viktiga frågor. Vi kan också utöka vårt socialpolitiska arbete genom att i
högre grad försöka påverka rikslagstiftningen.
Fru talman! I det här spörsmålet har vi fått en tung beskjutning från liberalernas sida. Jag tycker att man ändå har missat målet ganska kraftigt. Man
har talat om det osäkra rättsläget och att det inte skulle finnas stöd i lag för
den socialvård som nu bedrivs i kommunerna.
Sedan har mycket detaljerad kritik framförts om behovet om information
till kommunerna. Allt som har gått galet har man lyft fram för att visa på hur
regeringen och särskilt minister Aaltonen på något vis har misslyckats i sitt
arbete. Jag som har sett det här arbetet från ganska nära håll kan säga att
minister Aaltonen är säkert en av de mest engagerade och ansvarsfulla ministrarna i den här regeringen. Hon har levererat flest lagframställningar under den här mandatperioden och hon är genuint intresserad av sociala frågor.
Man kan faktiskt inte lasta henne för att lagstiftningen i riket har varit osäker
in i det sista. Jag tycker att kritiken på något vis är lite gnällig till de delarna.
Sedan kommer ett allvarligt kapitel när vtm Viveka Eriksson försöker
framställa oss i majoriteten som att vi skulle ha något agg i sidan till socialarbetarna på Åland och en misstro deras kompetens. Det kanske kan uppfattas
så. Hela diskussionen om de små kommunernas kompetens har inte att göra
med enskilda personers utbildning, utan om de kommunala resurser som
läggs på socialvården och som kan läggas på socialvården. De resurserna kan
inte förväntas vara tillräckligt stora för att möta de krav som rikslagen om socialvård ställer på kommunerna. Det är ju detta som är problematiken om
man vill införa den som blankettlag. Hur skulle det vara möjligt för alla
kommunerna att upprätthålla en socialjour? Det är helt omöjligt. Det måste
ske någon sorts samordnad form. Det betyder ju inte att någon av oss hyser
agg eller att vi ser ner på socialarbetare. Det tycker jag faktiskt är en ganska
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oansvarig oppositionspolitik, i så fall vill jag att sådana exempel konkretiseras.
Om man ska klara av en modern socialvård på Åland så är det sociala upptagningsområdet det viktigaste.
När grundlagsutskottets ordförande Johannes Koskinen var här så diskuterade vi frågan om tvingande bestämmelser att gå in i KST. Han uttryckte
och formulerade det väl; när det gäller medborgarnas rätt till jämlik social
omsorg så går det före kommunernas självbestämmanderätt. I 6 § grundlagen
finns det en bestämmelse om lika rätt inför lagen. Varje ålänning ska få sina
sociala behov och rättigheter tillgodosedda oberoende av var de bor idag. De
flesta av oss uppfattar att det inte fungerar på det viset. Det beror inte på politisk ovilja i kommunerna eller på bristande kompetens hos socialarbetarna.
Det beror på att resurserna är otillräckliga för att möta det kravet.
Det är ju därför som regeringen och majoriteten diskuterar två typer av reformer. För det första; KST för att få en organisation som är tillräcklig resursstark för att möta alla de krav som lagstiftningen ställer. För det andra; att
titta på om det faktiskt är rikslagen som vi ska ta som blankettlag eller om vi
ska göra vissa anpassningar till de åländska förhållandena. De här hänger ju
ihop.
På något vis är det lite beklämmande att just den här frågan ska bli en
stridsfråga. Vi borde ju gemensamt försöka hitta lösningar för alla ålänningars bästa.
För några dagar sedan var det en väldigt avslöjande artikel om en flicka
som i åratal hade vanvårdats av mycket tragisk orsakar. I flera år for den här
flickan illa. Hon hade kontakt med sociala myndigheter, med skolan och med
ÅHS. Men varje gång hon kom i kontakt med myndigheterna så vek man undan och det blev inte bättre för henne. Till slut tog sjukvården hand om
henne. Hennes pappa, som inte bor på Åland, kämpade i åratal för att få
vårdnaden om flickan och det lyckades till slut. Det här tar jag inte upp som
ett exempel på bristande resurser. Jag tar upp detta för att den vård- och omsorgsmodell som vi har haft hittills vill vi inte ha i framtiden, dvs. att hälsooch sjukvården sköter sitt, socialvården sitt och skolan sitt och det här gäller
speciellt barn och unga som är utsatta. Det måste finnas ett större integrerat
arbete mellan de institutioner som kommer i kontakt med barnen, för att
man i de här ytterst svåra fallen ska lyckas med gemensamma krafter att
hjälpa och stötta barn och unga.
I våra väldigt små samhällen är det ytterst svårt att överhuvudtaget synliggöra barn och unga som blir utsatta för olika typer av missförhållanden eller
övergrepp, eftersom samhällena är så pass slutna. Det här medför också att
det är nödvändigt att ha en större och starkare specialiserad organisation som
inte har grannar, bekanta eller svågrar i varken socialnämnder eller som
tjänstemän på socialkanslierna. Det är det som är problemet med rättssäkerheten inom socialvården. I våra små samhällen tystas svåra övergrepp ner innan de ens kommer till en tjänsteman. Jag tycker att det här ansvaret mer
och mer försvinner i lagtinget när vi närmar oss valet. Alla tänker på vad
kommundirektörer och alla möjliga andra säger. Nu plötsligt är frågan om
likvärdig service för alla, när det gäller socialvården på Åland, inte central.
Det är faktiskt särintressen och egenintressen i politiken som hotar dessa
människors socialvård och trygghet.
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Jag vädjar till lagtinget att vi kanske den här gången ändå ska försöka
överse med våra egna partiintressen och tänka på tredje parts behov av stöd
och hjälp. Det gäller många gånger barn och unga människor som är mycket
svårt utsatta. Tack, fru talman.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Eftersom vi månar om tredje parts stöd är vi angelägna om att
den grundläggande lagstiftningen är på plats, att man har trygghet i lagen. Det är ju det som hela den här diskussionen handlar om.
Ltl Sundback sade att vi kommer med oansvarig kritik när vi pekar på
den kritik som man från ledande håll i landskapsregeringen har riktat
mot socialarbetare som yrkeskår. Det är ett faktum att socialarbetarna
upplever det på det sättet. Den informationen har jag fått från flera håll.
Socialarbetarna uppfattar att en svepande kritik, om kanske ett enda
fall, leder till att alla känner sig träffade av kritiken. Ett exempel finns
här i en tidningsartikel där man pekar på det.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! För det första tror jag inte att Vtm Viveka Erikssons bedömning av kompetens som har diskuterats inom socialvården är riktig.
Ingen från regeringen eller oppositionen har riktat kritik mot enskilda
socialarbetare. Jag tror att det är en väldigt destruktiv väg att gå om
man vill diskutera hur vi ska försöka förbättra situationen. Det är att
föra vidare missuppfattningar som inte håller i verkligheten och jag
tycker att det är väldigt oansvarigt. Det är att skapa motsättningar och
känslosamhet som inte grundar sig på verkligheten. Det är illa för den
här processen, oberoende av vilken åsikt man har i sak.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Det här är ingenting som jag själv har hittat på. Det gäller inte
ett enstaka exempel. Jag har hört det från olika håll. Socialarbetarkåren
känner sig faktiskt påhoppad, det är ett faktum. Nu försöker ltl Sundback släta över det med att man menar småskaligheten och en massa
andra saker. I verkligheten har enskilda uttalanden på ministernivå lett
fram till att man har uppfattat saker på det här sättet. Jag är budbärare i
den här frågan.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, det kan väl så hända. Men jag har förklarat för min del, för mitt parti
och för den regering jag representerar att det i så fall är en missuppfattning. Jag hoppas att budbäraren för det vidare till de berörda.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Vi är överens om att vi ska samordna och samarbeta. Det som
vi diskuterar är organisationen för samarbetet.
Ledstjärnan för liberalerna har hela tiden varit en samordning, vilket
det också var i förra landskapsregeringen och då var vi ganska ensamma.
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När det gäller det ärende som ltl Sundback tog upp i talarstolen så var
det mycket allvarligt. Det var mycket sorgligt och hemskt att läsa. Varje
gång sådant här sker så borde man ha någon form av haverikommission.
I det här ärendet måste man också komma ihåg att efter det så fick vi en
ny barnskyddslag. Vi fick en barnskyddsjour som mycket lätt skulle
kunna utvecklas till en socialjour. Barnskyddslagen är väldigt, väldigt
tydlig. Vi skrev också i 48 § i ÅHS-lagen att man i barnskyddsärenden
har en skyldighet samarbeta med kommunerna. Metoderna finns.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Jag tror inte att det är möjligt att diskutera det här enskilda
fallet här i lagtinget i repliker och anföranden. Jag tog det som ett exempel på att det sätt som man jobbar så fungerar det inte vid alla fall när
man har väldigt vattentäta skott mellan olika institutioner och de lagar
som berör barn och unga. Det fungerar tyvärr inte i de svåraste fallen,
där krävs mera samarbete.
De nya rikslagen innehåller mycket strukturer där man utgår ifrån att
flera med olika kompetenser måste ta sitt ansvar så att inte de allra
svåraste fallen skyfflas från den ena till den andra myndigheten.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det är precis också det som har varit liberalernas linje; att ha
ett hälso- och sjukvårdsben och ett socialvårdsben där man ser de här
komplexa områdena som går in i varandra, vilket jag också försökt säga i
mitt anförande, och där man kräver ett samarbete och ger lagstöd åt ett
samarbete. Det är precis på det viset som liberalerna har diskuterat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag är glad att höra det. Vi behöver diskutera de sektorer som berör särskilt barn och unga men även andra personer som har behov av vårt gemensamma stöd. Om vi kan diskutera det så tror jag säkert att det här
arbetet kommer att gå framåt i en god takt och med tanke på tredje
parts bästa.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Lantrådet Camilla Gunell

Fru talman! Tack för ordet. Det känns som att tonläget efter ltl Sundbacks anförande kom i ett sådant läge att diskussionen börjar bli konstruktiv och vi
kanske kan lyssna på varandra och inte bara agitera från där vi står.
Jag skulle nu vilja säga, så att det blir glasklart för alla i den här salen och
för medierna som för ut det som sägs här i salen, att någon kritik av socialarbetarnas arbete har det aldrig någonsin varit tal om i frågan om kommunernas socialtjänst. Däremot ser vi hur socialarbetarna i små samhällen ofta jobbar ensamma, de är ganska utsatta i sitt arbete och det är mycket kompetenskrävande att jobba som ensam socialarbetare i en kommun. Det är många lagar som du ska kunna och du ska sköta ärendena rättssäkert och bra för alla
de berörda.
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Det här har socialarbetarna påtalat och det är heller ingen nyhet för det här
parlamentet. Diskussionen om möjligheten till specialisering, möjligheten till
fördjupning, möjligheten till kolleger och möjligheten till framförhållning och
förebyggande arbete har funnits på vår önskelista under lång tid.
Även i den utredning om socialvårdens framtid, som togs fram under den
förra liberala socialministern, diskuterades precis de här sakerna. Hur ska
man inom socialvårdens område och inom missbrukarvården kunna stärka så
att man också främjar rekrytering? Det är inte det som vi har idag som vi ska
försöka bevara och frysa läget. Vi ska bereda oss idag inför det som vi ska
skörda imorgon.
Vi har sett hur saker och ting förändrar sig väldigt mycket. Under hela den
här mandatperioden riket genomfört enorma förändringar och drivit enorma
förändringsprocesser inom struktur och organisation vad gäller hälso- och
sjukvården i den så kallade sote-reformen.
Socialvårdslagarna skrevs också utifrån att de ska tillämpas i en verklighet.
En verklighet som ska bestå av gigantiska organisationer i relation till det
åländska småskaliga samhället. Detta har vi sett.
Samtidigt har vi på Åland också vårt eget förändringsarbete inom det sociala området. Det är ett förändringsarbete som gör att vi ska stå starka i morgondagens utmaningar med all dess nya lagstiftning som kommer från rikets
sida, men också där vi själva på Åland vill förbättra och skapa ett gott liv för
alla ute i kommunerna.
Helt tydligt och klart sagt härifrån talarstolen; det finns ingen kritik mot
enskilda socialarbetare ute i kommunerna. Jag hoppas att liberalerna hjälper
till att föra fram det budskapet till alla dem som i så fall har känt att de har
blivit utpekade på det sättet. Det är snarare att måna om socialarbetarnas arbetsförhållanden och deras möjligheter att kunna utveckla deras professionella skickliga yrkeskunnande och vår vilja i landskapet att se till att de kan
möta alla klienter på ett rättssäkert och tryggt sätt.
Jag tror också att man måste fundera kring hur vi ska ha det och hur vi ska
samverka på Åland i framtiden. Det är de facto det kommunala planet som
har ansvar för de sociala områdena. Det finns ingen som har ett ansvar för att
samordna kommunal sektor, för att skapa gemensamma lösningar för att
spara pengar tillsammans, för att upprusta och se till att man är skickliga tillsammans.
Kommunförbundet, som idag består av 15 kommuner och inte av Mariehamns stad som har lämnat förbundet, har inte ett ord om utveckling i sitt
uppdrag. Kommunförbundet är intressebevakare.
Vi kan helt enkelt konstatera att funktionen att leda och utveckla det
kommunala på Åland saknas. Det gör att landskapet hamnar i en situation
där vi ser, det som här citerades kring grundlagen, att medborgarna har rätt
framom kommunernas självbestämmande. Då blir det ju landskapet som lagstiftare som ska träda till och se till att grundlagen också gäller Åland och att
de åländska klienterna har samma rätt till service. Därför är kommunernas
socialtjänst ett otroligt viktigt svar på hur vi ska organisera socialvården i
framtiden.
Liberalernas modell att socialvården skulle föras till Ålands hälso- och
sjukvård så är det inte kalla handen att vi inte har utrett den varianten. Det är
ju ett medvetet val. Vi har helt enkelt konstaterat att landskapet inte ska påta
sig kommunala uppdrag. Vi vill att socialvården ska vara kvar på den kom528

munala nivån. Det är kommunernas rätt att besluta om de här områdena. Vi
anser att kommunerna är starka nog att kunna sköta det här tillsammans. Så
ska det vara också i framtiden. Jag tror att det är otroligt viktigt att socialvården får möjlighet att utveckla på sina villkor och inte bli en del av hälso- och
sjukvården.
Hälso- och sjukvårdens intressen är drivna av läkarnas intressen. Jag vill
inte se en socialvård som ska kämpa om resurserna vid sidan av specialistsjukvården. Jag tror inte att det främjar en stark och förebyggande socialpolitik i landskapet.
Det är definitivt inte kalla handen. Det är ett politiskt ställningstagande
som vi tog för länge sedan när vi gav oss ut på den här färden. Det är en modell som vi inte har funnit intressant att utreda. Det finns inte mandat till det.
Det har också kritiserats att socialministern och jag gick ut i media i ett debattinlägg i samband med att lagstiftningarna togs. Vi har anklagats för att
föra ut någon slags dimridåer. Jag och socialminister Aaltonen har initierat
en viktig debatt. Nu håller vi delar av debatten idag. Vi kommer att fortsätta
att hålla debatten.
Vi står inför ett vägval där mer och mer av lagstiftningarna i riket, innehållet i lagarna och organisation blir mer och mer sammanflätade. Det medför
att lagarna blir mindre och mindre tillämpbara på de småskaliga organisationer som vi har på Åland. Det här måste vi på något vis förhålla oss till. Det
här blir en väldigt viktig fråga. Diskussionen kring ett underlag och ett
material, den ger vi åt oss alla som sitter i det här parlamentet och till alla
dem som sitter i det här parlamentet från den 1 november, det nya lagtinget.
Det är ett underlag som varje regeringsbildare måste ha i sin hand för att
kunna veta hur man ska välja väg och hur man ska gå vidare.
Jag håller till fullo med om att vi alltid på Åland kommer att vara beroende
av ministeriernas kunnande i riket. Vi kommer att vara beroende av deras resurser när det gäller att ta fram underlag, när det gäller specialistkunskaper
och allt det som krävs när det gäller studier och utredningar. Vi kommer inte
att ha de resurserna någonsin och kunna tävla mot dem. Det kommer alltid
att finnas ett beroendeförhållande. Vi kan heller inte hålla på med teknisk
verkställighet av rikslagar, den tiden tror jag att är förbi. Ju mer storskaligt
det blir på rikssidan så ju mindre och mer känsligt blir det för oss här på
Åland.
De här oförenligheterna har vi i det här debattinlägget tagit fasta på. Vi behöver ett underlag för att studera vidare om hur vägen framåt ska se ut. Det
är inget påbud från regeringen utan det är att ta initiativ till en viktig diskussion som vi alla behöver vara delaktiga i. Tack, fru talman.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Jag tar den sista delen först. Jag tror att lantrådet och socialministern lite har missuppfattat sin roll om man anser att man ska
starta ett debattforum. De har ju makten och ansvaret över att socialpolitiken i landskapet sköts på ett bra sätt och att lagstiftningen är på plats.
Då går de ut och ska initiera en debatt mitt i ett osäkert läge där kommunerna faktiskt är väldigt oroliga för vad som ska hända. Då borde väl
lantrådet och socialministern ha kommit med lugnande information till
dem som såg den här osäkerheten komma. Jag förstår inte att lantrådet
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och socialministern via massmedia ska gå ut och tycka. Det finns ju initiativ att ta via lagtinget då i så fall.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Vi får konstatera med vtm Eriksson och tidigare lantråd Eriksson att vi i
så fall ser mycket olika på våra roller. Jag tror att det är viktigt att landskapsregeringen, inom alla politikområden, för debatten framåt, tar initiativ till nya frågor och för fram en argumentation som man vill vidareutveckla tillsammans med andra debattörer. Det var precis det som var
målet med det här. Vi har också gått ut i andra viktiga frågor och fört
fram nya tankar.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! I det här specifika fallet fördes inte debatten framåt. Det här
var en dimridå som dessutom väckte ännu mera osäkerhet om vad som
komma skall för dem som jobbar med de här frågorna och behöver ha
framförhållning och stabilitet. Det blev en osäkerhet. Det var kanske inte
så klokt att gå ut i en sådan debattartikel just i det skedet.
Annars håller jag med om att den politiska ledningen alltid ska
komma med nya initiativ, men man kan också vara lite taktisk hur man
gör det.
Angående att det är glasklart att ingen kritik har riktats mot socialarbetarna, kan då lantrådet berätta hur det kommer sig att socialarbetarna
ändå uppfattar att det har kommit svepande kritik som angetts som argument för KST? Kanske man inte har formulerat sig så bra alla gånger
när man har fört den här argumentationen?
Talmannen
Tiden är ute!
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Vtm Eriksson gör sig till företrädare för alla socialarbetare i landskapet.
Hon vet vad som har väckt oro och hon vet också vilken svepande kritik
som socialarbetarna har uppfattat si eller så. Jag tror att det är bättre
om dessa personer, som i så fall upplever det så, skulle komma till mig
och regeringen och ta den diskussionen så ska vi förklara oss. Nu hoppas
jag att vi har klargjort den frågan här.
Sedan var det precis tvärtom mot det som vtm Eriksson sade om debattartikeln. Det var ju precis i ljuset av hela processen med socialvårdslagstiftningen, det som har skett och det faktum att sote-reformen också
gick i graven. Efter den 19 april kommer det en ny riksdag som igen ska
ta upp frågan. Vi vet inte ens hur länge den här socialvårdslagen, som
träder ikraft den 1 april, kommer att vara ikraft. Eller om en ny hälsooch sjukvårdsorganisation på rikssidan kommer att innebära förändringar i nu liggande hälso- och sjukvårdslag?
Nej, det var ett klokt beslut att dra i stoppbromsen och vänta och se
tills vi säkert vet hur saker blir på rikssidan när det lugnar ner sig och
när vi själva vet hur vi ska ha det här hemma.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Visst var det ju kalla handen! Landskapsregeringen gick in politiskt för ett kommunförbund för det var den enda politiska framkomliga
vägen. Vi hade velat se för- och nackdelar med andra system, men det
ville inte landskapsregeringen göra.
Kanske vi så småningom börjar komma till pudelns kärna. Det handlar om materiellt innehåll i socialvårdslagstiftningen och det handlar om
den organisatoriska utvecklingen som är komplex och som har konsekvenser på Åland.
De facto skrev lantrådet och socialministern; ”ska vi gå in för en egen
socialpolitik och en helt egen lagstiftning inom det sociala området?”
När vi debatterade det här så fick vi inget svar. Landskapsregeringen har
inte svarat på om vi ska ha egen barnskyddslagstiftning. Nu säger
lantrådet; "nej, det ska vi nog inte ha”. Det har varit mycket oklart.
Faktum är, lantrådet, att regeringskumpanerna till lantrådet inte
hade någon aning om det här. De var helt som frågetecken.
När det gäller personalen så har man haft en bas men det har också
förekommit att socialarbetare har tagit kontakt med liberalerna. Det har
förekommit uppgifter att alla ska sägas upp i och med KST, vilket man
har fått gå ut och avfärdat. Det är mycket rykten igång och det är inte liberalernas fel.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Tyvärr kanske det är förknippat med förändringsprocesser. Saker och
ting förändras, då sätts saker och ting i gungning och det uppstår frågor
som är oklara. Det ser vi i den här förändringen och det har vi sett i alla
förändringar som landskapet har genomfört. Det är så att när människor berörs så uppstår oro.
Nu är vi lagstiftare i den här frågan, men det åvilar ju också kommunerna ett jättestort ansvar hur vi tillsammans förvaltar det här och hur
vi går vidare så att vi skapar trygghet i förändringen. Det är mycket,
mycket angeläget. Kommunerna bör nu bli aktiva spelare i den här förändringsprocessen och vara delaktiga för det är kommunernas personal.
Jag säger det igen; varför tar landskapet på sig ett sådant här arbete
som att skapa en kommunal organisation? Ja, därför att vi inte har någon enda person som är ansvarig för att samordna och förändra på det
kommunala planet. Därför gör vi det.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Visst har lagtinget metoder; budget, lagstiftning och man kan
styra genom lagstiftning. Så är det definitivt. Det fundamentet som
fanns när man gjorde den första socialvårdsutredningen, där socialarbetarna sade just detta, det börjar vara förbrukat. Det är en delorsak till att
det gnisslar. Det handlar förstås om hur man genomför en organisationsförändring och vilket ledarskap man har. Det är precis det här som
vi hör, man är orolig om man kommer att ha sitt jobb kvar osv. Man
måste nog ge tydliga besked.
Sedan skulle det ha varit på sin plats, vilket jag har sagt många
gånger, att man i samband med stopplagen skulle ha haft riktlinjerna
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klara för sig. Man kanske kunde sambehandlat meddelandet om framtidens socialpolitik då.
Talmannen
Tiden är ute!
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Det finns säkert mycket som kunde ha varit si eller så. Det är en brist
och jag beklagar att det här glappet har uppstått. I övrigt finns det inte
så mycket annat att anmärka på tycker jag.
Saker och ting lever vidare. Det som är viktigt nu är den framtida
diskussionen både kring socialvårdens innehåll och hur den ska organiseras på Åland. Det är viktigt för de människor därute som är beroende
av det. Det är viktigt gentemot tredje part och det ansvaret måste vi ta.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Lantrådet sade i anförandet att ingen bär ansvaret för
samordnandet, ledningen och utvecklandet av socialvården på Åland.
Det modifierades här i ett svar till att gälla kommunerna. Det var ett
anmärkningsvärt påstående så vitt jag uppfattade den första delen av
det hela.
De flesta av de närvarande var också med vid seminariet här i huset
den 9 april 2013 när ambassadör Alec Aalto presenterade den så kallade
Aaltogruppens rapport om synpunkter på reformeringen av självstyrelsesystemet. Han inledde med att konstatera att det yttersta ansvaret för
människors väl och ve, alltså socialvården på Åland, bärs av republiken
Finland. Här har vi landskapet Åland emellan, landskapet kan inte svära
sig fri från ansvar för socialvårdens ledning, samordning och utveckling.
Minister Carina Aaltonen, replik

Jag förtydligar om det behövs ännu ytterligare. Jag påpekade att vi har
en strukturell brist i vårt samhälle. Varför landskapsregeringens representanter är tvungna att gå in och sköta förändringsprocessen kring
kommunernas socialtjänst och samordning av organisation på det
kommunala området är för att det på det kommunala fältet saknas en
sådan funktion, en sådan mekanism. Det var det som jag sade.
Naturligtvis har landskapet ett övergripande ansvar för socialvårdens
utveckling i landskapet Åland. Det har vi naturligtvis.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! I en normbunden samhällsordning har vi lagar för att fylla
ut det där glappet så att man i lagar säger hur de här funktionerna ska
skötas och då naturligtvis lagar som man vet vilka de är och huruvida de
är ikraft. Jag kan inte hålla med uppfattningen om att ingen inom det
kommunala bär ansvar för det och det. Vi här i lagtinget kan säga; "nu
förhåller det sig på det här sättet". Den behörigheten har lagtinget och
då följer kommunerna de normer och regler som lagtinget utfärdar.
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Lantrådet Camilla Gunell, replik

Exakt och därmed är det vår avsikt att komma med en lagstiftning om
detta ämne, nämligen kommunernas socialtjänst, under den närmsta tiden.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det var ett lite märkligt anförande som lantrådet höll. Jag skrev upp vad
hon sade. Hon nämnde strukturer, reformer, organisationer, samordna,
förändringsarbete och lite berörde hon personalens arbetssituation. Det
var som ett anförande av en organisationskonsult, inte av en ledande politiker.
Jag saknade innehållet i socialpolitiken. Vad vill man göra för den
funktionshindrade? Vad vill man göra för de barn som har det svårt? Jag
blev otroligt förvånad över det här anförandet. Det gör att jag blir ännu
mera tveksam till om faktiskt socialdemokraterna vill ha en egen socialpolitik? Det skriftliga svaret pekade inte på det och lantrådet anförande
pekade inte heller på det.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Därför att debatten idag handlar om spörsmålssvar och jag gick i svaromål mot olika anklagelser som har kommit här i salen.
Hur socialpolitiken som helhet ska organiseras, dess innehåll och organisation, så tycker jag att jag har upprätthållit mig ganska mycket vid
den diskussionen, framförallt organisationen. Men också innehållet är
av central betydelse. Det är ju därför som jag tycker att ju mer och mer
oförenliga rikets lagstiftning blir med våra små strukturer desto mindre
kan vi ha av teknisk verkställighet av blankettlagstiftning från riket. Vi
måste analysera dess innehåll, vi måste se hur det utfaller i vårt samhälle och vi måste överhuvudtaget ta ställning till om det här är en bra
förändring för Åland. Eller har vi det redan, kanske vi uppfyller det på
något annat sätt? Våra samhällen skiljer sig åt. Det är lilla Åland och de
stora makrostrukturerna som nu tar form på rikssidan.
Ltl Anders Eriksson, replik

Som jag teaterviskade under lantrådets anförande, exakt det har Ålands
Framtid sagt i 12 år så vi har inga problem överhuvudtaget att vi ska
börja tänka själva.
När man pratar om strukturer, reformer och organisationer så nog
måste väl någon gång diskutera vad vi vill göra av den egna socialpolitiken. Det var detta som jag ville ta upp exempel på i vårt anförande.
Jag brukar tänka på Ole Norrback som var ordförande för gränshinderforum och som jag har träffat många gånger i Nordiska rådet. Han
har alltid sagt när han har hållit sitt anförande; "använd makten medan
ni har den, för tro mig jag vet, ni kommer att ångra er sedan". Det är ju
det märkliga. Diskutera innehållet, diskutera på vilket sätt vi kan förbättra för ålänningarna. Lantrådet sade att vi står inför ett vägval, vi har
viktiga framtida diskussioner. Visst har vi det, men vi är beredda att re-
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dan nu börja diskutera innehållet i en framtida egen åländsk socialpolitik och inte bara organisationsutredningar i det oändliga.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

För mig är det ytterst intressant att se vad det blir av sote. Vad kommer
nästa regering att göra? Hur kommer det hela att utforma för på rikssidan? Jag är också mycket intresserad av att se hur vi kan föra kommunernas socialtjänst i hamn. Jag är nästan övertygad om att den som
skriver socialvårdslagen vill också veta hur tillvaron ser ut för dem som
ska tillämpa och utöva dessa lagar. Hur ser den organisationen ut? Är
det 16 mikrokontor eller är det de facto är stark organisation med förmå
på att klara det här bättre tillsammans och också möta de utmaningar vi
har? Det är jag intresserad av.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Gunnar Jansson

Tack, fru talman! Socialpolitisk lagstiftning innehåller huvudsakligen två delar; den organisatoriska delen och den operativa delen. Det är faktiskt inte
mera krångligt än så. De här förhållandena har flämtat förbi i diskussionen.
Jag ville nämna det här för att det finns en struktur också i den här typen av
reglering eller normering.
Det blir svårt när man väver ihop de här två och kanske talar om dem rent
av på samma gång. Jag brukar många gånger använda ÅHS som bra exempel
där man har gjort åtskillnad på organisation och operativ verksamhet. Lagstiftningen inom Ålands hälso- och sjukvård reglerar huvudsakligen organisationen medan den operativa verksamheten följer en annan logik i många
stycken. Vad sedan gäller mottagarna av dess service, klienterna, så formuleras klienternas ställning och rättigheter i en helt annan lagstiftning.
Vad spörsmålet, så vitt jag förstår och med min underskrift, går ut på är att
få ordning på den här lagstiftningen som sådan. Det förhållandet att vi kan ha
problem med socialvårdens organisation på Åland får ju inte leda till att vi
glider in i ett tillstånd av en normlöshet. Jag ska berätta varför.
Socialpolitisk lagstiftning med organisatoriska normer och operativa bestämmelser syftar inte till något annat än att trygga människans värdighet,
dvs. materialisera klientens ställning och rättigheter.
Vad är då människans värdighet? Ja, jag kommer snart till pudelns kärna.
Människans värdighet är den främsta mänskliga rättigheten som man känner
till i vår del av civilisationen. Man brukar säga den sanningen är faktiskt universell och ska och bör gälla universellt. Det är tveksamt om det uppfylls. Vår
hela rättsordning bygger på människans värdighet och respekten för människans värdighet. Den föreskrivs av naturliga skäl i en mängd internationella
fördrag; i grundlagar, i självstyrelselagen och i sociallagstiftningen. Sociallagstiftningen uttryckligen på lagnivå, för det handlar om dessa rättigheter.
Vi har i Finlands grundlag till och med på flera ställen beskrivet att man
kan utfärda normer på lite olika nivåer beroende på ärendets art. Men ett område går man inte och fingrar på; grunderna för människans rättigheter och
skyldigheter måste alltid framgå i lag. Så står det också i självstyrelselagens
21 §. Med lag avses här normer som man vid en viss tidpunkt vet vilka de här
och hur de gäller. Det här motsvaras av att den offentliga maktutövningen
534

måste ske under lagarna och utövare är myndigheter, just för att ansvaret och
laglydnad ska fullföljas annars kan man inte trygga den mänskliga värdigheten.
Nu har det sagts flera gånger att i detta oklara rättsläge som råder, vi behöver kanske inte diskutera enskildheter mera i den omständigheten samsyn förefalla råda därom, så gör man det bästa av situationen. Naturligtvis måste
man göra det. Dem som jag uppfattar som våra hjältar i samhället, socialarbetarna, kämpar på och ser till att kohesionen fungerar och att klienter tillförsäkras den värdighet som konstitutionen föreskriver.
Men om anvisning för tillämpningen börjar närma sig normgivning, att
man ersätter lagar med anvisningar, då kommer vi väldigt nära in på ett område som vi ska hålla oss bort därifrån, dvs. styrning med dekret. Vi har i
stort sett enbart negativa erfarenheter av styrning med dekret, dvs. normgivningen ska vara på lagnivå och den ska utövas av lagtinget. Därför är åtminstone min oro betydande i det här läget, dels med tanke på dem som producerar socialvård i landskapet under lagarna men ännu mer på de klienter
som har rätt, med tanke på sin värdighet, att vara mottagare av socialvård enligt principen att klientens ställning och rättigheter ska kunna definieras och
genomföras.
Tack, det var mina tankar så här långt, fru talman.
Ltl Sara Kemetter, replik

Under den korta tid som jag har suttit i lagtinget har jag fått lära mig
mycket av ltl Gunnar Jansson och jag har fått stor respekt för att ledamoten alltid hänvisar till lagen och kan den. Men nu säger ltl Gunnar
Jansson att vi lever i ett osäkert rättsläge och att samstämmighet råder
härom. Nu blev jag alldeles konfunderad. På vilket sätt lever i ett osäkert
rättsläge? Den finska lagstiftningen från 1982 tillämpas nu i landskapet
med vissa avvikelser just för att garantera att vi inte ska ha ett osäkert
rättsläge.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Jag kan fatta mig kort. På de grunder som anförs i socialoch miljöutskottets betänkande, till exempel över förslaget till det som
kallas stopplag, men också genom den rent praktiska tillämpningen av
regelverket. Jag är inte ensam om att känna oro och osäkerhet för vad
som gäller. Jag tycker att debatten här idag har genomsyrats av det, såväl från spörsmålsställarna som från regeringsbänken som besvarat en
del inlägg och invändningar.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Jag är nog inte alls osäker. Den åländska lagframställningen har inte hunnit träda ikraft till den 1 april 2015 och då tillämpar
man den finska socialvårdslagen från år 1982. Jag tycker att det är
mycket klart och tydligt hur man ska göra just i den här situationen före
det kommer en ny lagstiftning. Det är inte oklart tycker jag. Jag tycker
inte att någon här är osäker förutom liberalerna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Minister Carina Aaltonen, replik

Tack, fru talman! Jag vill ytterligare förtydliga att rättsläget är klart. Det
är 1982 års socialvårdslag som är och förbli tillämplig också efter den 1
april.
Jag tycker att liberalerna lite försöker föra ut dimridåer. Det är en beklaglig missuppfattning men det är faktiskt så att socialvårdslagstiftningen aldrig har upphävts.
Osäkerhet kan jag däremot känna när jag öppnar vår lagbok och går
in på socialområdet eftersom vi har så pass mycket hänvisningar till
blankettlagstiftning. I framtiden vill jag att vi ska ha fulltextlagar också
på det här området.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman. Jag är också inne på samma diskussion. Jag är något
besviken över att ltl Gunnar Jansson, som jag har stor respekt för, använder sin auktoritet för att sprida ut oro och osäkerhet härifrån lagtingssalen, utan att kunna ange konkreta exempel på vilket sätt rättsläget är osäkert. Han antyder att regeringen skulle styra med dekret utan
att ange hur. Det enda som vi fick var en hänvisning till utskottets betänkande som inte talar om något osäkert rättsläge. Utskottet anser att
den uppkomna situationen är otillfredsställande och det tycker vi alla,
men det har att göra med tekniska orsaker. Jag är besviken. Ge exempel!
Det är illa om man börjar sprida rykten.
Talmannen
Tiden är ute! Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Petri Carlsson

Fru talman! Liberalerna sade att de vill höra debatten före de tar ställning till
ett eventuellt misstroende så jag tänkte kort beskriva hur jag tänker.
Om man tänker sig att landskapsregeringen är kejsaren så är liberalerna
pojken som pekade på att kejsaren är naken. Nu kanske landskapsregeringen
inte är helt naken i det här fallet utan snarare kanske bara något avklädd. Det
är ju bra om man gör ett fel att man erkänner det och är lite ödmjuk i sin
framtoning och det tycker jag att vicelantrådet uttryckte bra i en tidigare replikväxling här idag.
Sedan är det viktigt att man tar tag i problemet och agerar för att rätta till
problemet så långt det är möjligt.
Nu har landskapsregeringen, visserligen väldigt sent, skickat ut tillämpningsanvisningar gällande mellantiden med situationen fr.o.m. den 1 april till
den nya stopplagen träder ikraft. Man erbjuder också ytterligare stöd vid behov, vilket är bra. Det är ju självklart att det uppstod en oro och förvirring i
kommunerna. Landskapsregeringen borde ha levererat stopplagen tidigare.
Det här beskrev jag häromdagen i talarstolen och social- och miljöutskottet
har beskrivit det tydligt i betänkandet om samma lag.
Dock så bör man ge landskapsregeringen en chans att rätta till situationen
innan man går till de mest drastiska åtgärderna såhär i slutet av mandatperioden.
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Summa summarum avgörs förtroendet av hur man agerar nu i närtid och
framåt på det sociala området.
Vad gäller landskapsregeringens svar på spörsmålet så anger man att KSTlagen ska lämnas över till lagtinget nu i april. Det är ingen hemlighet att jag är
tveksam till det som föreslagits och jag hoppas verkligen att landskapsregeringen tittar igenom de remissynpunkter som inkommit från kommunerna
och beaktar dem innan man går vidare. Ursprungsplanerna var att vi skulle
ha lagförslaget på vårt bord den 15 april, dvs. idag. Då jag kan konstatera att
det inte är med i listan idag så tolkar jag det som att det pågår något i den
riktningen. Det känns åtminstone lite lovande trots en del uttalanden i salen
idag. Åtminstone jag har uppfattningen att alla vill ha samordning av den sociala sektorn på Åland. I ett ärligt uppsåt att få en så bra och effektiv socialvård som möjligt har jag påpekat brister i det lagförslag som gick ut på remiss. Det är viktigt att lyssna, diskutera och svara om man ska lyckas med
större förändringar. Så lite mer ödmjukhet är bra.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Ja, ltl Petri Carlsson, nu vet jag inte om ledamoten har
övergått till liberalerna eller sitter ensam i opposition. Nog vet ju ledamoten precis vad det är som pågår för han är ju faktiskt en del av regeringen. Ledamoten vet ju vad vi diskuterar.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag är inte medlem i det liberala partiet och jag sitter
inte regeringen. Jag förstår inte alls den här replikväxlingen och vad det
är som skulle pågå här idag.
Ltl Sara Kemetter, replik

Ltl Petri Carlsson har varit med i regeringsförhandlingarna, har varit
med och tagit fram kommunernas socialtjänst och har suttit på möten
tillsammans med oss övriga ledamöter i de gemensamma grupperna
som stöder regeringen. Ledamoten vet nog minsann att man tar hänsyn
till de påståenden som kommunerna har kommit med, man diskuterar
dem och därför kanske inte lagförslaget ligger idag på bordet. Att ledamoten säger att han inte vet vad som pågår är ju lite löjligt.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag förstår inte alls. Jag har fört fram mina synpunkter i precis alla sammanhang, även i diskussioner med regeringspartierna. Det är ingen hemlighet för ltl Sara Kemetter. Ingenstans i regeringsprogrammet ser jag att det står att socialvården ska samordnas i
ett kommunalförbund. Det finns ingenting sådant skrivit i regeringsprogrammet. Jag har fört fram mina åsikter.
Jag sade ingenting om att jag inte vet vad som pågår. Jag sade att jag
tolkar som att det pågår någonting i den riktningen att man är på väg att
lyssna och svara och det tycker jag att är bra.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Det är klädsamt av kollegan Petri Carlsson att ändå visa
denna ödmjukhet i en sådan här allvarlig fråga. Frågan är allvarlig. Debatten idag har väl om något vittnat om det.
Även om ärendet är allvarligt så vill jag återge en gammal politisk
sanning som jag fick lära mig tidigt. Om man åker fast för någonting
mindre hedervärt så är det tre saker man ska jag iaktta. För det första;
erkänn genast, för det andra; visa ånger och för det tredje; lova bättring.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Absolut, det gäller ju förstås också oppositionen och
inte bara landskapsregeringen eller enskilda ledamöter.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Det gäller naturligtvis oss alla. Det är så.
Jag tyckte att kollegans anförande andades samma insikt. Regeringen
har lämnat en öppning för kritik. Då är det inte bara vår rätt utan vår
skyldighet här i lagtinget, som övervakar den exekutiva makten, att reagera, vilket vi har gjort från liberalernas sida.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Christian Beijar

Fru talman! I det här skedet av debatten har det mesta redan har blivit sagt
som jag tänkte säga. Det är väl så.
För det första vill jag ge en eloge till mina partikamrater i regeringen. Jag
tycker att de i sina argumentationer, inför det här ärendet, har gjort ett jättebra jobb. Jag är imponerad.
Varför jag begärde ordet beror på diskussionen om socialarbetarnas oro
som bl.a. vtm Viveka Eriksson har anfört, att socialarbetarna känner sig väldigt oroade över den här situationen.
Jag är sekreterare i den åländska socialarbetarföreningen Talentia Åland.
Vi har diskuterat den här frågan tidigare. Oron har i alla fall inte varit så stark
att man har anfört att man skulle uppta det som ett speciellt ärende i fackföreningen Talentia Åland. Det finns säkert de som känner oro, det är alltid så.
Det har också framkommit i diskussioner att när det bli frågan om organisationsförändringar så skapar det naturligtvis en osäkerhet. Men vi har tidigare
hållit oss informerade kring den här processen och vad den eventuellt innebär. Därför tycker jag nog att påståendet är något överdrivet.
Hur ser organisationen ut och vilken lagstiftning behöver man ha? Det är
ju inte någon hemlighet att jag också tillhör dem som stöder KST. Det gör jag
främst just tack vare att det stärker det sociala arbetet. Det stärker socialarbetarna i deras arbete.
Om man utgår ifrån den lagstiftning som är på kommande så då räcker
inte resurserna till i framtiden. Därför måste man stärka det sociala arbetet
och det gör man genom en samordning, KST.
Jag kan ta ett exempel. När jag började jobba som socialarbetare 1976 så
angående barnskyddsarbetet på Åland då så gjorde man statistik på omhändertagande av barn bara i Mariehamn. Under många år var det barnskyddsarbete av den karaktären endast i Mariehamn. Då frågade man sig vad det be-
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rodde på. Var det på det viset att halva Åland, landsbygden och skärgården,
inte hade några barnskyddsfall? Om vi är riktigt ärliga så tror jag att inte någon tror det. Orsaken var naturligtvis den att man inte hade resurser, och det
är ingen kritik mot någon enskild yrkesgrupp eller enskild kommun. Skärgårdskommunerna och landsbygdskommunerna hade inte de sociala resurserna som skulle ha behövts. Det tyngsta och svåraste arbetet inom det sociala arbetet är barnskyddsarbetet, det vet många socialarbetare som har legat
och svettats på nätterna. Dessutom är det många socialarbetare som just på
den grunden har slutat sitt arbete och börjat jobba med någonting annat, just
på grund av den psykiska pressen som det kan innebära att ändra ett barns
liv i samband med omhändertagandet.
Varför jag vill säga det här nu beror på att KST skulle ytterligare förstärka
exempelvis barnskyddsarbete och ge det styrka till hela Åland och en likvärdig barnskyddsservice. Med detta menar jag inte att det skulle vara någon
speciell kritik mot någon enskild kommun, utan det skulle stärka det som vi
pratar om, tredje part. Man skulle faktiskt kunna få ett mera kraftigare och
stärkt socialt arbete. Tack.
Ltl Mika Nordberg, replik

Tack, fru talman! Nu företräder vi lagtinget här, det oaktat så är många
av oss lagtingsledamöter även engagerade ute i kommunpolitiken. Jag är
själv engagerad i Jomala kommun där vi har gjort en reform och plockat
bort socialnämnden. De frågorna ligger nu på kommunstyrelsen. Jag
kan hålla med om att det i viss mån skulle vara en förbättring om vissa
saker kunde handhas av KST istället för av kommunerna, såsom det är
idag. Jag vill ge ett visst medhåll i ltl Beijars anförande.
Christian Beijar, replik

Jag tackar för det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Socialminister Carina Aaltonen har ansvaret för det allra viktigaste politiska området som landskapet har att sköta, hälsovården och socialvården. Det här är områden som berör människor då de kan vara som allra
mest sårbara.
Människor i behov av sjukvård och socialvård behöver veta att den politiska ledningen har kontroll över lagstiftning och resurser. Vi behöver alla
veta att det finns en minister som träder fram och ta ansvar för de områden
som hon eller han är satt att leda.
Vi tycker dessvärre att minister Carina Aaltonen inte har tagit den roll och
position som man kan förvänta sig då stora hälsovårdsmässiga eller socialvårdsmässiga frågor diskuteras.
Vi vill nämna några exempel. I frågan om KST finner vi det obegripligt att
socialministern inte har tagit en större roll i själva processen att driva fram
den sociala reform som det de facto är frågan om. Det är ju på det viset att finansministern har ansvaret för den reformen efter att kansliministern hade
ansvaret tidigare, inte socialministern.
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I samband med sjukvårdstrejken kunde vi alla notera att socialministern
inte fann någon roll i den politiska debatten om hur den frågan skulle lösas.
Det var närmast sjukhusledningen som fick ta dusterna som uppstod i samband med detta.
När det gäller fallet med denna fråga, rörande sociallagstiftningen, och det
som råder efter den 1 april så har lantrådet till stor del fått ta den politiska
diskussionen om situationen.
Den liberala gruppen har mycket att fundera på nu efter att vi har fått ta
del av det skriftliga svaret och den verbala delen av svaret av spörsmålssvaret.
Vi har även fått höra övriga försvarstal.
Vi måste få fundera på vad vi ska göra åt detta. Regelverket i samband med
spörsmål säger att vi kan äska om en åtgärdsuppmaning för landskapsregeringens del. Vi måste fundera på om vi nöjer oss med detta eller om vi måste
ta till det tyngsta redskapet, dvs. begära att ett misstroende ska riktas mot
landskapsregeringen.
Vi behöver ha tid för detta och därför föreslår jag att ärendet bordläggs till
måndagen den 20 april.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Man kan nog säga att det här är den här mandatperiodens grövsta personpåhopp. Det hedrar inte ltl Mats Perämaa. Nu är
det inte bara frågan om socialvård, just handlade det om hälsovård och
sjukvårdsstrejken. Det här går helt utöver det som spörsmålet gäller,
men det kanske inte är så viktigt med proceduren just nu när det gäller
att hitta någon som man kan hacka på.
Om ltl Perämaa behöver ytterligare tid för att hitta fel hos minister
Carina Aaltonen så ska han få det.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det är i så fall inte ltl Sundback som beviljar oss den tiden.
Det är en rättighet som vi har. Vi har rätt att bordlägga detta ärende om
vi så önskar.
Det här är inte ltl Perämaa som uttalar de här orden gällande möjlig
åtgärdsuppmaning eller ett möjlig misstroende. Det är inte heller bara
ltl Perämaa som uttalar bakgrunden till våra överväganden i samband
med detta. Nu talar jag för hela den liberala lagtingsgruppen.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, då kan jag säga att det inte hedrar hela den liberala lagtingsgruppen.
Det här var rena rama personpåhoppet.
Kom då med sakfrågan! Vad är det som är fel? Är det de så kallade
kaotiska rättsläget? Är det detta som är fel eller vad är det? Är det fel på
en människa? Är det fel på ministerns karaktärsdrag? Vi får väl höra det
efter den formella bordläggningen.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! När man talar om förtroenden så är det frågan om ett politiskt förtroende mellan parlamentet och landskapsregeringen. Det är
inte frågan om personpåhopp eller frågan om karaktärsdrag.
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Landskapsregeringen bedöms hela tiden under dess värv av lagtinget
och lagtinget kan ta ställning till om det finns förtroende för det arbetet
som har utförts.
Jag nämnde tre till exempel där vi har funnit att socialministern har
tagit en förvånansvärt osynlig roll. En minister som har ett sådant viktigt ansvarsområde bör ta en tongivande del och en ledande roll i den
politiska diskussionen och vi saknar detta, vilket jag säger för den liberala lagtingsgruppen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Carina Aaltonen, replik

Ja, jag är mycket förvånad över att ltl Mats Perämaa, som ändå har suttit som ledamot i landskapsregeringen, har så lite kännedom om vilka
ansvarsområden som man har på respektive avdelning.
När det gäller kommunernas socialtjänst så handlar det först och
främst om en kommunal organisatorisk fråga. Det är kansliministern
som har hand om de frågorna. Under processens gång blev det sedan ett
väldigt starkt fokus på finansieringen av KST och då föll det sig naturligt
att finansministern tog över eftersom det nu handlar mycket om hur
pengarna ska fördelas.
Beträffande vårdstrejken så ligger avtalsfrågorna under finansministern och jämställdhetsfrågorna under lantrådet. Det förvånar mig
verkligen att ltl Mats Perämaa inte kände till det.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag känner mycket väl till arbetsfördelningen vid landskapsregeringen. Jag känner mycket väl till i vilken mån en finansminister och en kansliminister har ansvar för lagstiftningen i kontaktytan
med kommunerna bland annat.
Landskapsregeringen har ju betonat väldigt starkt att det här är frågan om en social reform. Landskapsregeringen har betonat att man gör
detta för att man ska kunna ge en bättre och mer jämlik socialvård ute i
alla våra bygder. Det finns en väldigt stark betoning på att KST är en
social reform. Då menar åtminstone vi att det skulle vara väldigt bra om
en socialminister kunde ha en tongivande roll i framtagandet av reformen.
Gällande finansieringen av KST så löser man bara en liten del via
landskapets direkta finansiering. Den största delen av finansieringen ska
kommunerna själva ta hand om.
Minister Carina Aaltonen, replik

Jag kan försäkra ltl Mats Perämaa att jag jobbar och tar ansvar för innehållet både när det gäller hälso- och sjukvården och när det gäller det
socialområdet innehållsmässigt. Men när det gäller organisationen så
kan jag faktiskt inte ta på mig det ansvaret också. Jag tycker nog verkligen att det här var ett fult påhopp.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det här är den liberala gruppens syn på hur landskapsregeringen har agerat i den här frågan. Minister Carina Aaltonen har dessa
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ansvarsområden som är tydliga. Vi förväntar oss en socialminister som
engagerar sig synligt i samband med sociala frågor, såsom i KST och
även i den här sociallagstiftningen där läget är ytterst osäkert, men även
i sådana frågor som sjukvårdsstrejker. Det är det som vi förväntar oss av
en minister i landskapsregeringen.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Vtm Viveka Eriksson

Talman! Jag understöder en bordläggning och bordläggningstiden.
Talmannen
Ärendet kommer att bordläggas eftersom ltl Mats Perämaa, understödd av Vtm Viveka
Eriksson, har föreslagit att ärendet ska bordläggas till plenum den 20 april 2015. Önskar någon uttala sig om bordläggningstiden? Ärendet är bordlagt till måndagen den 20
april 2015.
För kännedom
7

Yttrande till landskapsregeringen i enlighet med 21 § LO
Självstyrelsepolitiska nämndens yttrande (Y 1a/2014-2015)
Självstyrelsepolitiska nämnden underställde i samband med beredningen av yttrandet
ett utkast för debatt i enlighet med lagtingsordningens 21 §. Debatten hölls vid plenum
den 4 mars 2015. Nämnden underställer nu på nytt det färdiga yttrandet för en debatt
som kommer att hållas 20.04.2015.

8

Anpassningsbidrag för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen
Landskapsregeringens lagförslag (LF 19/2014-2015)
Ärendet upptas till behandling vid plenum 20.04.2015.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls 20.04.2015 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Lagtingsledamoten Katrin Sjögren anhåller om ledighet från dagens plenum på grund
av privat angelägenheter. Beviljas.
Meddelande
Talmanskonferensen önskar informera att det bli frågestund onsdagen den 29 april kl.
13.00 och därpå följer plenum kl. 14.00. Det ska råda beredskap för plenum fram till
den 12 juni 2015 d.v.s. perioden maj-juni pågår mellan den 25 maj till preliminärt den
12 juni. Kan vi sluta tidigare så gör vi det.
Föredras för andra behandling efter bordläggning
1

Ändring av blankettlagar om socialvård
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 6/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 7/2014-2015)
Ärendet bordlades vid plenum 15.04.2015. Först tillåts fortsatt diskussion och efter det
föreläggs de lagförslag som ingår i betänkandet var för sig för beslut i andra behandling.
Slutligen föreläggs betänkandets motiveringar för godkännande i enda behandling. Kan
förfaringssättet godkännas? Godkänt.
Diskussion. Ingen diskussion.
Detaljbehandling börjar. Först föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 1 §
landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen för antagande i
andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget.
Lagförslagets andra behandling är avslutad.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i
landskapet Åland av lagen om service och stöd på grund av handikapp för antagande i
andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget.
Lagförslagets andra behandling är avslutad.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i
landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård för antagande i andra behandling.
Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra
behandling är avslutad.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i
landskapet Åland av lagen om utkomststöd för antagande i andra behandling. Begärs
ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i
landskapet Åland av lagen om privat socialservice för antagande i andra behandling.
Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra
behandling är avslutad.
Lagförslagens andra behandling är avslutad.
Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion.
Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.
Begärs ytterligare ordet?
Lagtinget har omfattat utskottets betänkande. Ärendet är slutbehandlat.

Andra behandling
2
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Europeiska unionens fiskerikontroll
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 12/2014-2015)

Landskapsregeringens lagförslag (LF 14/2014-2015)
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 betänkandets motiveringar för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
Diskussion. Ingen diskussion.
Först föreläggs förslaget till landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av bestämmelser i rikslagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma
fiskeripolitiken för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra
behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.
Föreläggs förslaget landskapslag om verkställighet av den gemensamma fiskeripolitiken
inom den Europeiska unionen för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är
avslutad.
Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion.
Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.
Ärendet är slutbehandlat.
Enda behandling efter bordläggning
3

Socialvård
Landskapsregeringens svar (S 1/2014-2015-s)
Vtm Viveka Erikssons m.fl. spörsmål (S 1/2014-2015)
Ärendet bordlades vid plenum 15.04.2015 och kan bordläggas ytterligare en gång om
lagtinget så beslutar.
Först tillåts fortsatt diskussion. Under diskussionen i ärendet kan det väckas förslag om
en åtgärdsuppmaning till landskapsregeringen. Förslaget ska samtidigt skriftligen överlämnas 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 kännedom.
Diskussion.
Vtm Viveka Eriksson

Talman! Den liberala gruppen har med vårt spörsmål och med den diskussion som har förts med anledning av spörsmålet klargjort vårt missnöje med
den förda socialpolitiken. För många oklarheter, för många som har pekat på
osäkerhet och för många frågor om vad vi kan förvänta oss framöver. Inom
ett område där människor berörs i sin vardag där det är som allra svagaste
och inom ett område där det behövs framförhållning och stabilitet.
Vi har i gruppen bedömt att i det här läget titta framåt och ge landskapsregeringen möjlighet att ta tag i frågan och göra vad de kan under den korta tid
som är kvar. Därför lägger vi ett förslag till hemställan. Jag vill lyfta fram två
saker till i debatten och särskilt understryka. Socialpolitiken bygger på ett
stabilt regelverk som ska vara lätt att tillämpa av kommunernas tjänstemän.
För att stärka kommunerna i sitt arbete behövs bättre information och stöd
från landskapsregeringens sida. Förr fanns det regelbundna träffar där lagar
diskuterades och det gavs också tolkningshjälp från landskapsregeringen. De
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återkommande träffarna med socialarbetarna är något man starkt efterlyser.
Även om regelverket bör vara klart och enkelt att tillämpa är det ändå mycket
krångliga frågor.
Medan landskapsregeringen hade tillsynsansvaret, som det var tidigare,
fanns det en problematik i att man satt på två stolar, dels utvecklingslagstiftande ansvar men också tillsynen. Genom att vi nu har en tillsynsmyndighet
och överfört tillsynsansvaret på en annan myndighet så borde landskapsregeringen igen ta ett mera handfast grepp om information och stöd till kommunerna. Det är starkt efterfrågat.
Den andra frågan som är viktig att landskapsregeringen tar tag i att vi inte
står i en osäker situation igen 2017. 2017 ska den nya handikappservicelagen
slås ihop med specialomsorgslagen eller tvärtom, det slås ihop till en lag. Vilket innebär att den blankettlag som specialomsorgen i dag lutar på kommer
att försvinna och då måste man ha lagarna på plats 2017 när reformen genomförs i riket så att inte specialomsorgen står där utan laglig grund, det
skulle vara en katastrof. Därför uppmanar jag landskapsregeringen att verkligen aktivt följa det arbetet som sker på rikssidan och parallellt jobba fram
den egna lagstiftningen.
Från liberala gruppen föreslår vi för lagtinget att anta följande åtgärdsuppmaning. Att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att ta ett bättre
grepp om socialpolitiken och tilldela tillräckliga resurser så att lagstiftningen
kan hållas på en sådan nivå som krävs för att Åland kan hänga med de allmänna utvecklingstrenderna i Norden och därmed trygga en stabil och modern socialpolitik. Tack.
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! För det första, information till kommunernas socialarbetare
tog den förra regeringen bort under dåvarande lantrådet och socialministerns ledning eftersom det inte var förenligt med att man hade både
tillsyn och lagstiftning inom samma avdelning. Nu har vi återinfört information till kommunerna i synnerhet när det gäller ny lagstiftning så
det är redan att slå in öppna dörrar. För det andra kom lagförslaget i
torsdags om att slå ihop lagen om specialomsorgen och handikappservicelagen. När socialminister Susanna Huovinen presenterade den hoppades hon att lagen kommer att träda ikraft under den mandatperioden
som regeringen nu ska bilda men man vet fortfarande inte om det är
2017.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Under flera regeringar, om jag inte missminner mig, har information varit knackigt, man har efterlyst det från kommunerna och
inte kunnat ge det just på grund av det dubbla sitsarna. Att landskapsregeringen nu skulle ha börjat med information det är något nytt, för faktum var att just den lagen vi nu har kritiserat kom information om hur
det skulle tillämpas fem före åtta kvällen innan det trädde ikraft. Då fick
man också veta att lagen om familjehem hade trätt ikraft. Så lång framförhållning hade landskapsregeringen när det gäller information. Man
behöver ha stödet för tolkning av lagar, knepiga direktiv och till den delen behöver landskapsregeringen ta ett mer aktivt grepp.
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Minister Carina Aaltonen, replik

Information hade gått ut i kommunerna i november om att den nuvarande socialvårdslagen fortsättningsvis kommer att gälla. Att vi fick ett
glapp däremellan p.g.a. olika orsaker det är att beklaga och det har vi
faktiskt bett om ursäkt för. Därför hade vi inte heller klart informationsmaterial men det kom de facto före lagen trädde ikraft och det fortsätter komma in frågeställningar från kommunerna som vi i landskapsregeringen bistår och svarar på så att rättsläget ska vara klart under
övergångsperioden.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Vi efterlyser att landskapsregeringen ska vara mera proaktiv
inte komma efter när man ser att man behöver fylla igen hålen. Man ska
vara före och hela tiden se till att finnas där som en myndighet där man
kan bolla idéer från kommunernas sida. Man är lite på gång i den riktningen men behöver ta ett aktivt tag om det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag citerar från dagens tidning där en svensk organisation säger att Åland har en mycket mera familjevänlig politik över de
förslag som ligger hos landskapsregeringen om hemvårdsstödet, det är
en egen socialpolitik som är framåt. När det står i åtgärdsuppmaningen
att vi ska hänga med de allmänna utvecklingstrenderna i Norden, kan
vtm Eriksson utvecklade? Ska vi inte bedriva vår egen politik på det här
området?
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Vi har alltid bedrivit vår egen politik och det kommer vi att
fortsätta göra. Hur vi gör med lagstiftningsåtgärder är kanske en annan
fråga huruvida vi använder blankettlagar också i framtiden eller skriver
helt egna lagar. Det handlar inte om tekniken utan att man följer de allmänna utvecklingstrenderna när det gäller att modernisera socialpolitiken. Tyvärr kan jag inte säga att landskapsregeringen och Åland gör det,
när vi nu ska följa en socialvårdslag som är från åttiotalet. Då kan man
knappast tala om att följa allmänna utvecklingstrender och modernisera
politiken.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Barbro Sundback

Tack, fru talman! Inledning på dagens diskussioner om socialvårdslagen för
oss tillbaka till den första omgången. Det slutade katastrofalt senaste gång
när representanter för liberalerna gjorde ett mycket fult påhopp på socialministern och började blanda in en massa politiska händelser som inte alls har
med ärendet att göra. Nu debattera man i alla fall sak, men det politiska innehållet är väldigt tunt. Under ganska många timmar har vi hört hur urusel
regeringen är på förvaltning. Det får man naturligtvis lyfta fram om man
tycker att det är ens politiska linje. Det som återstår att få veta är vad libera-
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lerna vill? Som jag tolkar uttalandena att vi slaviskt ska följa rikets lagstiftning på området. Det är att vara up to date och på nordisk nivå. Vi ska helst
inte avvika och man ska ge resurser till förvaltningen. Vad avser liberalerna
med att lagstiftningen inom socialpolitiken ska hållas på en nivå som krävs
för att Ålands ska hänga med den allmänna utvecklingen i Norden inom socialpolitiken, vad betyder det? Det politiska budskapet måste vara tydligt för de
som berörs, inte bara för regeringen. Vad betyder det för personer med funktionsnedsättningar t.ex.? Är det samma som rikets lag?
Det var inte riktigt korrekt som vtm Viveka Eriksson sade att skulle hända
ifall inte Åland samtidigt som man i riket 2017 planerar att sammanföra lagen
om specialomsorg och handikappservice. Att Åland plötsligt skulle stå utan
specialomsorgslag, varför skulle vi det? Lagen skulle kvarstå om man inte slår
ihop det. Problemet är inte att slå ihop lagarna utan om vi inte göra något åt
kommunstrukturen eller KST så har vi 17 olika politiska institutioner som ska
tillämpa den nya lagen. Liberalerna har inte heller tagit ställning till den frågan. Jag ställde frågan första dagen vi debatterade, hur tänker man lösa den
förvaltningen? Då blir det mycket information och rådgivning men det är inte
säkert att det räcker.
Talman. Det har varit värdefullt att ha diskussionen för det har tydligt
kommit fram att kommunernas socialtjänst måste genomföras, eller någon
liknande organisation om man ska kunna ta ett större ansvar i kommunerna
för socialpolitiken. Den nya rikslagen går ut på att förändra metoderna och
förflytta det sociala arbetet från någon form av beviljande av förmåner och
korrektion till förebyggande arbete. Därför har man infört en större rättighet
för familjer i riket att få hemtjänst för att förebygga allvarliga barnskyddsärenden.
Det är fortfarande oklart vad liberalerna vill. De vill kritisera regeringen,
det ingår på något sätt i själva systemet, men något alternativ har vi inte sett
annat än att eventuellt i alla skeden av utvecklingen inom socialpolitiken följa
riket. Det är inte det optimala alla gånger. Tack, fru talman.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack talman! Liberalerna konstaterar att ingen lagstiftning tillkommer i
ett vakuum. Inte heller en så människonära lagstiftning som rör socialvården. I förarbetena till den rikslagslag vi diskuterar finns en omfattande jämförande studie med förhållandena i Norden. Förhållandena i
Norden är referensram för lagstiftningen i Finland. Ofta kommer Finland ganska sent, så också i det här fallet. Det baserar sig på det enkla
förhållandet vi har, den fantastiska konstruktion kommun, det är ett typiskt fenomen för Norden. Därför är det helt naturligt att Norden är referensram där kommunala kompetensen i stort sett är likadan mellan
våra länder. Därför vill liberalerna, som det står i åtgärdsförslaget, ha en
nordisk linje i landskapslagstiftningen.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Det var ett väldigt intressant inlägg. Hittills har liberalerna
motarbetat kommunernas socialtjänst. Alternativet har varit att föra
över all socialvård på ÅHS, vilket åtminstone socialdemokraterna tycker
är ett dåligt förslag. Om man nu går in för att bibehålla socialvården på
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kommunal nivå är det bra för då är det ännu fler som tycker att det ska
vara så. Tack för den repliken.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack talman! Ltl Barbro Sundback drar lite väl långtgående slutsatser av
vad jag sade. Jag hänvisade till kommunen som producent och fördelare
av socialservice, det är ett typiskt nordiskt fenomen. Därför är den nordiska lagstiftningen förebild för sådan lagstiftning vi vill ha på Åland,
närmast gällande den operativa verksamheten. Organisationen är en
annan fråga. Jag varnade tidigare i debatten för att blanda ihop dessa
två saker. Det är viktigt att inom socialpolitikens område hålla åtskilt på
dess organisation och på dess verksamhet. Jag talar numera mer om
verksamhet än om organisation.
Ltl Barbro Sundback, replik

Kommun är närmare en organisation än en verksamhet och det är socialvården som är verksamheten. Organisationerna som har nämnts är att
bibehålla det på kommunal nivå eller föra över det till ÅHS. I riket, trots
att sota-reformen misslyckades, är det kvar på kommunerna. I Danmark
har man bara specialsjukvården kvar. Liberalerna vill centralisera socialvården, sätta det under landskapet, vilket försämrar medborgarnas
rättssäkerhet och rättsskydd i de här frågorna. Den nordiska utvecklingen som liberalerna företräder finns inte.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Carina Aaltonen

Fru talman! Mitt arbete inom socialpolitiken grundar sig på ett långsiktigt
och medvetet val. Vi måste allra först se till att kommunerna kan skapa en
stabil och robust organisation för den sociala verksamheten att man kan förverkliga den nya och förändrade inriktningen på socialt arbete, som den nya
socialvårdslagstiftningen i riket innebär och som vi gärna ser att kommer till
Åland.
Målet med de reformer som sociallagstiftningen för med sig är att alla
verkligen får del av det, får hjälp och stöd oberoende i vilken kommun man
bor. Jag välkomnar en ny socialvårdslag men det måste också vara anpassat
till de småskaliga åländska förhållandena och i de 16 kommuner vi har på
Åland. Skulle vi ha följt Finland skulle vi ha en kommun på Åland, det har vi
inte idag. Vi måste först få till ett gemensamt socialvårdsområde för att vi på
Åland ska ha möjlighet att möta alla de krav som lagen ställer. Det är viktigt
att vi diskuterar innehållet i en ny socialvårdslagstiftning samtidigt som
kommunernas socialtjänst sjösätts. Här behövs också liberalernas engagemang med i arbetet liksom socialarbetarna, andra organisationer och enskilda. Landskapsregeringen har tagit på sig ansvaret att leda arbetet på ett
systematiskt och öppet sätt för att alla ålänningar ska ha rätt och möjlighet
till likvärdig service oberoende av hemkommun. Vtm Viveka Eriksson betonar att vi ska titta på Norden, men nu måste vi även se vad de ska göra i riket.
Den här morgonen vaknade vi upp till en ny politisk verklighet, en ny politisk karta. Vi vet inte vilken väg man tar i riket. Vi vet att man satte igång en
massa reformer under den förra mandatperioden under Jyrki Katainen och
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Alexander Stubb. En del av reformerna är genomförda och andra delarna av
reformerna inom sociala området är ännu inte i hamn. Det senaste vi fick
veta från Helsingfors är att man inte ännu kan säga att det är en tidtabell på 1
januari 2017 som t.ex. handikappservicelagen och lagen om specialomsorg
sammanförs. Den kanske fullföljs under den här mandatperioden som inleds
nu med det vet vi inte.
Vi vet inte heller vilka konsekvenser socialpolitiken i Finland får eftersom
det är stora inbesparingar på gång. Vi på Åland kan inte helt i blindo följa de
här, vi vill ha en effektiv socialvård och en socialomsorg som ger det bästa till
ålänningarna. Vi kan helt enkelt inte följa efter det man gör i riket eftersom
olikheterna börjar bli så stora. Det är hög tid att vi stannar upp, följer utvecklingen men framför allt formulerar hur vi ska göra så att de ålänningar som
behöver stöd och hjälp ska få det på bästa sätt. Tack.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Det mest anmärkningsvärda i hela den här diskussionen är att
reformeringen av socialvården har varit på gång sedan 2009- 2010. Det
har funnits kunskap om det också här hos oss. Frågan är varför regeringen har gjort ett medvetet valt att sitta ner och vänta. Talar man om
egen socialpolitik då borde man verkligen ha varit uppe på spåret och
försökt formulera sin egen socialpolitik, men man har suttit och väntat.
Nu står vi där vi står. Jag hoppas att man inte sitter och väntar på vad
som händer på rikssidan när det gäller handikappservicen och specialomsorgen.
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Var har vtm Viveka Eriksson befunnit sig de senaste tre
åren? Det har pågått ett stort arbete med något som kallas kommunernas socialtjänst där vi försöker organisera upp arbetet. Först när vi har
en stark plattform, en grund att utgå från kan man sätta in innehållet. Vi
har begränsade resurser, då måste man också prioritera. När vi har
plattformen, grunden, stabiliteten på plats då får vi också in innehållet,
var så säker. Det stora arbetet har varit att försöka sjösätta kommunernas socialtjänst.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Oberoende hur organisationen ser ut, huset som man hållit på
byggt i tre, fyra år så är det ändå innehållet som är det viktiga. Den service man ger till människorna, den trygghet som människor har i lag att
få sin sociala service, där har man suttit och vänta. Man har inte följt
med och gjort sitt hemarbete. Plötsligt kommer man och säger att nu ska
vi ha egen socialpolitik utan att ha någonting att komma med. Därför
har kritiken uppstått.
Minister Carina Aaltonen, replik

Man gick ut hårt 2009-2010 men av den reform som fanns i riket blev
därmed en tumme, det är många som är besvikna på dagens socialvårdslagstiftning. Det handlar inte om något speciellt stor materiellt innehåll.
Man flyttar en del uppgifter från speciallagstiftning in i den allmänna
socialvårdslagen. Man går från kommunerna kan, till kommunerna ska.
Vill kommunerna börja arbeta i samma inriktning är det fullt möjligt
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men speciellt stort materiellt nytt är det inte. Kommunerna ska ordna
socialjourer, det vore en bra sak, men i övrigt är det inte speciellt mycket
materiellt innehåll.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack talman! Minister Carina Aaltonen säger att målsättningen ska vara
en god och modern socialvårdslagstiftning, det är mycket god målsättning och instämmer helt i de målen. Det måste vara syftet med självstyrelsen och närhetsprincipen i politiken. Att i förbindelse med den goda
målsättningen hänvisa till att vi med allt medel måste hålla i kraft 1982års socialvårdslagstiftning som blankettlag får jag inte att gå ihop med
kravet på modernitet. Det tänket som präglar den lagstiftningen i övriga
Norden har man lämnat för länge sedan och nu äntligen i Finland också.
Vad man eftersträvar med det goda är gränsöverskridande samarbetsformer inom vård och omsorg.
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Åland är också värd en modern socialpolitik och då behöver
vi ha kommunalt socialvårdsområde innan vi kan börja bygga på olika
nya metoder, arbetssätt och olika tankesätt att jobba med i socialvården.
Liberalernas och ltl Gunnar Janssons inlägg visar att man inte riktigt
har förstått det arbete som landskapsregeringen försöker få till. Vi vill
först bygga en grund innan vi sätter in innehållet.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack talman! Jag kan bara uttala mig om mina egna förmågor att förstå.
Det som de övriga gruppmedlemmarna eventuellt förstår eller inte förstår kan inte uttala mig om. Det ena ska, bör, får inte utesluta det andra.
För tredje gången, socialvårdslagstiftning är indelad i två områden, organisatorisk lagstiftning och operativ lagstiftning, men det ena får inte
utesluta det andra, det här går hand i hand åtminstone som jag vill se
samhällsbyggandet.
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Vi måste få kommunernas socialtjänst på plats och få den
inriktningen och samtidigt kommer då innehållet att tas fram. Kommunernas socialtjänst kan sjösättas samtidigt som vi har den nya socialvårdslagstiftningen på plats, det är det självklara. Där bör också landskapsandelssystemet finnas med som en viktig komponent.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Torsten Sundblom

Tack, fru talman! Jag uttalar stöd för åtgärdsuppmaningen som vtm Eriksson
framförde.
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Igen en ny dag där vi diskuterar socialpolitiken, men väldigt få
ord om innehållet i en framtida socialpolitik. Det är ett väldigt viktigt område
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men vi diskuterar bara organisationer. Vad ska vi göra med barnfattigdomen?
Hur ska vi klara av åldringsvården framöver? Det är allt färre som ska försörja allt fler. Allt fler söker sig till matbanken, är det som det ska vara? Vi
har tiggare utanför våra affärer, det har vi inte haft tidigare. Inte heller de
frågorna diskuteras. Vi har en sådan lagstiftning att det mer eller mindre är
en ekonomisk katastrof för den ena parten vid en separation om man inte får
barnen skrivna hos sig, ska vi ha det på det sättet? Naturligtvis inte. De här
frågorna borde vi diskutera. När lantrådet hade sitt anförande förra gången
var det som att höra en organisationskonsult i stället för att diskutera innehållet i politiken.
Liberalerna sköt lite över målet i spörsmålet och fokuserar alltför mycket
på att man ska följa Finland. Orsaken till att vi inte skrev på var att vi vill diskutera innehållet i en egen åländsk socialpolitik. Från socialdemokratiskt håll
pratar man om en egen socialpolitik men synbarligen har man ingen aning
om hur man vill att den politiken skulle se ut.
Tittar man på spörsmålet fanns det många befogade frågor och landskapsregeringens svar var rätt mediokert. I klämmen som liberalerna presenterat
står det att ”lagtinget uppmanar landskapsregeringen att ta ett bättre grepp
om socialpolitiken”, även att man ska trygga en stabil och modern socialpolitik. Det har vi överhuvudtaget inte problem från Ålands Framtid att sluta upp
bakom. De som tycker att vi har ett bra grepp om socialpolitiken ska förstås
rösta ner klämmen, det kommer inte vi att göra.
Gång på gång har vi sett att lagstiftningen har kommit försent och varit fel.
Jag var själv varit med i social- och miljöutskottet där vi fått reda upp bostadsbidragslagstiftningen, hemvårdsstödet inte ens siffrorna var på rätt. Ska
man prata om socialpolitik, värderade landskapsregering, måste man kunna
peka på vad det ska vara för innehåll. KST är ett mantra som man upprepar
hela tiden och det ska lösa allt. Inte kan KST i sig vara målet för en egen
framtida socialpolitik, det kan på sin höjd det vara ett medel. Alltid, alltid håller vi på med organisationer och organisationer och sedan när organisationen
är på plats ska vi börja fundera på vad de ska göra, sedan kommer innehållet
som minister Aaltonen sade. Nej, det här håller inte. Från Ålands Framtid
stöder vi klämmen.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Det är tyvärr ett vanligt fenomen i politiken att man
blandar samman mål och medel. Jag gillade kollegan Anders Erikssons
resonemang genom att göra en tydlig åtskillnad, man får inte göra medlen till mål eller tvärtom. Man ställer upp ett medel, d.v.s. en organisation som det stora målet och sedan hoppas på det bästa. Det kommer inte
att lyckas.
Ltl Anders Eriksson, replik

Konstaterar att jag är synnerligen överens med replikställaren.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Under diskussionen har vtm Viveka Eriksson, understödd av lagtingsledamoten Torsten
Sundbom, lagt följande förslag till åtgärdsuppmaning: ”Att lagtinget uppmanar land-
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skapsregeringen att ta ett bättre grepp om socialpolitiken och tilldela tillräckliga resurser så att lagstiftningen kan hållas på en sådan nivå som krävs för att Åland ska hänga
med de allmänna utvecklingstrenderna i Norden och därmed trygga en stabil och modern socialpolitik”.
Enligt 38 § 5 mom. arbetsordningen ska ärendet bordläggas till en avgörande behandling vid plenum tidigast följande dag. Talmannen föreslår att förslaget till åtgärdsuppmaning bordläggs till plenum den 22 april 2015. Godkänt. Förslaget är bordlagt till plenum den 22 april 2015.
Föredras
4

Yttrande till landskapsregeringen i enlighet med 21 § LO
Självstyrelsepolitiska nämndens yttrande (Y 1a/2014-2015)
Ärendet avförs från dagens lista och tas upp till behandling den 22 april 2015.

Remiss
5

Ändrad arbetsmarknadslagstiftning
Landskapsregeringens lagförslag (LF 18/2014-2015)
Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket utskott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens
förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
Diskussion.
Minister Fredrik Karlström

Fru talman! Jag ber att få lämna över lagpaketet till lagtinget som ger fler instrument för oss att motarbeta och bearbeta arbetslösheten i allmänhet, i
synnerhet långtidsarbetslösheten.
Landskapsregeringen tillsatte en tjänstemannaarbetsgrupp förra året som
fick till uppgift att i enlighet med regeringsprogrammet se över den relativt
föråldrade arbetsmarknadslagstiftningen som gäller i landskapet. Arbetsgruppen kom med flera förslag på förändringar och landskapsregeringen omfattade i huvudsak alla slutsatser i arbetsgruppens rapport. Efter remissrundan lagen var på, vilket genererade totalt 16 utlåtande, därav de flesta var positiva har vi utarbetat detta lagförslag. Jag skall i korthet presentera förslaget
om en ändring av arbetsmarknadslagstiftningen.
Huvuduppgiften för landskapsregeringens arbetsmarknadspolitiska verksamhet är att effektivt och ändamålsenligt sammanföra den som söker arbete
med den som söker arbetskraft. Att främja sysselsättning och kompetensutveckling, att verka för kvinnors och mäns rätt till arbete på lika villkor och
motverka diskriminering på arbetsmarknaden. Dessutom skall vi underlätta
för personer med svag ställning på arbetsmarknaden att få arbete och förhindra utslagning från arbetsmarknaden samt att motverka långa tider utan
reguljärt arbete.
Målet med arbetsmarknadspolitiken är att uppnå och bibehålla en så hög
och jämn sysselsättning som möjligt, något jag tycker vi lyckats relativt bra
med, även om arbetslöshetssiffrorna varit lite högre de senaste åren, jämfört
med vad vi varit vana vid de senaste decennierna. Med beaktande av hur det
ser ut i våra grannländer, i Europa och den allmänna lågkonjunkturen i världen anser jag att vi har hanterat situationen på Åland bra. Det är även glädjande att läsa den senaste rapporten ifrån ÅSUB om att arbetslöshetsgraden i
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mars är lägre än motsvarande tid förra året och ligger nu på 3,9 %. Ungdomsarbetslösheten ligger på 6,3 % till skillnad mot 7,7 % förra året. Vi får hoppas
att trenden gällande den ökande arbetslösheten nu förhoppningsvis är bruten.
Man kan läsa ur konjunkturläget våren 2015 som ÅSUB har skrivit. ”Vill
man lyfta fram ljuspunkter får man än en gång peka på den jämförelsevis
goda befolkningstillväxten eller på en arbetslöshet som än så länge ligger
på hälften av den totala arbetslöshetsgraden för Finland. Ytterligare en positiv sak är att Åland inte upplevt några större omstruktureringar vad gäller ägande i finanskrisens kölvatten, man har kvar sina flaggskeppsföretag”.
En jämförelsevis stor del av den produktiva kapaciteten i den åländska
ekonomin, kapital, arbetskraft och kompetens finns fortfarande kvar trots
den utdragna lågkonjunkturen. Till stor del är det lokala, familjebaserade
ägandet att tacka för detta. Det här är viktigt att komma ihåg, trygga arbetsplatser kan inte lagstiftas fram, trygga arbetsplatser finns i bolag som genererar vinst och går bra.
Landskapsregeringen har de senaste åren fokuserat mycket på ungdomsarbetslösheten och det är glädjande att den har sjunkit. Nu sätter vi och AMS
huvudfokus under 2015 på långtidsarbetslösheten. Långtidsarbetslösheten
ser ingen åldersgräns och är det fenomen som är mest oroligt för samhället
och individen och där vi behöver sätta in mer insatser och resurser.
Lagförslaget ger AMS fler möjligheter att erbjuda arbetssökanden en aktivare arbetslöshet som eftersträvar till att hitta nya vägar till arbete för den
arbetssökande och de huvudsakliga ändringarna är följande: Den sysselsättningsfrämjande utbildningen förnyas genom att en ny landskapslag om
sysselsättningsfrämjande utbildning antas. Samtidigt upphävs den gällande
landskapslagen som blivit både föråldrad och svårtillämpbar. Sysselsättningsfrämjande utbildning är i huvudsak till för att utöka yrkesfärdigheterna
men kan även användas för att lära sig svenska via SFI. Den föreslås kunna
erbjudas för grupper via upphandling av utbildningsavdelningen eller för enskilda persons behov och då anskaffas av AMS. Även möjlighet till samköp av
utbildning tillsammans med arbetsgivare möjliggörs för att erbjuda så många
alternativ som möjligt för varje enskild person.
Den 1 januari 2014 slopades omställningsskyddstillägget, en särskild arbetslöshetsförmån. Syftet med lagändringen var att förenkla systemet med
utkomstskydd för arbetslösa. Det här kanske låter konstigt, men de genomförda förändringarna i arbetslöshetsförmånerna medför inte att åtgärdsmodellen för omställningsskydd skulle försvinna. I praktiken kommer AMS
samarbeta med arbetsgivare som minskar personal och de tjänster som erbjuds arbetstagarna kommer inte att förändras. Den ändrade lagen om utkomstskydd för arbetslösa medför att arbetslöshetsdagpenningen numera indelas i en grundnivå och en förhöjd nivå. Beloppet för den förhöjda nivån
motsvarar nivån för omställningsskyddets förtjänstdel. Alltså alla förmånstagare som deltar i sysselsättningsfrämjande åtgärder framdeles kan få en förhöjningsdel.
En annan åtgärd som införs i landskapslagen om arbetsmarknadspolitik är
möjligheten att genomföra utbildningsprövning utöver arbetsprövning, samtidigt som lagen kompletteras med nya åtgärder i form av frivilliga studier
med bibehållen arbetslöshetsförmån. Med utbildningsprövning avses en åt554

gärd där den enskilde prövar på ett visst utbildningsområde hos en utbildningsanordnare i syfte att ta reda på om man är lämplig, behöver ha kunskap
för att jobba kunna jobba i den branschen. Samt förutsättningarna för att
studera vid utbildningsanordnaren fungerar.
Med frivilliga studier avses studier som bedrivs på eget initiativ, exempelvis för att slutföra en examen som inte blivit färdig. Det här erbjuds för arbetslösa arbetssökanden som fyllt 25 år, där man ska kunna bibehålla sin arbetslöshetsförmån. Tyngdpunkten ska enligt förslaget ligga på kortvariga
studier som främjar en snabb placering på arbetsmarknaden. Förfaringssättet
har funnits sedan 2010 i riket och har visat sig ge goda resultat, särskilt för
personer som tidigare avbrutit sina studier. Vi föreslår även att sysselsättningsstöd ska kunna beviljas en arbetslös arbetssökande från och med 17 års
ålder för att samordna och effektivisera våra stödåtgärder så att olika system
inte överlappar varandra.
Enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, som med vissa undantag
även är gällande på Åland med stöd av en blankettlag till den del rikslagen
gäller grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd, beviljas inte en arbetssökande som är under 17 år en arbetslöshetsförmån. Genom förslaget likställs
således åldersgränsen för sysselsättningsstöd med de andra stödformerna.
Dock ska kostnadsersättning fortsättningsvis kunna betalas även till personer
under 17 år som deltar i sysselsättningsåtgärd.
Sysselsättningsstödet för personer med nedsatt arbetsförmåga stärks och
förlängs i syfte att åtgärderna som är förenade med stödet ska leda till en bestående placering på arbetsmarknaden. Landskapsregeringen föreslår att regelverket ändras så att sysselsättningsstödet för anställning av person med
nedsatt arbetsförmåga för det andra året, kan vara högst lika stort som
grunddagpenningen förhöjt med 50 % per arbetsdag. Genom den förändringen vill landskapsregeringen öka möjligheterna för en arbetsgivare att håller
kvar en person med nedsatt arbetsförmåga som anställd. Rehabilitering tillbaks till arbetsmarknaden, förutsätter inte sjukdom, utan riktar sig till långtidsarbetslösa eller mottagare av utkomststöd från kommun. Systemet bygger
på att en offentlig aktör förpliktas arrangera en arbetsplats hos sig själv eller
annan icke kommersiell verksamhet och står för arbetsledning.
En annan förändring är att arbetskraftskommissionen som finns i anslutning till AMS avskaffas, ett led i att minska byråkratin och effektivisera beslutsgången. Samtidigt förtydligas regelverket vad gäller fördelningen av de
förvaltningsuppgifter som landskapsregeringen respektive AMS ska ha enligt
blankettlagen om utkomstskydd för arbetslösa.
Landskapslagstiftningen föreslås även bli uppdaterad och anpassad till de
förändringar som under de senaste åren har genomförts i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Lagen om utkomstskydd för arbetslösa är en lag som
ofta ändras. Sedan den senaste uppdateringen av blankettlagen om utkomstskydd för arbetslösa, 2013 har rikslagen ändrats tolv gånger. Fast fler av ändringar som gjorts i rikslagen är tekniska fordrar åtminstone fem av ändringarna av lagen om utkomstskydd för arbetslösa att en förändring även genomförs av blankettlagen.
Landskapsregeringen föreslår även att arbetsmarknadsstödet och utkomststödet som betalas som integrationsstöd slopas. Även här låter det
värre än det är. Förslaget påverkar nämligen inte invandrarens förutsättningar att få ett stöd eller stödets belopp. Stödet kommer framdeles att benämnas
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antingen arbetslöshetsförmån eller utkomststöd. Rätten till stödet kommer
liksom hittills att bestämmas med utgångspunkt från blankettlagen om utkomstskydd för arbetslösa och blankettlagen om utkomststöd.
Sammanfattningsvis kan man säga att förslagens syfte är att förenkla och
förtydliga bestämmelserna och dels förbättra möjligheterna att arbeta med
sysselsättningsfrämjande åtgärder på ett effektivare sätt. Vinsterna i en mer
offensiv arbetsmarknadspolitik står att finna både på ett mänskligt plan och
på ett samhällsplan. På det mänskliga planet är vinsterna bättre psykiskt mående, bättre sociala och ekonomiska förhållanden för den enskilde. På samhällsplanet består vinsterna i en högre sysselsättningsgrad och minskade
kostnader för kommunens olika stödformer då flera av dessa ofta beviljas
som en direkt följd arbetslöshet.
Landskapsregeringens förslag tar fasta på det system som finns till för att
administrera och hantera olika åtgärder med utgångspunkt att förenklingar
och förenhetligande dess system samt förtydliga bestämmelserna, dels förbättra möjligheterna att arbeta med sysselsättningsåtgärder för att på ett effektivare sätt kunna uppfylla de sysselsättningspolitiska målsättningarna.
Landskapsregeringen har också strävat till att motverka motsättningar mellan de olika system för stöd till enskilda personer som AMS förvaltar, d.v.s.
utkomstskyddet för arbetslösa, sysselsättningsstöd och studiestöd.
Med den här presentationen hoppas jag lagtinget fått en övergripande insikt i lagpaketet och ser fram emot en positiv behandling av ärendet i utskottet. Tack.
Vtm Viveka Eriksson

Talman! Det är ett efterlängtat lagförslag. Det finns ständigt ett uppdämt behov av att gå in i arbetsmarknadslagstiftningen, komma med revideringar och
förändringar. En del är blankettlagar, en del går in där det är rikets behörighet t.ex. A-kassan, allt går ihop i ett enda stort paket och det gör behovet av
att ständigt hålla lagarna i ordning och i skick. Det är bra att landskapsregeringen kommer med lagförslaget, men det man önskar är att landskapsregeringen lite oftare skulle komma med mindre ändringar och inte låta det bli ett
som är stort och uppdämt behov av lagstiftningsåtgärder. Oftare, snabbare,
mindre så att man hela tiden håller sig uppdaterad. Underliggande lagar i riket som vi bygger verksamhet på ändras ca två gånger per år. Ska vi hänga
med i den takten behöver vi ha ett system för det. Arbetsgruppen har jobbat
med det och de är sakkunniga som verkligen vet vad det här handlar om, ni
har experter på landskapsförvaltningen utnyttja dem. Det är också en hälsning till finans- och näringsutskottet att funderar på hur man ska hålla arbetsmarknadslagstiftningen i skick och uppdaterad.
Lagpaketet moderniserar redskapen för AMS så att AMS ytterligare kan
förbättra sitt arbete. Det är bra att man riktar in sig på kompetenshöjande utbildningsinsatser, omstarter, det är bra riktning på det. Samtidigt är alla ändringarna som ministern räknade upp och som framgår av lagen, är det svårt
att på djupet förstå hur förändringarna kommer att gripa in i enskilda människors liv i olika gruppers situation. Det är först när lagen kommer hit, till utskottet som vi från lagtingets sida ordentligt kan fördjupa oss och förstå de
underliggande mekanismerna. Jag vill att finans- och näringsutskottet funderar på följande: Inom olika verksamheter på Åland finns det många olika huvudmän, diken som människor faller mellan myndigheter, mellan stolarna
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det är alltså inte heltäckande och olika myndigheter som servar människorna.
AMS, FPA som gör vissa utbetalningar och kommunerna som är skyldiga att
ordna arbetstillfällen. I vårt samhälle finns många olika organisationer och
andra aktörer som gör väldigt mycket för att motverka arbetslöshet och att
stöda den som har det svårt att finna sin plats på arbetsmarknaden. Jag tänker på Fixtjänst, Katapult, Byggreturen, Fountainhouse det finns många olika
aktörer och det gäller att verkar för att få en helhetsbild så att inte människor
faller emellan.
Man går in för vissa utbildningsinsatser men ett problem i vårt samhälle
och i våra system är när människor inte riktigt finner sin plats i utbildningssystemet eller på arbetsmarknaden. Ett problem ligger på gymnasienivån där
det inte finns tillräckligt många utbildningsplatser. På grundskolan finns alla
ungdomar upptagna men när man ska gå över till gymnasiet finns det för få
platser för personer med särskilda behov, med funktionsnedsättning. Att man
faktiskt tänker på det, för det är ett sätt att slussas in i arbetsmarknaden att
man först har fått en utbildning. Vi har många gånger tidigare pratat om
ungdomsgarantin som borde sträcka sig över både utbildning och arbete. När
det gäller arbetsmarknadslagarna finns ett visst antal månader, men man
borde också ta ett helhetsgrepp om ungdomsgarantin så att ungdomar har en
sysselsättning när de går ur grundskolan. Det vill jag att utskottet funderar
på.
För personer med funktionsnedsättning är arbetsmarknaden särskilt svår.
Dels att få en plats, dels att kunna fortsätta på sin arbetsplats. Då är det viktigt att man har åtgärder. Det finns vissa åtgärder att man förlänger tider och
gör vissa systemförändringar. Det är viktigt att man från utskottet ser på vilka
åtgärder man gör och på vilket sätt kommer det att förbättra situationen för
personer med funktionsnedsättning. Jag tänker särskilt på FN-konventionen
för personer med funktionsnedsättning som ligger i social- och miljöutskottet. För att kunna efterleva konventionen måste vi ha vår lagstiftning på plats.
Det som utskottet borde titta på är om de här lagstiftningsåtgärderna räcker
för att kunna leva upp till konventionens krav.
Arbetsprövning är en sak man borde ändra och det förslaget hade också
arbetsgruppen. På rikssidan finns arbetsprövning, man ha tagit bort praktik.
När man går in i en arbetsprövning behöver man inte ha en diagnos, men här
på Åland ska vi hålla kvar det, men för att kunna komma in i ett arbetsprövningssystem måste man först få en diagnos. Det är en väldigt utpekade åtgärd, jag vill att ni tittar på den här i utskottet.
Sammanfattningsvis, de punkter jag räknat upp för utskottet. Lagstiftningsarbete mer regelbundet. Olika myndigheter, aktörer, samspel, samverkan, samordning, att människor inte hamnar i diken. Tillräckliga utbildningsplatser så att det också räcker för de personer som har särskilda svårigheter och någon form av ungdomsgaranti. Att lagen tillräckligt efterlever
konventionens krav och att man tittar över om vi Åland kunde ta bort diagnos, att alla människor som behöver en arbetsprövning får det oberoende av
vad man har för bakgrund eller eventuella funktionsnedsättningar. Tack.
Minister Fredrik Karlström, replik

Tack, fru talman! Det var ett sakligt och innehållsrikt anförande. Jag delar uppfattningen om att arbetsgruppen borde fortsätta jobba kontinuerligt och komma oftare och snabbare med ändrade lagförslag till lag-

557

tinget. Därav är inte arbetsgruppens mandat avslutat utan lever fortsättningsvis vidare. Det är precis i de riktningarna man behöver göra, en
fråga man ska jobba med kontinuerligt. Vi har de facto 30 procent fler
utbildningsplatser än vad det går ut studeranden från grundskolan till
gymnasiet, men förstod på vice talmannen att det handlade mer om personer med problem, det kan man behöva titta på. Gällande ungdomsgarantin gillar jag inte det namnet, man ska prata om ett ungdomsavtal
som klarlägger vilka rättigheter och skyldigheter både myndigheter, skolor men också ungdomen har.
Talmannen
Tiden är ute!
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Det spelar inte så stor roll vad man kallar det, bara ungdomar
som har särskilda svårigheter eller problem fångas upp, får en utbildningsplats eller möjlighet till ett arbete så att ingen ska falla mellan de
olika systemen och bli sysslolös. Det är en viktig åtgärd oberoende vad
man kallar det eller hur man gör det. Ministern sa att arbetslöshetssiffrorna är någorlunda bra men fortfarande har vi hög ungdomsarbetslöshet, det har tagits på allvar och ska fortsättningsvis tas på allvar.
Minister Fredrik Karlström, replik

Det finns en viss ungdomsarbetslöshet. Den har sjunkit från 7,7 till 6,6
och är ett perspektiv när man ser i Europa, Norden eller världen är det
väldigt bra. Vi har en palett med åtgärder som vi verkligen ser till varje
individ och gör från myndigheternas sida väldigt mycket. Man ska benämna det ungdomsavtal där vi från myndigheternas sida också har en
skyldighet, men det finns också ett motkrav på de arbetslösa ungdomarna. Rehabilitering tillbaka till arbetsmarknaden förutsätter inte en diagnos och en sjukdom, men det förutsätter att man varit långtidsarbetslös för att kunna ta del av den åtgärden. Det var kanske där det var ett
missförstånd mellan vice talmannen och mig i mitt anförande. Långtidsarbetslösheten sätter vi i fokus under 2015. Lagförslaget gör att AMS får
en större palett med åtgärder för att kunna anpassa sina tjänster till
varje individs specifika behov. För varje individ är det en katastrof att
vara arbetslös.
Talmannen
Tiden är ute!
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Åtgärden med arbetsprövning, att en person kan gå in på en
arbetsplats och pröva ett arbete för att komma i åtnjutande av den åtgärden, krävs det en diagnos och det är en sak som utskottet kan reda
ut. Det är inte en trevlig åtgärd, bara för att man har speciella problem
måste man ha en diagnos för att komma i åtnjutande av samhällets åtgärder. Enligt vad jag har förstått har man tagit bort det på rikssidan där
man också har arbetsprövning.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.

558

Ltl Göte Winé

Fru talman! Jag ska fortsätta där vtm Viveka Eriksson gav arbete åt finansoch näringsutskottet kring studieplatserna. Det fattas studieplatser för sökande enligt prövning. Det behöver definitivt bli bättre för där finns en viss
form av utslagning. Det är inte bra som det är i dag och det behöver tittas på.
I samband med debatten kring budgeten nämnde jag om min förhoppning
kring arbetsmarknadslagstiftning och vad den skulle leverera. Efter att nu ha
få ta del av den är jag mestadels positiv. Även vi socialdemokrater kan lätt
stöda lagen, för det är en lag som hjälper folk att komma ut i sysselsättning
genom arbete eller studier. Genom att ge en utbildning hjälper man dem på
vägen mot en egen försörjning. Vi garanterar att alla har möjlighet till omställning och det är viktigt för att man snabbt ska ha en sysselsättning. Bl.a.
levererar lagförslaget fler arbetsverktyg till handledarna på AMS. Man får
som arbetssökande fler möjligheter till kompetenshöjning genom studier, det
är bra. I lagen ser man att utbildnings- och näringsavdelningen jobbat tillsammans vilket gynnar deras gemensamma kunder. Framför allt de som trillat i diket mellan utbildnings- och näringsavdelningen har man har försökt
täcka igen. Kanske ändå att lagen vågat vara lite mer progressiv och sett ännu
mer efter de åländska behoven och de arbetslösa på Åland och deras situation. Det återkommer jag till senare.
Det var för mig en utmaning att verkligen sätta mig in i denna lag, den var
inte lätt att förstå det är mycket paragrafer och hänvisningar. Jag hade gärna
sett ett tydligare stycke i landskapsregeringens förslag kring personer med
funktionsnedsättning, fått en sammanfattning för i texten i lagen finns förbättringar för dem.
Jag ser fler alternativ till studier, men reagerade att om man varit borta 5
dagar ska man avstängas från t.ex. sysselsättningsfrämjande utbildning och
frivilliga studier med arbetsförmån. Om syftet är att motverka arbetslöshet så
kanske det är viktigare att förstå varför har man blivit borta och vad kan man
göra för att ändra det, än att vi i lagstiftningen skriver om att bli avstängd.
Kanske det i stället borde finnas med att det ska göras en kartläggning om
vilka resurser som behövs för att få den personen att hållas i en sysselsättning. Behövs det vara i lag om att man ska avstängas? Här kunde man sett
lite mera ur kundens perspektiv.
Landskapsregeringen går nu in mer för att möjliggöra för en kompetenshöjning men det svårt att se skillnaden mellan sysselsättningsfrämjande utbildning och frivilliga studier, det kan lätt fara in i varandra. I lagen om
sysselsättningsfrämjande utbildning § 7 stå det ”Den studerande anses har
gjort tillräckliga framsteg i högskolestudierna om han eller hon anses avklarat i snitt 5 studiepoäng per studiemånad....” Den erfarenhet jag har av
arbetslösa så är det inte Högskola som är det primära, utan mer som det står i
§ 2 där man ska främja yrkesfärdigheterna. I § 7 med rubriken ”Om studerandes rättigheter och skyldigheter” att där skriva om högskolestudier men
det kan vara något jag missförstått att ministern förtydligar det. Borde man
istället för att nämna studiepoäng kanske mer se på den studerandes förmåga?
Ändring av arbetsmarknadspolitisk verksamhet och utbildningsprövning i
lagen är en riktigt bra sak. Ett nytt bra arbetsverktyg för handledarna på
AMS, som jag är övertygad om att man senare kommer och se att det kommer
att komma många till nytta. § 31a omställningsskydd, att snabbt hitta en
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sysselsättning så kan just § 32a vara passligt att ta till. Har man varit frånvarande i 5 prövningsdagar utan avbrott så ska utbildningsprövningen avslutas.
Utbildningsprövningen pågår i max 10 dagar så det känns onödigt att ha det
med. I lagförslaget saknade jag Neets:en, Not in emplomyment, education or
training. Det som inte finns i någon sysselsättningsåtgärd, inte inskrivna hos
AMS och inte i skola. Jag hade hoppats på lite mer text om det uppsökande
arbetet och hur vi ska göra för att nå dessa. Här upplever jag att landskapsregeringen och minister Karlström inte tar detta på tillräckligt fullt allvar.
Framför allt eftersom minister Ehn tidigare sagt åt mig att detta är samhällets
ansvar att ta hand om dem, ta vara på dem därför är den frågan viktig. Den
hade vi kunnat lyfta fram lite mera. För dessa personer måste vi våga se.
Till sist vill jag lyfta de olika stödens belopp som är en djungel att förstå
och kunna. Något jag tidigare tagit upp med minister Ehn och Karlström är
t.ex. ungdomarna på Katapult som är fyllda 17 och lyfter ca 932 i månaden
före skatten genom att de går på sysselsättningsstöd. En studerande i samma
ålder ligger runt 150 till 200 euro i studiestöd, den skillnaden är för stor. Här
behöver man titta om nivån är rimlig. Det här är den egna politiken att våga
se och kanske förlänga vissa perioder och då menar jag ungdomar som är 17
till 18 år jämförelsevis med sådana som studerar och också bor hemma. Det
är något som utskottet borde titta på.
Det som är de under 20 år och går i en sysselsättning för att förbereda sig
för studier, går på Katapult, är det till studier man går sedan. Då ska man
vänja sig att sänka och få betydligt mindre, det är stor skillnad för ungdomarna. Landskapsregeringen skriver på sidan 10 i förslaget att skillnaden kan
vara avsevärd mellan studiestöd och sysselsättningsstöd. Däremot hoppas jag
att landskapsregeringen höjer vuxenstudiestödet så man möjliggör en komptens- och behörighetsförbättring inom studiestödet. Jag hoppas utskottet hör
Ung Resurs som har mycket åsikter kring ungdomar som fortfarande bor
hemma och lyfter sysselsättningsstöd. Här kanske vi skulle våga tänka eget
och kanske ett lägre belopp för de unga som är arbetslösa men istället förlänga vissa stödperioder.
Fru talman, här har vi en bra lagstiftning men som man kunde ha gjort lite
extra med som förebyggande och uppsökande arbete t.ex. Som jag sade inledningsvis så är det en lagstiftning som levererar fler arbetsverktyg, ministern nämnde instrument, till handledarna på AMS och som arbetssökande
fler möjligheter till kompetenshöjning genom studier och det är bra. Det är
bra att expertgruppen jobbar vidare och här hoppas jag att man t.ex. kan se
på uppsökande arbeten. Vi har betydligt fler hemma i våra stugor som vi
borde få in på utbildning eller inskrivna på AMS. Tack.
Minister Fredrik Karlström, replik

Fru talman! Ltl Winé är väldigt insatt i de här frågorna och brinner för
dem och verkar ganska nöjd med förslaget som landskapsregeringen har
presenterat. Givetvis finns det alltid mer man kunde göra. När vi kommer till Neets:en förstår jag problematiken däremot är det svårt att lagstifta om hur man ska komma åt den problematiken. Det handlar mycket om arbetsmetoder, aktivt socialarbete, hur olika myndigheter för dialoger med varandra. Som ni kanske minns var ett initiativ taget av den
nya arbetsmarknadschefen där man skulle lagstiftat till tvånget på ett
sådant sätt som inte landskapsregeringen var beredda att gå in för. Men
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det visar att dialogen pågår hela tiden och arbetsgruppens mandat har
inte slutat, utan kommer att fortsätta komma men initiativ till att förbättra våra instrument och verktyg för att vi kan motarbeta arbetslösheten på sikt.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Minister Karlström den här lagstiftningen är bra och
den kommer att vara många till nytta. Det kan vara svårt att lagstifta för
Neets:en men det man eventuellt kan göra, då blir det mer under minister Ehns bord, vad händer om man avbryter? Det finns t.ex. i ungdomslagen, det kan nämnas att arbetet fortgår. Det är en grupp som vi
verkligen måste se vad vi kan göra för. Vi behöver hitta på fler åtgärder.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack, fru talman! Ltl Winé resonerade kring olika stödbeloppsnivåer och
jämförde studiestöd med det stöd man erhåller om man befinner sig i
sysselsättningsfrämjande åtgärder, jag förstod inte riktigt vart han ville
komma. Ville han ha studiestödet eller sänka sysselsättningsfrämjande
åtgärderna? Vad var problematiken och vilka förslag resonerar ltl Göte
Winé om att man borde gå vidare med?
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! För 17, 18, 19-åringar som bor hemma är 930 euro i
månaden mycket pengar. Där kan man sänka beloppet. Det ska inte vara
att man vill gå i Katapult för att man ser de stora pengarna, hur mycket
man än förtjäna där. Man ska kämpa mera i skolan i stället. Studiestödet, där pratade jag om vuxenstudiestödet som definitivt behöver höjas.
Det som har framkommit är att summan på Katapult är för hög det har
t.o.m. de som jobbar där sagt.
Ltl Axel Jonsson, replik

Det låter som ett förnuftigt resonemang i synnerhet för att komma från
en socialdemokrat. Jag stöder tankesättet att gå vidare med det i utskottet. Som ltl Winé säger kan differensen mellan de olika stödbeloppen,
beroende på om du studerar eller inte, ge fel signaler från samhällets
sida. Tack för att ltl Winé lyfte frågan.
Ltl Göte Winé, replik

Ltl Axel Jonsson kan vara lugn, socialdemokraterna har oftast förnuftiga
förslag så det är bara att lyssna och ta emot idéerna så kommer de. Samtidigt behöver vi titta på hur långa perioder får man stöd, kan man förlänga det? Det viktiga är ändå att man får en aktiv sysselsättning när
man arbetslös. Hellre sänka summan för ungdomar som bor hemma och
se om man kan förlänga vissa perioder i stället.
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.
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Remiss
6

Anpassningsbidrag för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen
Landskapsregeringens lagförslag (LF 19/2014-2015)
Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.
Diskussion.
Vicelantrådet Roger Nordlund

Fru talman! Ärade ledamöter. Framställningen är ett förslag till ändrad lagstiftning som innebär att pensionsskyddslagen ändras på i sak samma sätt
som skett i fråga om riksdagsledamöternas pensionsskydd. Systemet med tidigarelagd ålderspension, som vi idag har, skulle i så fall upphöra och ersättas med ett tidsbegränsat anpassningsbidrag vars syfte är att ekonomiskt underlätta en tidigare ledamots övergång till arbetslivet.
Anpassningsbidraget skulle utbetalas under högst ett år om ledamotsuppdraget varat i minst tre år. Under högst två års tid om uppdraget varat i minst
sju och under högst tre års tid om uppdraget varat i minst 15 år. Det är kärnan i förslaget. Dagens system bygger på att man efter sju år i lagtinget, eller i
Ålands landskapsregering kan lyfta en s.k. tidigarelagd ålderspension som
blir fyra procent per år. Har man suttit sju år är det 4 × 8, 28 procent av det
arvode man erhåller. Förslaget kommer vi med för att huvudprincipen tidigare har varit att vi följer samma system som man har i Finlands riksdag. Det
har blivit en eftersläpning med en valperiod men nu försöker vi sätta oss i fas
och linje med den utveckling man har i Finlands riksdag för de parlamentariker och ministrar som finns där.
Förslaget gäller, om lagtinget antar det, från oktober inkommande år och
kommer att gälla för alla de ledamöter som blir nyvalda i lagtingsvalet i höst
på Åland. I förslaget finns ingen retroaktivitet eftersom det är på samma sätt i
riksdagen. Orsaken till detta är att om vi skulle införa en retroaktivitet skulle
vi komma in på grundlagsskyddat område. Riksdagen valde i sin behandling,
i motsvarande ärende, att inte göra det eftersom det skulle strida mot grundlagen och vi har följt samma princip här.
Fru talman, förslaget har kommit till efter att det fanns en önskan från
Ålands lagting och från en behandling i lag- och kulturutskottet i tidigare
ärende i arvodeskommissionen. Vi har utfört det, vi har haft extern hjälp att
ta fram framställningen och vidare bearbetats av lagberedningen. Vid två tillfällen har vi haft samråd med lagtingets kanslikommission och vid det senare
samrådet var den också breddad så att alla partier i lagtinget var med och
hade möjlighet att ge sin syn på förslaget att vi ligger i linje med det som lagtinget önskar.
Vi överlämnar vid det i den här formen till diskussion här och för behandling i lag- och kulturutskottet.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack talman! Tack för presentationen av lagförslaget, alla i denna sal
välkomnar framställningen. Även om jag sitter i lag- och kulturutskottet
och kommer att höra vicelantrådet i ärendet är det viktigt att alla får
höra frågan om retroaktivitetens dilemma. Upplever vicelantrådet att
ifall vi skulle röra retroaktivtetens erhållna vunna förmåner skulle det
vara risk för att lagen skulle förfalla i lagkontrollen som är mycket omfattande när det gäller våra lagstiftningsprodukter? Är det något som
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vicelantrådet kan upplysa oss om hur ni har diskuterat i den frågan? Här
har vi har upplevt kritik från allmänheten, fått informella samtal osv.
om att vi även borde röra retroaktiviteten?
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Eftersom det har kommit till vår kännedom att det finns
frågeställningar kring retroaktiviteten har vi bett lagberedningen särskilt granska det området. Lagförslaget innehåller bestämmelser som
hänför sig till det rättsområde som regleras i § 18 2 punkten i självstyrelselagen, det faller därmed under landskapets lagstiftningsbehörighet.
Sedan finns det som faller under grundlagens § 15 när det gäller det speciella egendomsskyddet. Där kommer retroaktiviteten in i framställningen. Enligt den bedömning vi gjort från lagberedningen och i landskapsregeringen delar vi den uppfattning som finns i Finlands riksdag
att det skulle strida mot grundlagen att retroaktivt gå in och göra förändringar i det som kallas egendomsskyddet.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack vicelantrådet för det klarläggandet. Det här är en fråga som utskottet måste ta på allvar, eftersom vi har den allmänna kritiken som jag
nämnde i föregående replik. Därför är det en frågeställning vi måste fördjupa oss i. Därutöver har vi frågan om detta nu är tillräckligt med tanke
på att vi har ett system där man har kunnat hålla bort inkomster från systemets granskning och kontroll, är detta till fyllest eller finns det ytterligare frågeställningar som utskottet bör titta på? Vi kan återkomma till
det under utskottsbehandlingen.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Herr talman! Jag utgår ifrån att utskottet gör en grundlig beredning av
ärendet och bekantar sig med de grundlagsmässiga frågeställningarna.
Det som har varit och är under diskussion är det s.k. kapitalinkomsterna, det förslag som ligger här gör att de som blir invalda från hösten
kommer också kapitalinkomster att läggas till grund för de utbetalningar som finns eller de beräkningar som görs. Däremot kan man inte göra
det på de som har varit, eller är invalda i dagsläget.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. 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
7

Enkel och rättvis socialförsäkring
Ltl Anders Erikssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 2/2014-2015)
Talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.
Diskussion.
Ltl Anders Eriksson

Tack, herr talman! Vi pratade i ett annat ärende att man skulle diskutera innehållet i en framtida socialpolitik. Det här är två förslag som kan ses som ett
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led i den riktningen. Det förefaller som de flesta är för att socialtjänsten på
Åland ska samordnas på något sätt. Oberoende av åländska prioriteringar blir
viktiga delar av socialpolitiken utanför, i det här fallet tar vi upp arbetspensionsskyddet och socialförsäkringen eftersom de verksamheterna till största
delen är under finsk lagstiftning.
Pratar man om en egen åländsk socialpolitik borde det småskaliga Åland
ha alla möjligheter att samordna såväl den idag kommunala socialvården
med den allåländska sjukvården och den statliga socialförsäkringen för att
förenkla och anpassa den åländska välfärdspolitiken efter åländska prioriteringar, värderingar och småskaliga förutsättningar. Det skulle även innebära
en betydande förenkling för många av dem som är mest utsatta i samhället i
deras myndighetskontakt.
Att kombinera pension för arbetsoförmögenhet och lön är i dagens system
en stor utmaning. Funktionshindrade och långtidssjuka personer har ofta
inte en sådan arbetserfarenhet som förutsätts för att få arbetspension. Man
måste tjäna in sin arbetspension. Därför erhåller dessa personer oftast pensionen i form av folkpension. Om en person förtjänar över inkomstgränsen
förlorar han eller hon pensionen i sin helhet. Det finns vissa system att hålla
pensionen vilande men Åland borde uppmuntra till alla tänkbara åtgärder för
att dessa personer ska kunna delta i arbetslivet och inte dra in deras pension
vid meningsfull sysselsättning. I övriga nordiska länder finns olika typer av
flexibla system, där pensionen gradvis minskar i takt med att inkomsterna
ökar, något som borde vara en självklarhet även på Åland. Blev att tänka på
ltl Göte Winé som ofta brukar ta upp dessa frågor när jag hörde om ett exempel där en person som var 16 år, han klarar inte av att studera och inte heller
aktuellt med någon rehabiliteringspenning för unga och då blev han folkpensionär direkt. Det betyder att man aldrig har möjlighet att tjäna mer
pengar än till inkomstgränsen ca 700 euro per månad. Det finns de på Fixtjänst som har hittat ett jobb och skulle ha möjlighet att tjäna mer men det bli
stopp för annars påverkas pensionen.
När det gäller det långtidssjukskrivna borde det vara ett mera flexibelt system där man kan jobba och vara deltidssjukpensionär också inom folkpensionen, inte bara arbetspensionen. Sedan skulle man ha olika nivåer innan
folkpensionen försvinner helt.
Jag har tidigare nämnt att det är en ekonomisk katastrof för den ena parten vid separationer. Den förälder som får barnbidraget, bostadsbidrag har
all ekonomisk support på sin sida medan den andra som har samma behov
blir helt utan. Här tar vi upp en annan aspekt. En av utmaningarna för att
åstadkomma en jämställd föräldraledighet är de ekonomiska realiteter som
ofta ligger till grund för familjens beslut om vem som ska stanna hemma med
barnen. Ofta tar den förälder med lägre inkomst ut merparten av ledigheten
för att familjen ska klara sin hushållsekonomi, ofta nybyggt hus eller andra
stora utgifter. En konsekvens av detta är att den arbetande föräldern bygger
på sin pension som normalt under den tid barnen är hemma, medan den
andra förälderns framtida pension minskar på grund av betydligt lägre inkomst. För att utjämna denna orättvisa borde dagens system utvecklas så att
arbetspensionen delas lika mellan föräldrarna under den tid då någon av föräldrarna är hemma med barnen. Det här är ganska självklart tycker man. Vid
framtida separationen kan det visa sig vara ganska ödesdigert för den förälder som har stannat hemma.
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Med anledning av detta föreslår vi tre saker. För det första, att lagtinget
uppmanar regeringen att inleda förhandlingar med Finlands regering om att
överföra lagstiftningsbehörigheten över arbetspensionsskydd och annan socialförsäkring enligt § 29 3 punkten i självstyrelselagen, samt justera avräkningsgrunden i enlighet med det förändrade kostnadsansvar som överföringen föranleder. När man fått den första på plats har vi två klämmar till. Det är
att lagtinget uppmanar regeringen att till lagtinget lämna ett lagförslag om
mer flexibla inkomstgränser för folkpension för funktionshindrade samt att
lagtinget uppmanar regeringen att till lagtinget lämna ett lagförslag om delad
arbetspension vid föräldraledighet. Det här är ett av inspelen, men vi kommer
att komma med betydligt fler när det gäller en framtida egen åländsk socialpolitik.
Det är klart att vi kan diskutera organisationer i det oändliga, men sist och
slutligen är det människor och människors vardag vi borde lägga lite mera
fokus på och det vill vi göra från Ålands Framtid. Tack.
Ltl Barbro Sundback

Herr talman! Det är hedervärt av Ålands Framtid att komma med konkreta
förslag i frågan om en åländsk socialpolitik. Det är viktiga frågor som tas upp
i åtgärdsmotionen och det är värt att diskutera. Det är precis som här sägs,
att personer med funktionsnedsättningar som lever på en sjukpension, eller
andra som har på grund av tidigare i livet fått sjukdomar som lett till sjukpension att deras möjligheter att lyfta pensionen och samtidigt jobba och
tjäna pengar är ganska begränsade. Det är dessutom väldigt orättvist. Det
som är väldigt vanligt i dag är psykiskt sjuka i unga år och de kommer troligen att bli en fattig sjukpensionär hela livet om man inte råkar ha andra inkomster. Så är det för de flesta eftersom man inte kan tjäna mer pengar än
man får i sjukpension och arbetspension. En läkare som blir sjukpensionär,
om det finns sådana, i lite högre ålder kan fortfarande nästan tjäna hur
mycket som helst. Eftersom personen ifråga inte arbetar full tid men ändå har
en hög arbetspension och kan också tjäna mycket mera pengar.
I Sverige har man ett sådant system, jag kan det inte i detalj, där bestämmer man hur mycket man får jobba som sjukpensionär. Inte hur mycket man
får förtjäna vilket är mera logiskt eftersom det är arbetsförmåga som är begränsad. Då bestämmer man att så här mycket får den här personen jobba,
förtjänsten är inte det avgörande för hur mycket man får jobba. Den här frågan har vi diskuterat mycket inom socialdemokraternas specialgrupp för personer med funktionsnedsättning. Problemet är att det är rikslagstiftning.
Därför föreslår Ålands Framtid en överföring av behörigheten. Det är ändå en
process som är oerhört komplicerad att genomföra politiskt. Det är en bra
och logisk tanke och vederhäftigt att man har motiverat det på det här sättet.
Om man fått sjukpension kan man ha den vilande i två år. Sedan måste
man under någon månad avstå från inkomst och lyfta högst 700 euro, sedan
kan de börja igen och pensionen kan vara vilande. Det har konsekvenser om
någon person med t.ex. funktionsnedsättning som lyfter sjukpension skulle
bli invald i lagtinget. Den personen skulle under de två första åren man sitter
i lagtinget låta sin pension vara vilande och inte lyfta den fullt ut och skulle i
stället lyfta lagtingsarvodet som vi alla andra gör. Efter två år skulle man åtminstone någon månad avstå från sitt lagtingsarvode för att inte helt tappa
till sjukpension. Den här frågan har jag anhängiggjort i kanslikommissionen,
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vi har inte fått förklaringar hur vi kunde göra det här på något annat sätt, om
en person med sjukpension blir invald i lagtinget, inte skulle bli diskriminerade jämfört med oss andra.
Föräldrar och deras möjligheter att dela på pension osv. det är väldigt stora
frågor som tas upp här i motionen, mycket viktiga men får tas med i den allmänna diskussionen om innehållet i en mera anpassad åländsk socialpolitik.
De här frågorna är inte särskilt specifika för oss på Åland utan lika orättvisa i
hela landet. Det finns ingen större vilja att ändra socialförsäkringen och arbetspensionsskyddet, åtminstone inte hittills. Vi får se vad den kommande
regeringen kommer att göra men antagligen är inte det här deras första prioritering utan att skära och ta bort förmåner tyvärr. Tack.
Ltl Anders Eriksson, replik

Tack ltl Sundback för stödet, vi är överens om att det här är viktiga frågor. Det finns en stor orättvisa när det handlar om psykisk sjuka. Exemplet men en lagtingsledamot är också intressant, för övriga som
skulle ha sina inkomster på sidan om skulle ha sina inkomster kvar, men
inte en sjukpensionär. Det är mera flexibelt i Sverige, de facto mer flexibelt i hela övriga Norden utom i Finland. Det är oerhört komplicerat att
få en behörighetsöverföring med det skulle det egentligen inte behöva
vara. Jag vet att målsättningen är att vi ska få ett smidigare system
framöver men Ålands Framtid vill inte vänta så länge på att få frågorna
lösta. När det gäller avräkningsgrunden är regelverket ganska enkelt
men av någon anledning drivs inte frågan framåt från åländsk sida.
Ltl Barbro Sundback, replik

Har inga invändningar mot ltl Anders Erikssons i sakfrågorna. Vad gäller avräkningsgrunden var det lite väl kategoriskt. Det har inte varit beroende av landskapsregeringen att saken har avancerat långsamt utan
man har en överenskommelse med finansministeriet att man gemensamt ska vända sig till Ålandsdelegationen och den processen är på
gång. Det kan vara en relevant information.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag är väl medveten om att man tillsammans med finansministeriet tänker försöka göra en framstöt till Ålandsdelegationen. Under hela mandatperioden och de facto tidigare har frågan drivits allt för svagt men
lämna nu den där hän. Jag hoppas att social- och miljöutskottet kan ta
sig an förslagen, ltl Sundback och jag hade en ganska stor samsyn om de
grundläggande problemen och de här frågorna skulle vara enormt intressant att få diskutera. Pratar vi om att vi ska ha en egen åländsk socialpolitik måste vi föra in förslag hur vi vill att det ska se ut framöver. Det
här är ett av flera inspel som kommer att komma från Ålands Framtid.
Ltl Barbro Sundback, replik

Det är värdefulla synpunkter kanske ltl Anders Eriksson dock drar för
snabba slutsatser om han tror att jag är positiv till det att man kommer
med förslag att vi har en samsyn. Avräkningsgrunden har den här regeringen drivit ganska hårt. Man fick också till stånd en utredning via finansministeriet men det är så att finansministeriet inte vill, även om det
finns politiska beslut och direktiv. Det talar mera om att vi inte har ett
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bra system. De åländska frågorna borde skötas vid statsministerns
kansli, inte föras till ministerierna där blir det lätt begravna, speciellt i
finansministeriet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Axel Jonsson

Ett kort inlägg i linje med något som har kritiserats i dag även från mitt eget
parti, nämligen tala organisation. Utgångspunkten är att vi är eniga om att
samordna den kommunala socialvården på ett eller annat sätt, där vi har
olika tankar om hur det ska ske organisatoriskt. Oavsett om vi tänker oss att i
framtiden ha en samordnad socialvård på den kommunala nivån innebär det
att vi kommer att ha en samordnad kommunal socialvård. Vi har redan idag
den statliga delen, socialförsäkring och pensioner som också är en viktig del
av socialpolitiken, vi kommer fortsättningsvis att ha en annan myndighet som
sköter detta. Frågan är om inte lilla Åland skulle vinna på att sammanföra
verksamheterna för att bättre kunna serva medborgarna och göra en helhetsbedömning av den situation man faktisk befinner sig i. Att på sikt kunna anpassa lagstiftningen utifrån detta. Behöver vi verkligen i framtiden ha två
olika myndigheter som hanterar den åländska socialpolitiken, speciellt med
tanke på att vi är överens om att den kommunala verksamheten ska samordnas på något sätt.
Är det komplicerat att göra ett övertagande av socialförsäkringen och arbetspensionsskyddet, de områden som finns listade på självstyrelselagens Blista? Det är klart att det finns tekniska och praktiska utmaningar med att
göra det men skulle inte påstå att det är väldigt komplicerat. Det kräver tre
steg för att kunna förverkligas utan att göra några större materiella förändringar. Att man enligt självstyrelselagens procedur för B-listan med en enkel
rikslag överför områdena utan att förändra lagstiftningen till stora materiella
delar. Ålands Framtid har två förslag och det finns säkert några andra som
man initialt kan gå in för. Man behöver inte reformera lagstiftningen fullt ut
vid övertagandet, utan är en process som behöver fortsätta i ett senare skede.
Det är således det andra steget, att man sätter nuvarande lagstiftning ikraft
på Åland eller fortsätter med samma lagstiftning vi har i dagsläget. Det tredje
steget är att överföra den personal, den myndighet som idag arbetar med frågorna på Åland, främst FPA och sammanföra den med den övriga socialvården.
Vi har haft större utmaningar på Åland än att åstadkomma en sådan reform. Det viktiga är att vi får möjligheten att diskutera frågorna i lagtinget
och fatta beslut om den här typen av regelverk som lyfts fram i motionen, utifrån den åländska folkviljan vad vi har för behov och preferenser. Framför allt
de som har det allra svårast i vårt samhälle att vi har möjlighet att hitta bra
system för dem.
Mot den bakgrunden kan det vara intressant att tänka på att behöver vi
verkligen två myndigheter som hanterar socialpolitiken i framtiden. En myndighet betalar ut sjukersättningar, statliga förmåner, hanterar även vårt
barnbidrag medan en annan myndighet ska betala ut utkomststöd. Kunde
inte detta skötas av samma, det är värt att beakta? Tack.
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Minister Carina Aaltonen, replik

Tack, herr talman! Det är viktigt att komma ihåg att FPA är en riksmyndighet och att vi inte vet på Åland vad som kommer att hända framöver
med FPA. I sote-reformen, vårdreformens finansiering har de lyfts upp
fyra olika modeller. En av modellerna var att FPA skulle upphöra helt
hållet och att man skulle för dela FPA:s arbetsuppgifter dels på staten
och på kommunerna. Vi vet inte hur det kommer att gå framöver, det får
vi se och då får vi förhålla oss till det också på Åland.
Ltl Axel Jonsson, replik

Så är det givetvis. Den viktigaste frågan för oss att ställa är hur vi vill ha
det här på Åland? Hur ska vi bygga en organisation och en modell som
vi tycker att passar våra förhållanden. Där borde man beakta och titta
närmare på den möjligheten som ministern nämnde som ett av förslagen på rikshåll, att man för samman det och skapar enklare regelverk,
den kommunala verksamheten med den statliga delen i socialpolitiken.
Det finns inte bara eländiga idéer på finska sidan, det finns en orsak att
man funderar på de här sakerna och det är värt att vi för en sådan diskussion på hemmaplan. Hur vill vi organisera vår socialpolitik för att
den ska passa ålänningarna bäst?
Minister Carina Aaltonen, replik

Enklare regelverk och FPA brukar man inte kunna nämna på samma
dag. Som Ålands Framtid brukar framföra, vad kostar det och att vi ska
försöka ha så lite pengar som möjligt till förvaltning och t.ex. det som
FPA gör. Vad kostar det att ta över det? Det är en väldigt viktig fråga.
Varenda liten förändring vi gör p.g.a. vi har en egen socialpolitik på
många områden kostar mycket pengar, vi får betala det till FPA. Det är
inte fråga om tiotusentals euro utan många tusentals euro.
Ltl Axel Jonsson, replik

Visst kostar det pengar. Mot den bakgrunden har vi en skrivning i vårt
förslag att man ska förhandla om avräkningsgrunden. Man förändrar
den enlighet det förändrade kostnadsansvar som det givetvis innebär att
vi övertar ansvarsområdena. Det är fullt naturligt och något som man
borde ha förståelse för från finsk sida. Är det något som kostar är det att
ha dubbla administrationer för att hantera socialpolitiken. Det innebär
mer kostnader än vad som skulle behövas och det är värt att beakta. Det
borde finnas en möjlighet att skapa en effektivare förvaltning för att
kunna frigöra mer pengar till den verkliga socialpolitiken i form av förmåner osv. Det bör vara en av målsättningarna när man går vidare med
den egna socialpolitiken, som ministern brukar vara mån om att lyfta
fram från talarstolen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad.
Kan förslaget att remittera ärendet till social- och miljöutskottet omfattas? Förslaget är
omfattat. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.
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Remiss
8

Utvärdering av avloppsregleringen
Ltl Anders Erikssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 3/2014-2015)
Talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet
Diskussion.
Ltl Anders Eriksson

Tack, herr talman! Det var mycket diskussion då enskilda fastighetsägare blev
ålagda att fixa upp sina privata avlopp, Ålands Framtid tror att det var en bra
investering för vår vattenmiljö. Kommunerna har satsat mycket för att bygga
ut sina avloppsnät och konstaterar att kapaciteten vid Lotsbroverket i Mariehamn börjar nå sin kapacitetsgräns. Att reningskapaciteten inte räcker till i
framtiden är en central fråga för hela Åland. Inte bara i Jomala och Mariehamn utan också norra Åland som utnyttjar Lotsbroverket. Inte bara de enskilda fastighetsägarna och kommunerna som har det huvudsakliga ansvaret,
men även för lagtinget och regeringen som måste tillse att den skärpta lagstiftningen kan förverkligas i praktiken.
Det vore därför viktigt att kartlägga utvecklingen att man vet hur stor reningskapacitet som behövs framöver och att man på ett effektivt sätt kan fortsätta omställningen med dagens tillgängliga medel, men vi vet också att det
hela tiden kommer ytterligare skärpta krav och skärpt lagstiftning. Att utvecklingen fortsätter är synnerligen centralt mot bakgrund av lagtingets målsättning att Åland ska vara ett hållbart samhälle 2051. Därför föreslår vi i
klämmen att lagtinget uppmanar regeringen att kartlägga de nya avloppsreglernas praktiska efterlevnad och bistår kommunerna för att åstadkomma en
gynnsam utbyggnad av avloppsnäten och reningsverken.
Jag har fått förmånen tidigare att under två och ett halvt år jobba som östersjörapportör, all information vi fick visade på att avloppsreningen var det
absolut mest kostnadseffektiva sättet att minska utsläppen till Östersjön. Det
nämns ofta i debatten att bara man ordnar upp det i Ryssland, i Baltikum är
det inte några problem överhuvudtaget. Det har skett väldigt stora framsteg
på den sidan. Nordiska investeringsbanken, NEFCO har satsat stora pengar
på att bygga ut reningskapaciteten i forna öststaterna. Därför är det viktigt för
oss att vi sopar rent framför egen dörr.
Vi skrev i motiveringen att det är en central fråga för hela Åland, kanske en
central fråga för hela Östersjön. Det finns också en aspekt som gör att det här
är en central fråga för hela centralorten. Mariehamn och Jomala har ett avtal
om hur mycket man från Jomalas sida får lämna till Lotsbroverket. Går man
över det max tak som finns, vilket Jomala kommun har gjort med 14 procent,
höjde helt plötsligt Mariehamns stad taxorna med 50 procent, helt ensidigt.
Det här handlar om stora pengar, jag ska inte säga dess mer om det för då
hamnar vi på sidan om motionen. Om kapaciteten inte räcker till framöver i
Lotsbroverket kan det leda till ett stopp för hela centralortsutvecklingen, det
skulle vara synnerligen allvarligt. Mot den här bakgrunden, utvecklingsmässigt, miljömässigt har regeringen definitivt en roll när det gäller dessa frågor
fast det i grund och botten är en kommunal fråga. Tack.
Minister Carina Aaltonen, replik

Tack, herr talman! Det är i allra högsta grad en kommunal fråga. Det
pågår ett tillsynsarbete på landskapsregeringen och miljöbyrån har be569

gärt in uppgifter från kommunerna över hur det ser ut i verkligheten,
hur det ser ut med enskilda godkända avlopp. I den kommande tilläggsbudgeten finns pengar för att Ålands vatten ska kunna ta fram en vatten- och avloppsplan för hela Åland. Det är grundläggande att vi får
fram en plan. 16 kommuner klarar inte av att få fram en gemensam plan
utan det måste till en gemensam och landskapet kommer emot med
pengar.
Ltl Anders Eriksson, replik

När det gäller den efterlysta kartläggningen, åtminstone när det gäller
enskilda avlopp är landskapsregeringen på gång. Jag har en hel del
material när det gäller Ålands vattens framtida jobb och det är bra att de
får åta sig det och det glömde jag tyvärr bort i vårbruksbrådskan att ta
med upp i talarstolen. Det som fortfarande saknas i klämmen får vi anledning att återkomma till i social- och miljöutskottet tillsammans med
ansvarig miljöminister.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Danne Sundman

Herr talman! När jag såg motionens rubrik i föredragningslistan tänkte jag
att man ville ifrågasätta avloppsregleringen, men så är det inte. Mycket glädjande stöder Ålands Framtid de åtgärder som har gjorts och det bör vi alla
göra. Det borde inte vara tillåtet att göra något annat om man känner till
fakta hur viktig vattenmiljön och Östersjöns mående är för oss ålänningar,
det är de facto en överlevnadsfråga.
I anförandet berördes många viktiga saker, dels att det fortfarande finns
enskilda avlopp som inte är åtgärdade runt om i kommunerna. Det har varit
diskussion i Finland, bestämmelserna har ifrågasatts men på Åland har inte
någon sådan politisk vilja funnits att göra avkall på dem. De allra flesta har
åtgärdat sitt avlopp och skulle man då luckra upp bestämmelserna skulle det
bli orättvist för dem som redan tagit kostnaden.
Det finns även vissa problem, vad är definitionen på en godkänd anläggning? Hur övervakar man? Kommunerna har olika system och uppfattningar,
vilket jag vet för att jag sitter i en referensgrupp för vattenåtgärdsprogrammet, något man diskuterar på landskapsnivå är att stöda kommunerna för att
få tillsynen att fungera. Man vill inte som myndighet fara till folk och arrestera dem, utse dem till brottslingar. De allra flesta medborgarna vill göra
rätt, bara man har råd och möjlighet vill man uppfylla bestämmelserna. Det
gäller att vara pedagogisk, informativ, försiktig och i allra sista hand hota
med böter och viten, då ska man haft en ärlig chans att åtgärda sitt avlopp.
Det är den yttersta formen av sanktioner, viten som motsvarar kostnaden för
åtgärden som man försummar. Jag hoppas att vi ska slippa sådan typ av
verksamhet.
Det är viktigt att få medborgarna att förstå hur viktigt det är och att det här
är en av de värsta utsläppskällorna av fosfor. Fosforutsläppen är dessutom
biologiskt tillgängligt och jämfört med andra fosforutsläpp värre. T.ex. fiskodlingens fosforutsläpp är inte biologiskt tillgängliga på samma sätt. Trots att
vi samtidigt vill att man ska kunna bo perifert, bo överallt på Åland och vi ska
inte förbjuda att man bor avsides. Att bo avsides innebär att man måste vara
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tydlig med att man måste sköta sitt avlopp själv och ha en enskild avloppsanläggning och förverkliga de bestämmelser som dåvarande miljöminister GunMari Lindholm tog 2004, för elva år sedan. Bestämmelserna trädde ikraft 1
januari 2014, tio år senare. Det har gått lång tid och man haft lång tid på sig.
Det var en bra åtgärd och den är en viktig effekt för att, som motionären sa,
sopa rent framför egen trappa.
Det finns andra utmaningar när det gäller kommunalt avlopp. Där har det
gjorts enorma satsningar. Att knyta större delar av Åland till Lotsbroverket
var en viktig och bra satsning. Dock att ha det gjort att nu är det fullt i andra
ändan och där pågår nu diskussioner att utöka kapaciteten. Det är viktigt
fråga för de kommuner som är anslutna till Lotsbroverket. Min uppfattning
är att Mariehamn har en vällovlig inställning att lösa den kapacitetsbrist som
kommer. Nästa steg är hur man ska göra när det bli fråga om en större tillbyggnad, ska man då ha samma reningsverk eller borde man ha en enklare
variant för landsbygden? Det är intressant frågeställning som man redan nu
borde fundera på eftersom det är dyra lokaler att ha insprängt i berget.
Jag stöder motionens syfte och menar att klämmen redan är uppfylld med
det arbete som pågår med vattenåtgärdsprogrammet.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, herr talman! När det gäller enskilda avlopp på landsbygden är det
ett bekymmer, det har vi märkt i vår hemkommun. Nuvarande lag är
tandlös. Det finns delvis inget vite om du inte gör något och inte tvingande in i ett kommunalt system. Man kan ha ett eget system bara det är
godkänt av ÅMHM. Det har förorsakat stora bekymmer i min hemkommun där man byggt stora stamledningsnät och vi får inte enskilda
abonnenter att ansluta sig. Det borde finnas ett system där man påvisar
att man tänker åtgärda de befintliga avloppen, i annat fall tvingas man
in i ett kommunalt avlopp. Det finns inte idag.
Ltl Danne Sundman, replik

Tack, herr talman! Det är en del av problematiken, som ltl Eklund säger
det är stora investeringar som görs och då borde man inom verksamhetsområdet ansluta fastigheterna. Där kanske friheten är lite väl stor
att inte göra det även om man har en godkänd anläggning, vilket är de
allra viktigaste. Fler som delar på stamledningar och pumpstationer
desto billigare blir det för alla. Det ger ekonomiska muskler att bygga vidare och ytterligare sprida nätet i glesbygden om alla ansluter sig. Det är
en sak man borde titta på för att få ekonomi i anläggningarna, allt från
nätets uppbyggnad men också reningsverkets drift som behöver delas av
så många abonnenter som möjligt.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, herr talman! Om jag återgår till min hemkommun gjorde vi en
omfattande inventering av alla befintliga privata avloppslösningar, vi
har allt registrerat vilken standard och status det ligger i idag. Är det
ÅMHM eller kommunens tjänstemän som ska fara runt och övervaka
och säga att du inte har befintlig anläggning? Där finns ett glapp i lagstiftningen om man ska ha hårdare regler. Å andra sidan har jag haft en
annan åsikt när det gäller mindre anläggningar ute på landet där man
kan ha bra infiltreringslösningar.
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Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Vad gör man frågar sig ltl Eklund? Man ska ha ett tydligt
regelverk som alla kan följa, där kommunernas och ÅMHM:s rollfördelning är klar. Där man hjälper till att få en ekonomisk utveckling och infrastruktur men också att folk vet vad som gäller och att alla kan göra
rätt. Om det i sista hand behövs måste man ha någon typ av sanktioner
och då är vitesmodellen den mest lämpliga om någon vägrar ha sin avloppsanläggning i skick. Ett vite som motsvarar kostnaderna för att
bygga avlopp, då är det dumt om man inte iakttar regelverket. Hoppas
att man så långt det är möjligt slipper sådana åtgärder och löser det i
samförstånd med medborgarna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! Det är trevligt när man lägger förslag och majoritetsrepresentanterna inte gör allt för att såga dem och få dem i papperskorgen,
utan att man kan diskutera det på ett konstruktivt sätt, det vill jag tacka
ltl Sundman för. Han har erfarenhet av att ha lagt många förslag under
årens lopp. Enskilda anläggningar, reningsverk är svåra att övervaka det
är mycket möjligt att det finns olika praxis i olika kommuner. Man ska
ha en godkänd anläggning, när denna är på plats gör byggnadsinspektören, miljöinspektören en inspektion och man får den godkänd. Efter det
ska man se till att restprodukterna töms en gång i året och att man sparar kvittot på det. Som jag känner till fungerar övervakningen på det sätt
den ska.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! I huvudsak fungerar det, men det finns vissa frågeställningar kring exakt vad som är godkänt eller inte, hur omfattande övervakningen ska vara, det finns olika skolor i olika kommuner. Det har
diskuterats att det skulle vara landskapets roll att samordna att det blir
ungefär lika, att man mera detaljerat tekniskt bestämmer vad som är
okej och hur man rekommenderar att övervakningen sker. Återigen tror
jag gott om folk. Alla vill följa reglerna och ålänningarna är noga med
sin vattenmiljö och vill göra rätt och tror inte att det är något stort problem. Samtidigt måste man få det gjort annars blir det en stor orättvisa
mot dem som för länge sedan har åtgärdat sin avloppsanläggning och då
tappar man opinion för satsningarna.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Minister Carina Aaltonen

Herr talman! För att det ska bli klart och tydligt, det pågår ett arbete inom
landskapsregeringen för att ta fram en gemensam handbok, tillsynsmanual,
som ska kunna användas av samtliga 16 kommuner. I dag finns inte något
gemensamt dokument utan det är upp till de enskilda kommunerna hur man
hanterar och tillsynar. Om man då tillsynar och har kunskap om hur det ser
ut i byarna, i de enskilda hushållen, alla kommuner har det inte som t.ex. hos
ltl Brage Eklunds hemkommun att man har allting samlat utan det varierar.
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Landskapsregeringen medverkar till att ta ett helhetsgrepp. I klämmen står
att man ska bistå kommunerna för att åstadkomma en gynnsam utbyggnad
av avloppsnäten och reningsverken. Man måste börja med att göra en heltäckande vatten- och avloppsplan, som är på gång i samarbete med Ålands
vatten.
Landskapsregeringen har under många år haft pengar för kommunerna att
söka för att kunna bygga ut och förbättra sina avloppsnät och reningsverk. En
handfull kommuner har inte använt pengarna utan de har återbokats eller
gått tillbaka till landskapsregeringen, man har inte fullföljt det som man har
sagt i sina ansökningar. En del av de anslagen använder vi nu för den gemensamma kartläggningen av vatten- och avloppsplanen och jag undrar om det
är nödvändigt att börja bygga ut avloppsnäten. Vi behöver också få en bra genomgång över hur mycket dagvatten som kommer in i systemet till Lotsbroverket. Vi känner till att det kommer in mycket vatten som i princip inte
behöver gå igenom en reningsanläggning med de dyra kostnader det innebär.
Där har vi ett ansvar att försöka täppa till de läckor som finns. I vissa kommuner gör man ett väldigt bra arbete, men det varierar hur lågt man kommit
med kartläggningen över var det kommer in dagvatten i systemet.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, herr talman! Vet inte om jag hörde ministern rätt, att det har funnits investeringsstöd för utbyggnad av avlopp och vatten men att man
inte har utnyttjat alla medel. Om jag inte minns helt fel har det i de två
sista budgeterna inte funnits anslag för utbyggnad av kommunalt vatten
och avlopp. Vad är det för pengar ministern talar om?
Minister Carina Aaltonen, replik

Herr talman! Jag talar om de pengar som fanns i budgetmoment
45.54.60 som understöd för samhällets vatten- och avloppsåtgärder. Det
har under åren 2002 till 2013 funnits för att stöda både kommunala
men även privata avloppsprojekt. Jag kan räkna upp en handfull kommuner som inte har fullföljt de planer som man haft för att förbättra vatten- och avloppssidan i sina kommuner.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, herr talman! De hörde jag rätt. Fram till 2013, sedan har man tagit
bort 2014 och 2015. Det är som ministern säger, det är många som inte
har utnyttjat pengarna som fanns för att bygga ut. Jag ifrågasatte när
man tog bort investeringsstöden för jag visste att det fanns många
kommuner som låg efter. I dag finns det inte resurser för kommunerna
att bygga ut avloppsnätet. Borde man återinföra investeringsstöd till
kommunerna men det har ett enhälligt lagting, förutom vi, sagt emot. Vi
kommer inte framåt i problematiken om vi inte också tittar på helheten
och tillför medel.
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Det är följdriktigt att det inte finns pengar för det här arbetet, eftersom 2004 kom lagen om att man skulle skärpa kraven och det
fanns en tioårig övergångsperiod. Från 1 januari 2014 skulle allt vara i
skick. Kommunerna har haft mer än tio år på sig att förverkliga och genomföra avloppsprojekten. De kommuner som varit förutseende har till
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stora delar fått investeringsstöd. Nu får de som sent har vaknat tyvärr ta
ansvaret på sig själv.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Runar Karlsson

Talman! Det blir lätt att man beskyller kommunerna för att göra för lite, jag
vill påstå precis tvärtom. Det finns knappast någon bransch som gjort så
mycket inom det här området som kommunerna. Börjar vi i Mariehamn har
man byggt en av världens modernaste reningsverk och i byggt ut sitt nät och
byggt om gamla nät. Det har fortplantat sig till norra Åland, västra Åland och
Lemland osv. Det har satsats många miljoner i investering och driftskostnader varje år för att rena en stor del av avloppet från enskilda hushåll och industrier.
Det har gjorts enorma investeringar som också har gett resultat. Det finns
enskilda avlopp som man vill komma åt på olika sätt. Ett exempel var lagstiftningen som togs, vilket medförde att kommunerna byggde ut nätet ännu
mera i periferin. Man kan inte gå hur långt som helst för det bli för dyrt därför har det funnits enskilda avlopp som byggt egna anläggningar.
Det här är problematiken som motionsställaren antyder, det finns sådana
som har åtgärdat sina enskilda avlopp och sådana som inte har gjort det. Ska
du göra ett enskilt avlopp riktigt enligt lagstiftningen kan det vara en kostnad
på upp till 10 000 euro och grannen kanske inte gör det och ingenting händer. Man kan skylla på att kommunerna kan göra någonting åt det. Från början fanns 13 000 enskilda avlopp som skulle åtgärdas. Hur många har gjorts,
kanske 4 - 5 000. Det finns kanske 7 -8 000 kvar att åtgärda. Det är inte speciellt svårt att åtgärda, bygga dem, men sedan ska det också drivas och underhållas. Där är lagstiftningen i princip omöjlig, för det finns ingen som kan
följa upp om det fungerar eller inte. Det går inte att se det med ögat det måste
tas prover. Hur ofta ska man ta prover, en till två gånger per år? Det blir en
orimlighet att göra det. Jag är övertygad om att kommunerna och tjänstemännen göra allt som kommer i deras makt att göra något åt det. Det handlar
inte om man att det är 16 kommuner, eller en, eller om man har 50 kommuner på Åland, lagstiftning gör det i praktiken omöjligt som det också görs
inom många andra områden där det är väldigt svårt att kontrollera att allting
efterlevs.
Det är bra att motionen kommer upp på bordet och man får diskutera, hur
långt ska man gå? Vi vet att ca åtta procent av fosforutsläppen kommer från
enskilda avlopp, det som kommer från Åland, sedan det från luften och
strömmarna till så blev det ännu mindre. Det är i sig inte speciellt stor del
med lokalt kan det ha stor påverkan, många bäckar små är viktigt att man gör
något åt. Ärendet kommer till social- och miljöutskottet, där sitter själv med,
det ska bli intressant att ta en diskussion runt bordet och diskutera hur man
ska göra, dels en rättvisare och dels komma i mål med det så långt som möjligt.
En annan aspekt är att alla som är anslutna till reningsverk betalar mycket
mera i driftsutgifter per år än de som har enskilda avlopp. Vi vet att kommunala reningsverken fungerar bättre än enskilda så även där blev det tvärt
emot. Vi pratar ofta om att den som smutsar ner ska betala, här blir det tvär-
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tom att den som smutsar ner mindre får betala mera. Det är en tokig konsekvens av det.
Jag vill slå ett slag för att bygga mindre reningsverk ute i byarna, där det
inte finns en möjlighet att bygga ut nätet. Där det blir en massa enskilda avloppsanläggningar det kan bli 20 – 30 anläggningar i en by. Det är bättre att
man sammanför dem till ett mindre reningsverk som kanske kommunerna
sköter. Då kan man göra provtagningar en gång per år och det blir mycket
mindre insatser vad det gäller driften. Då vet man att det finns en större
chans att det fungerar i verkligheten.
Tömning en gång per år nämndes, men det finns ingen lagstiftning på att
det ska göras utan ett beslut som kommunerna tar. Där borde man göra som i
Sverige att man ålägger kommunerna att se till att anläggningarna töms en
gång per år och fastighetsägarna får betala för det. Så fungerar det Sverige
och då finns det en garant att de enskilda avloppsanläggningarna fungerar.
Tömmer man inte så fungerar inte avloppsanläggningen och då går det i
praktiken ut i ett dike och resurser finns inte att kontrollera det. Det har jag
sagt många gånger, men man har aldrig kommit till att ändra lagstiftningen,
att man ålägger kommunerna att ha en förteckning över alla enskilda och att
det töms en gång per år med kommunens försorg och fakturan går till fastighetsägaren. Som man hade med sotningen förr. Tack.
Ltl Anders Eriksson, replik

Vet sedan gammalt att ltl Karlsson är engagerad i dessa frågor och därför är det intressant att lyssna på honom. Förslaget att man skulle samarbeta om avloppsanläggningarna ute i byarna, i skärgårdskommunerna
har man bl.a. tittat på dessa möjligheter. Det är ett mycket bra förslag
det också inom det här området mer ny småskalig teknik och då skulle
det vara bra om man från landskapsregeringen kunde supporta pilotprojekt. Man har att välja lagstiftning, sanktioner som ltl Karlsson nämnde
eller att använda morot i form av någon typ av understöd och jag förordar den modellen när det gäller att få till stånd ett pilotprojekt. Det är
intressant, hoppas vi få diskutera frågorna tillsammans i utskottet. Tack
för stödet Karlsson.
Ltl Runar Karlsson, replik

Det är bra att Eriksson håller med. Det finns redan färdiga anläggningar
men absolut skulle man kunna börja med pilotprojekt. För att puffa på
det kunde kommunerna, eventuellt landskapet gå in och bevilja någon
form av stöd för att få igång det att få det byggt. Det skulle vara ett sätt.
Det finns i miljölagstiftningen hur man kan gå tillväga om man inte följer lagstiftningen, men alla inser att det är en orimlighet när det handlar
om tusentals anläggningar. Domstolsväsendet skulle kollapsa och även
kommunerna skulle inte mäkta med det. Så kan man inte gå tillväga det
är också ett problem.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Det är bra att ltl Karlsson tog upp reningsverk som
kunde betjäna flera hushåll. När det kommer ut i periferin kan det vara
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kostsamt att bygga ut långa ledningar mellan byarna, bl.a. i Föglö har vi
tittat på det. Byggnadskanslierna kan ge en rådgivning vad som finns
och vad man kan göra. Det här är ett alternativ, att man slår sig ihop i
byarna och bygger det som är för byns behov.
Ltl Runar Karlsson, replik

Det är bra att ltl Sundblom stöder det. Man kunde även puffa på det i
lagstiftningen så att man på det sättet skulle kräva eller gynna att man
slår ihop det så att byarna skulle ha en anläggning. Bygger kommunen
ut en stam finns det fall där enskilda avlopp inte ansluter sig utan man
bygger egna anläggningar, det är galet. Man kan inte heller tvinga in
dem, som lagstiftningen är idag man borde även titta det. I stan kan
man tvinga folk in i den gemensamma värmeledningen, värmecentralen
så tydligen är det också möjligt att göra det inom avloppet. I alla fall
borde man fundera på det.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Det är som ltl Karlsson sade det kan bli dyrt. Ska man bygga tre eller
fyra kilometer för att få fem hushåll då är det inte lätt att få ekonomi i
det.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Precis så är det. I min egen kommun Saltvik har nätet
byggts ut ända tills nu i princip, nu anser man att man inte kan dra
längre för det blir alldeles för dyrt per hushåll. Tack vare lagstiftningen
som kom för ganska många år sedan gjorde att det drev på utbyggnaden.
Till den delen har det gjort nytta och även har det byggts ganska många
enskilda avloppsanläggningar med det finns ganska många kvar.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Begäres ordet?
Diskussionen är avslutad.
Kan förslaget att remittera ärendet till social- och miljöutskottet omfattas? Förslaget är
omfattat. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.
Remiss
9

Medgivande till organdonation i skattedeklarationen
Ltl Brage Eklunds m.fl. åtgärdsmotion (MOT 8/2014-2015)
Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
Diskussion.
Ltl Brage Eklund

Tack, fru talman! Det här är en nygammal motion som jag tänkte återuppväcka för jag har inte fått mig till handa att det har utretts eller undersökts
om det är möjligt.
Motionens syfte var att utveckla och förenkla möjligheten för en donator
att på ett enkelt sätt skänka sina organ till efterkommande som har behov av
organ. Genom att med att sätta ett kryss i en ruta i samband med skattedeklarationen, då har man gjort sitt medgivande. Det medförde en viss debatt och
slutkontentan var att minister Carina Aaltonen påpekade att det fanns en lagstiftning i Finland som togs 2010 som säger att om man inte har sagt nej till
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en organdonation under sin levnadstid förutsätts det att man samtycker.
Praxis är numera att alla som inte uttryckligen har sagt nej till organdonation, deras organ kan användas för patienter. Jag delar inte ministerns åsikt.
Myndigheten är skyldig att ta reda på om det finns ett undantag, att donatorn
har skrivit in i ett testamente eller på annat sätt meddelat sina anhöriga att
man inte är villig att donera. Det här är en tidsaspekt som man skulle slippa
om man hade ett kryss i skattedeklarationen.
Det krysset går in till ÅHS där man på ett enkelt sätt går in på nätet och tittar när personen har avlidit och om personen är villig att skänka sina organ
till efterkommande. Då behöver man inte söka släktingar och anhöriga om
det inte finns i närheten, inte på annat sätt heller om det finns andra bevekelsegrunder för att inte skänka sina organ.
Det står i social- och hälsovårdsministeriets frågor och svar, ”innan donationen genomförs ska läkaren i mån av möjlighet reda ut den avlidnes donationsvilja”. En tidsaspekt man måste ta hänsyn till. ”I mån av möjlighet att
reda ut”, var går den tidsgränsen? Innan organen förfars måste man ta ett beslut. Det skulle vara tydligare om det fanns ett kryss i en ruta eller andra
eventuella möjligheter att på ett enkelt sätt ge sitt medgivande. Det finns donationskort som man kan ge, men de flesta tänker inte på att man kan göra
det. Skriva ner det på ett enkelt sätt, eller meddela sina anhöriga, eller ett enkelt donationskort på sjukhuset.
Med anledning av detta har vi återupptagit motionen, klämmen lyder som
tidigare att lagtinget uppmanar regeringen att vidta lämpliga åtgärder för att
möjliggöra för privatpersoner att ge samtycke till donation av sina organ genom att kryssa i en särskild kryssruta i den åländska skattedeklarationen.
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Lagen om organdonation ändrades 2010 helt enkelt för att
då och nu är det för få organdonationer i Finland, det finns behov av
fler. Idag används inte längre donationskortet utan en människa samtycker till organdonation om en man inte har sagt att man inte vill att
någon del ska kunna bli transplanterad. Man håller på bygger upp ett
elektroniskt register men det är ännu inte klart, där ska kunna uttrycka
sin vilja till organdonation. Den klämmen som ltl Eklund föreslår är säkert möjlig men är det nödvändigt?
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Om det är nödvändigt är det upp till var och en att
fundera på. Det skulle inte finnas andra bevekelsegrunder eller några
oklarheter om det fanns möjligheter har gett sitt samtycke på ett enkelt
sätt i samband med en skattedeklaration t.ex. I Sverige utreder man i
samband med att man tar körkort om man är villig att skänka organen.
Jag känner inte till hur långt man kommit med det, känner inte till vad
resultatet blev. Det elektroniska register man försöker bygga upp, var
aktuellt förra gången jag tog upp detta för två år sedan och har tydligen
inte kommit längre.
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Det viktiga är att det finns organ att transplantera om det
behövs. Lagförändringen har bidragit till ett omvänt förhållningssätt.
Om man inte klart och tydligt säger att man inte vill att något av ens or577

gan ska transplanteras ska det respekteras, annars utgår man ifrån att
ens kroppsdelar kan komma till nytta efter ens död utan att det ska behöva byggas upp några administrativa större system. På Åland har vi
inget annat förfaringssätt än att eventuella organ förs till att Åbo. Man
försöker också med nordiska och europeiska register för att få tag i
lämpliga organ när det behövs vid operationer.
Ltl Brage Eklund, replik

Skiljelinjerna är likadana som det var förra gången. Ministern anser att
den lagstiftning som finns idag är tydligen och klargörande, att man inte
behöver göra det enklare. Jag anser att man kan göra det ytterligare förenklat genom att kryssa i en ruta i skattedeklaration. Det är inte några
stora administrativa kostnader om man har ett system där man sätter
ett kryss i en ruta. Det köper jag inte att man ska bygga upp stora administrativa kostnader i det fallet, viljan är olika. Jag vet att det är en stor
brist på organ i Finland och alla sätt som man kan förenkla för den som
har sådana tankar ska man uppmuntra, man kunde tagit det på lite mera
allvar.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Danne Sundman

Fru talman! Med all respekt för motionsställaren, undertecknarna är motionen onödig och direkt kontraproduktiv. På social- och hälsovårdsministeriets
hemsida står ”lagen om organdonationer ändrades 1.8.2010 den reviderade
lagen betonar personens egen vilja när det gäller donation av organ för
vård av en annan människa. Tidigare måste man få tillstånd för organdonation från en anhörig om den avlidne inte hade ett donationskort. Nu antas det att en avliden som är en lämplig givare har gett sitt samtycke till organdonation om man inte känner till att den avlidne under sin livstid hade
motsatt sig ingreppet. Innan donationen genomförs ska läkaren i mån av
möjlighet reda ut den avlidnes donationsvilja. Om den avlidne till exempel
inte har ett donationskort frågar man de anhöriga om den avlidnes inställning till organdonation. Om donationsviljan inte kan bekräftas inom disponibel tid kan donationen ändå genomföras”. I dag är alla donationsgivare om
man inte uttryckligen har motsatt sig det.
Om man har en ruta som man kryssar i på deklarationen har man ge sitt
medgivande. Kryssar man inte i den, avstått från det är man inte donationsgivare. Hur man ska tolka det? Ska det vara ikryssat i deklarationen från början och sedan ska man kryssa bort det. Som det är idag är alla donationsgivare som inte uttryckligen har motsatt sig det. Läkaren har att bedöma, om
man hinner fråga, i vissa fall hinner man inte alls som det är bråttom och det
finns en patient som behöver organ omedelbart. Läkaren får konstatera att på
den här tiden kan vi inte fråga och så sker donationen. Man behöver inte byråkratisera det mer än nödvändigt. Det var en tanke bakom lagstiftningen när
den kom och det räcker alldeles utmärkt.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Jag har pappren framför mig som ltl Sundman läste
upp och det är precis som man säger, för det är innantill läsning. Det
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som han påpekade själv, att läkare i mån av möjlighet ska reda ut den
avlidnes donationsvilja. Det kommer en tolkningsfråga och den tolkningsfrågan kan man få bort om man har ett klart och tydligt register
och möjlighet att gå in och söka, har den avlidne gett ett medgivande i
samband med skattedeklaration. Pang, bom, ett kryss där och så kan
man utföra donationen.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Om man inte har några religiösa eller andra personliga skäl
för att motsätta sig organdonation, vilket man i så fall ska respektera, är
det viktigt att det finns så många donatorer som möjligt. Att organdonation kan göras i så många fall som möjligt. Det system som finns idag
där man antas vara donator tills någon annan säger något annat eller visar sin motvilja. Det är på det sätt vilket man får fram flest organ att donera och möjliggör flest organdonationer, räddar och förbättrar flest liv
inom och sjukvården. Det kom till för att det är brist på organ som
kunde transplanteras och med den här lagstiftningen räknar med att
kunna öka antalet transplantationer. Inför man något nytt hinder eller
byråkratiskt system för att bekräfta eller inte bekräfta riskerar man att
minska antalet organ på marknaden.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Ltl Sundman framför igen det byråkratiska systemet
men det är inte någon större byråkrati i att ha ett register där man exakt
får veta vad den anhörige som avlidit vill med sina organ. Lagen idag
medför ett visst arbete med att kontakta anhöriga och händer det utomlands uppstår problematik. Båda sätt är bra, lagen finns kvar men man
kan förenkla och förtydliga vem som vill skänka organ eller inte via det
här förslaget.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Jag förstår tanken och visst skulle det vara bra att ha ett system där man meddela om man inte vill donera. Eftersom bestämmelserna är att alla är donatorer, förutom det som har meddelat att de inte
är donatorer, är det ett hinder om man inför det på skattedeklarationen
att man aktivt ska bli donator, då kanske folk avstår som annars är donatorer och kanske minskar donationsviljan och antalet patienter som
är donatorer. Systemet man har idag, eftersom det är riksbehörighet i
Finland, gör att flest blir donatorer. Med de bestämmelserna där läkaren
får avgöra tidsaspekten och grunden på utredningen gör att det blir
maximal tillgänglighet till organ och till donatorer som är tillgängliga.
Det ska man i mån av möjlighet att uppnå med detta.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Diskussionen är avslutad.
Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget
är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
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Remiss
10

Revision av barnomsorgslagen
Ltl Anders Erikssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 9/2014-2015)
Talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.
Diskussion.
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Med tanke på att det nästan tomt i plenisalen borde man kanske
bordlägga ärendet men jag vill ändå hedra de som är på plats.
Vad vill vi att den moderna barnomsorgen ska vara? Ett daghem där föräldrarna har sina barn medan de arbetar eller en ”förskola” där barnen får
lära genom lek? Barnomsorgslagen för Åland överensstämmer inte till alla
delar med verkligheten ute på daghemmen. Lagen är i vissa avseenden även
luddigt formulerad t.ex. § 9 om personaldimensionering, vilket ger utrymme
för tolkning. Lagen lyfter inte heller i tillräcklig utsträckning barnperspektivet, än mindre bygger lagen på en barnkonsekvensanalys, som i dag ingår
som en självklar del i verksamhet som rör barn. Jag vill påminna om det som
Danne Sundman sade då barnkonventionen var upp till behandling att vi
skulle bli världsbäst få barnkonventionen. Det sluter jag gärna upp bakom
men då gäller det att följa upp det i praktisk handling, inte bara ha ett allmänt
uttalande.
I takt med att allt fler barn är i behov av extra stöd kan det vara bra att se
över om barngruppernas storlek och personaltätheten är optimal. I dag finns
det inte alltid tid eller praktisk möjlighet att ge individuellt stöd till alla barn
som behöver det. Barnomsorgslagen lyfter inte tillräckligt fram den pedagogiska delen i verksamheten, vilket framgår av de lite ålderstigna benämningarna som ”daghem” istället för ”förskola” och ”barnträdgårdslärare” istället
för ”förskollärare”. För att stärka den pedagogiska delen bör kompetenskravet för personer i ledande ställning vara mer inriktat på pedagogik istället för
som nu socialförvaltning. Givetvis med fokus på goda ledaregenskaper. En
sak vi plockar upp i motionen som kan vara väl värd att fundera på, där kan
jag hålla med ltl Sundback som tidigare sade att det var stor fråga. Man
kunde fundera på om daghemmen kunde inordnas under bildningssektorn i
stället för under socialsektorn. På så sätt skapas en röd tråd för det livslånga
lärandet. Det skulle också vara mer kostnadseffektivt då man lättare kan fördela resurserna mellan barnomsorg och skola. Skolan skulle inte behöva
”ärva” daghemsproblem, de skulle redan vara åtgärdade.
Avslutningsvis, fru talman med anledning av det ovanstående föreslår vi
att lagtinget uppmanar regeringen att till lagtinget lämna ett förslag till reviderad och moderniserad barnomsorgslag för landskapet Åland så att lagen
överensstämmer med dagens krav, blir klar och tydlig samt får en mer pedagogisk inriktning. Tack.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Tack för intressanta frågeställningar det är väsentliga
frågor. Det här är en kommunal angelägenhet. Vill Ålands Framtid gå in
och begränsa den kommunala självstyrelsen? Vissa kommuner har satsat på större antal personal och mer pedagogisk inriktning. Hur ser ltl
Anders Eriksson på att man nu är inne för att reglera upp den kommu-
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nala sektorn och säga att det ska tillhöra bildning, det är en kommunal
angelägenhet.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det är mycket som är en kommunal angelägenhet äldrevård, grundskolan, barnomsorgen men ändå finns det alltid en lagstiftning som styr
verksamheten och därför tar sikte på att man borde modernisera barnomsorgslagen. Det finns säkert kommuner som det fungerar i på ett
mycket bra sätt och i kommuner det fundera på ett annorlunda sätt.
Kommunerna ska få möjlighet att utforma sin verksamhet i rätt stor utsträckning men grundläggande saker som ska finnas i en lagstiftning där
är det naturligt att man ändra lagstiftningen. Den röda tråden är att
man ska få mera pedagogik, formen av förskola i stället för förvaringsplats för barnen medan föräldrarna är på sitt arbete om jag uttrycker
mig krasst.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Ltl Eriksson är inte insatt i hur det fungerar på daghemmen i dag. Det är inte en förvaringsplats det finns mycket pedagogik
med även om det inte finns utbildning i det. Vi har en bra barnomsorg
på hela Åland rent generellt. Förvånande att man från Ålands Framtid
vill tvingande gå in och reglera detta för kommunerna. Frågeställningen
om barnomsorgen ska inordnas under bildning det finns nackdelar med
det, barn ska få vara barn. Det är inte så säkert att man blir av med ett
problem genom pedagogisk inriktning se till att man inte ärver problem
från daghemmen som man skriver i motionen.
Ltl Anders Eriksson, replik

Tyvärr har jag en vana att spetsa till det, det är klart att vi har en väldigt
bra barnomsorg i landskapet Åland, ingenting är så bra att det inte kan
bli bättre. Ålands Framtid anser att om man lägger mera fokus på pedagogik, pratar om förskola i stället för daghem för att ta ett exempel, tror
vi att det skulle vara viktigt framöver. Det är klart att man kan säga att
man ska tvinga med lagstiftning, vi har mycket lagstiftning som är
tvingande och det här är så pass viktigt så att lagstiftningen borde vara
på den här nivån. Vi får se vad diskussionerna i utskottet leder till.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Carina Aaltonen

Fru talman! Ibland blir man förvånad. När jag läste motionen och nu fick är
det bekräftat att ltl Anders Eriksson plockat fram en gammal motion från
början av tjugohundratalet och är helt omedveten om att det faktiskt finns en
ny barnomsorgslag sedan 2010. Den utgår verkligen inte ifrån att daghemmen ska vara någon förvaringsplats utan där det fokus på pedagogik. Barnomsorgslagens målparagraf nummer 2 som är ganska omfattande, där står
det fast att verksamheten ska ha sin grund i principen om barnens bästa i enlighet med det som bestäms i barnkonventionen. Det betyder att barnets perspektiv ska vägas in vid beslutsfattandet kring det som rör verksamheten i
stort och smått. Barnet ska få vara med i enlighet med sin mognad och få lära
om sin grundläggande rättighet och vara delaktig i planeringen av verksam581

heten. Barnkonventionen fanns i högsta grad med när den nya barnomsorgslagen togs fram.
Motionärerna säger att lagen i vissa avseenden är väldigt luddigt formulerad, t.ex. i § 9 om personaldimensionering och ger utrymme till tolkning. Det
är inte alls så. Det finns vissa kommuner som försöker tolka lagen och säga
att det handlar om något medel antal barn på dagiset, ungefär som man
skulle kunna köra någon medelhastighet. Om man har två barn på morgonen
och fyra barn på eftermiddagen skulle man kunna räkna att det är ca tre barn
på daghemmet den dagen, så funkar det inte. Barn är barn och har man hand
om en barngrupp med barn under tre år ska det finnas en personal på fyra
barn. En barngrupp med barn över tre år och äldre skall det finnas en personal per sju barn. Det finns kommuner som tycker att det här blir dyrt och vill
gärna att landskapsregeringen ska ändra på det, men i dagsläget ska vi absolut inte ändra på detta. För att vi har den här personaltätheten kan vi ge det
extra stöd som vissa barn har behov av.
I motionen sägs att man behöver stärka den pedagogiska delen genom att
kompetenskravet för personer i ledande ställning ska vara mera inriktat på
pedagogik i stället som nu socialförvaltning. Så är det inte alls. Barnträdgårdslärarna ska vara experter på pedagogiska uppgifter, det står i lagen. Föreståndaren ska förstås ha hand om personalledning, administration men
också pedagogiska uppgift. Det här är nog en missuppfattning. Det står även
att man ska kunna ordna dagisarna under bildningssektorn och det är fritt
fram hur kommunerna väljer att organisera sig. Det är ett fritt val, valet ska vi
inte säga från landskapsregeringen. En viktig uppgift för landskapsregeringen
är att vi ska besluta om grunderna för förundervisningen som ska vara samordnande med grundskolans läroplan och användbar för övrig daghems- och
fritidsverksamhet. Därför har vi tagit fram det här jättefina materialet på 19
punkter som är barnomsorgens läroplan som absolut tar upp allt från innehåll, pedagogik, pedagogiska miljön, utomhusmiljön, mediafostran, barn med
annat modersmål, arbetsplanen för daghemmen, vilka stöd det finns för barnet inom barnomsorgen. Den viktiga övergången mellan barnomsorgen till
skola den finns beskriven här. Nu gör man på likvärdigt sätt i alla 16 kommuner på Åland så var det inte tidigare då kunde övergången mellan barnomsorgen till skolan variera. Nu har vi fått en gemensam plattform så att man
gör på samma sätt för alla barn.
Vi har kommit ett bra steg vidare när det gäller barnomsorgslagen, tilllämpningsgrunderna och anvisningarna som finns i dokumentet är på plats.
Jag känner mig helt trygg hur den här landskapsregeringen har hanterat
barnomsorgslagen. Det finns behov av en revidering i barnomsorgslagen beträffande hur man räknar ut kostnaderna för privat barnomsorgsverksamhet.
Det har vi anledning att återkomma till. Grunderna för vår barnomsorgslagstiftning är modern, har barnets bästa i fokus, har tillräckligt med personaldimensionering, det finns en tydlig pedagogisk inriktning och vi har höga
krav på utbildad personal både i fritidshemsverksamhet och barnomsorg.
Den här motionen behövdes inte idag.
Ltl Anders Eriksson, replik

Frånsett det sistnämnda var det rätt bra anförande. Tackar för att ansvarig minister tar del i debatten. Att det skulle vara någon gammal motion,
det är det definitivt inte. Titta på lagtingets hemsida jag har aldrig lagt
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något liknande tidigare. Som ett svar på frågan att det inte fungerar alldeles exemplariskt, som minister Aaltonen vill ge sken av, är att personal som jobbar inom barndagvården har väckt frågan och uppmanat oss
att lyfta den. När vi skriver om personal i ledande ställning handlar det
inte om föreståndare ute på daghemmen, utan de som administrerar
barndagvården ute i kommunerna, i Mariehamn stad att man också där
har den här utbildningen att man bättre förstår den pedagogiska inriktningen på verksamheten. Den är rätt viktig och jag delar inte den här
gången minister Aaltonens uppfattning att allt är rysligt bra.
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Jag skulle också gärna se att man kunde ha ännu mer personal på dagisarna än vad lagen säger. Sju barn på en personal som är
över tre år och för barn under tre år ska det finnas en personal på fyra
barn. Tittar vi i ett nordiskt perspektiv på socialpolitiken är verkligen
den här lagen någonting som de verkligen avundas oss. Det handlar
mycket om hur kommunerna sätter resurser på barnomsorgen, det finns
säkert förbättringar att göra från olika kommuners håll.
Ltl Anders Eriksson, replik

Självklart har vi en bra barnomsorg, men ingenting är så bra att de inte
kan göras bättre. Det behöver nödvändigtvis inte betyda att man ska ha
mera personal, det skulle vara att hamna på sidan om den linje som
Ålands Framtid brukar driva. Motionen handlar mer om hur man gör
och vilken inriktning man har på verksamheten. Man kan få väcka de
frågorna och att vi kan diskutera det utan alltför mycket förutfattade
meningar.
Minister Carina Aaltonen, replik

Man tar upp personaldimensionering och då tolkar jag att man vill ha
förändringar av den. De facto är barnomsorgslagen modernt, den överensstämmer med dagens krav och är klar och tydlig och har en pedagogisk inriktning. Vilka resurser man ger verksamheterna ute i kommunerna har jag svårare att påverka, men lagen har inte några större fel
och brister.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gun-Mari Lindholm, replik

Talmannen! Jag håller med minister Aaltonen att vi har en bra barnomsorg idag. Alla gånger den har varit till ombearbetning har den blivit
bara bättre. I dag arbetar man utgående från läroplaner som landskapsregeringen fastställer och har en pedagogisk inriktning. En sak vill jag
lyfta benämningen barnträdgårdslärare, den är inte tidsenlig mer. Det
var när vi talade om att barnen var i barnträdgård, det talar vi inte
längre om. Där borde man faktiskt göra den mer modern och tidsenlig,
det har Ålands Framtid helt rätt i.
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Om det handlar om barnträdgårdslärare ska vi titta på det.
Daghem har vi på Åland. Förskoleundervisning är något som sker när
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barnet är sex år. Ibland blandar man ihop i rikssvenska och åländska
begrepp. En upputsning i lagstiftningen behövs och speciellt hur vi fördelar pengar till privata verksamheter. Det kanske kommer en upputsning till lagtinget om det inte gör det i maj, juni så lite senare.
Ltl Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Man behöver inte öppna det för att modernisera benämningen,
åtminstone att man antecknar att när man öppnar det nästa gång passar
man också på att göra förändringen. Idag har de flesta verksamma förskollärare gått den svenska lärarutbildningen där man talar om förskollärare. Hela daghemsverksamheten är en förskola därför borde det vara
den rätta benämningen.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Barbro Sundback

Fru talman! Jag har länge intresserat mig för terminologin inom barnomsorgen och har i samband med lagstiftningarna föreslagit förändringar men inte
fått gehör. Historiskt, barnträdgård från tyskans kindergarten eller engelskan
kindergarden. Det kallades för barnstugor de första man kunde kalla daghem.
Det var framför allt för arbetarklassens kvinnor som måste arbeta och då
kunde man tala mera om förvar än om pedagogiska institutioner.
Barnomsorgen som jag kämpat länge för att få igenom i stället för barndagvård och det har våra två senaste lagar hetat. I Mariehamns stad pratar vi
enbart om barnomsorg. Däremot talar en del om barndagvård fortfarande
och det kommer från finskan. Det har varit väldigt viktigt i den socialpolitiska
diskussionen att skilja mellan vård och omsorger. Omsorger är sociala stödtjänster av olika slag och vård är något man får inom hälso- och sjukvården.
Språkbruket vacklar speciellt på finlandsvenskt håll, t.o.m. att jag har föreslagit för språkspalten i Finlands kommunförbund att det ska ta upp det och
ändra det men de får inte gehör för. Vi skulle prata om barnomsorg och
äldreomsorg. Sedan heter det socialvårdsslag, mitt förslag var att vi skulle
prata om kommunernas socialtjänst. Tjänster som man söker för att få ta del
av. Man drabbas inte och sedan kommer samhället med ambulans och tar en
till socialtjänsten och man får det man behöver. Är man sjuk och inte kan ta
hand om sig är man mer ett objekt för samhällets tjänster. När det gäller sociala tjänster måste man själv vara ett subjekt och ha ett visst ansvar för att få
den service man har rätt till. Det ligger i sakens natur att om man inte själv är
aktiv och ett subjekt inom socialtjänsten så har de vidtagna åtgärderna inte
den effekt de borde ha. Passiva ekonomiska förmåner som man betalar ut för
att individen har rätt till det. Det betyder inte att individen förändrar sitt liv.
När det gäller barnomsorgen är det ett annat synsätt att tala om förskola.
Då menar man att det är förskola, någon form av pedagogisk verksamhet som
drivs i förskola, det är inte vård och inte heller sociala omsorger primärt. Är
barn sjuka och behöver vård ska det gå till sjukhuset eller hälsovården. Om
det behöver omsorg är det frågan om speciella insatser för att barnet behöver
det för sin sociala och psykologiska utveckling. När man pratar om pedagogiken inom barnomsorgen är det en särskild pedagogik som har utvecklats under de senaste hundra åren. Ursprungligen tycker man att barn var miniatyrvuxna och skulle fostras genom mycket aga, lydnad och underordning. Med
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åren har man börjat tillmäta barnen mänskliga rättigheter som formulerats i
barnkonventionen. Barnen själva har både rätt och förmåga att delta i sin
egen utveckling. Vår pedagogik inom barnomsorgen präglas av tankar från
Piaget och Tyskland och varifrån det kommer.
Jag har tillsammans med minister Aaltonen varit med och startat ett nordiskt dagis i Litauen. När vi skulle göra det visste jag inte riktigt vad det innehöll. Efter studier kom jag fram till att en av de centrala delarna i den småbarnspedagogik som har utvecklats i Norden är att utvecklas i en grupp. Man
lär sig att ta hänsyn till andra barn, att alla barn är lika värda och ska bli bemötta med respekt. Det har vi haft väldigt stor framgång med i vårt projekt i
Vilnius, ett modellprojekt för barnomsorgen.
Om man väljer att gå in för förskola och förskollärare då poängterar och
understryker man att det är fråga om en form av träning, inte undervisning
men social träning vad gäller intellektet och olika funktioner som utvecklas
när man växer upp. Inte direkt undervisning att man ska upprepa saker och
lära sig läsa och skriva, det kommer under sjätte året. Det kallas hela tiden på
Åland för förskoleundervisning fast det står i lagen förundervisning, därför
att det är så konstigt ord. Det är bättre att kalla det förskola. Frågan är om
bara sjätte året ska kallas förskola eller ska hela daghemsträningen kallas för
förskola, inte mig emot.
I Susannerapporten bäddar vi för ett sådant resonemang, en sådan syn på
barnomsorgen att det är fråga om förskola. Om man skapar KST är barnomsorg och äldreomsorg kvar på kommunen, barnomsorgen behöver inte skötas
av socialvårdare och inte äldreomsorgen heller. Det kan vara av annan utbildad personal och barnomsorgen med fördel läggas under grundskolan i
kommunerna. Då är man ännu närmare synen om att det är en fråga om pedagogik och träning. Det skulle vara naturligt att övergå till den svenska terminologin. Då får man höra att barn måste få vara barn. Då menar man antagligen att de ska ha rätt att leka, att det inte ska vara en form av drillning av
barnen i alltför tidig ålder. Det är en övertolkning av begreppet förskola. Visst
kan barn inom barnomsorgen fortsätta lära sig via lek även om den kallas förskola. Ett resonemang är att sexåringar skulle börja gå i grundskola. Det har
den fördelen att det är landskapet som finansierar det året och inte kommunerna.
Summa summarum är det som ministern säger att den här verksamheten
är pedagogiskt mycket avancerad och det som är anställda är högt utbildad
personal. Man kan alltid diskutera detaljer, antalet anställda osv. I Mariehamns stad gör vi utvärdering vartannat år och i går fick jag socialnämndens
föredragningslista och där har vi en värdering igen. När föräldrarna värderar
Mariehamns stads barnomsorg kan man generellt säga att värderingarna är
otroligt höga, mellan 80 till 95 procent på alla frågor. En fråga som särskilt
får låg procent är avgiftspolitiken. För många småbarnsföräldrar är dagisavgifterna för höga för barnfamiljerna, de ska också betala skatt och lån. Vill
man förbättra för barnfamiljerna ska vi ha låga barnomsorgsavgifter. Tack.
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! När ltl Barbro Sundback tog upp historisk tillbakablick över
barnträdgård och barnträdgårdslärare kan jag konstatera att vi i hälsoskyddslagen hänvisar till barnkrubba. Hälsoskyddslagen är från 1967
med begreppet barnkrubba går tillbaka till 1800-talet. Är det någon lag-
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stiftning vi borde förändra är det hälsoskyddslagen. Den har varit ut på
remiss att håller på arbetas om och ligger på lagberedningen just nu och
hinner antagligen inte till lagtinget i vår. Det är helt nödvändigt att
ändra på hälsoskyddslagen och speciellt på vokabulären.
Ltl Barbro Sundback, replik

Det är en bra påminnelse om den historiska utvecklingen. Från att ha
varit en mer direkt social uppgift, där samhället har tagit ett ansvar för
barnen speciellt när mammorna har jobbat, har det blivit mer och mer
en pedagogisk institution. Min uppfattning är att dagens välutbildade,
speciellt mammor, tycker att dagis är bra p.g.a. det finns kompetent personal och en kvalitetssäkring för att barnen får den stimulans de behöver.
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Många anser att barnomsorgspersonalen har bättre kunskap om hur man tar hand om småbarn än vad man själv har. Det är
viktigt att vi kommer till lagtinget med en ny hemvårdsstödslag där vi
från samhället försöker stötta familjer att stanna hemma med barnen
lite längre när det är väldigt små för att knyta an. Också för att uppmuntra föräldrar till att man kan vara en bra förälder om man lyssnar
till sig själva och inte alltid behöver ha externa experter i sådana grundläggande och viktiga kunskaper som att vara förälder och mamma.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Annette Holmberg-Jansson, replik

Tack talman! Nu blev det konstigt när motionsställarna redan har lämnat salen. När det gäller förskolan är det väldigt olika i olika kommuner.
I vissa kommuner är förskolan gratis och i vissa betalar man för det. Om
det ställs under skolan borde det bli mer lika för alla. På något sätt blir
det fel om vissa ska betala och vissa får det gratis. Vad anser ltl Sundback?
Ltl Barbro Sundback, replik

Ett alternativ är att barnen börjar skolan som sexåringar. Då tar landskapet det ansvaret men då får vi höra barn ska vara barn. Dagens ungar
är så himla avancerade, en del tycker det är tråkigt att gå länge i dagiset
och bli mammade. Människan utvecklas, det är en annan tid ett annat
tempo. I Italien börjar de skolan vid fem års ålder. I Frankrike har det
alltid börjat vid fyra års ålder. Inte för att de är smartare än oss, men
verkar ändå som människor vara minst lika harmoniska. Det är en attitydfråga. Barn är barn med darr på rösten ska man inte kunna ändra på
någonting.
Annette Holmberg-Jansson, replik

Tack talman! För en gångs skull är vi riktigt överens. Jag tror också att
vi ska sätta förskolan under grundskolan. Barn idag är väldigt försigkomna och väldigt duktiga, många kan läsa och skriva redan när de börjar skolan med säger inte att alla kan det. Det är ingenting som utesluter
att de barnen som går i förskolan, i skolan har mera lektiden och mera
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utevistelse. Ute i skogen och lär sig om skogen och på det sättet skolas in
i skolan på ett roligt sätt än att det blir ett stort hopp från förskolan till
grundskolan.
Ltl Barbro Sundback, replik

Det finns flera förklaringar till att barn utvecklas så snabbt nu för tiden,
föräldrarna har ett helt annat engagemang än för 30, 40 år sedan. Då
förhöll sig föräldrarna passiva till barn. I dag är det mycket med barnen,
ibland känns det som föräldrarna underordnar sig barnens behov, det är
tämligen nytt. Att man kan kontrollera barnfödandet gör det också till
ett socialt projekt. Man skaffar sig hus, barn, hund, sommarstuga, det är
väldigt medvetna val de flesta gör när de skaffar barn och det påverkar
förstås barnens utveckling.
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
11

Produktionsstöd för el enligt inmatningstariffsystem
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 13/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 4/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 4a/2014-2015)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 27.04.2015. Godkänt.

För kännedom
12

Godkännande av ändringar av Kyotoprotokollet till FN:s ramkonvention om klimatförändring
Landskapsregeringens yttrande (RP 12/2014-2015-s)
Republikens presidents framställning (RP 12/2014-2015)
Ärendet upptas till behandling vid plenum 22.04.2015.

13

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2015
Landskapsregeringens budgetförslag (BF 4/2014-2015)
Ärendet upptas till behandling vid plenum 27.04.2015.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls 22.04.2015 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Närvaroregistrering. 25 ledamöter närvarande.
Lagtingsledamoten Jörgen Pettersson anhåller om ledighet från dagens plenum på
grund av annat uppdrag, lagtingsledamoten Tony Asumaa anhåller om ledighet från
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Meddelande
Vid frågestunden 29.04.2015 klockan 13.00 kommer vicelantrådet Roger Nordlund
samt ministrarna Veronica Thörnroos, Fredrik Karlström, Johan Ehn och Wille Valve
att delta. Antecknas.
Enda behandling
1

Socialvård
Vtm Viveka Erikssons åtgärdsuppmaning
Landskapsregeringens svar (S 1/2014-2015-s)
Vtm Viveka Erikssons m.fl. spörsmål (S 1/2014-2015)
Under diskussionen som förklarades avslutad vid plenum den 20 april har vicetalman
Viveka Eriksson, understödd av lagtingsledamoten Torsten Sundblom, föreslagit att lagtinget skulle godkänna en åtgärdsuppmaning till landskapsregeringen av följande lydelse: ”Att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att ta ett bättre grepp om socialpolitiken och tilldela tillräckliga resurser så att lagstiftningen kan hållas på en sådan nivå
som krävs för att Åland ska hänga med de allmänna utvecklingstrenderna i Norden och
därmed trygga en stabil och modern socialpolitik.”
Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.
Omröstning kommer att verkställas. Omröstningspropositionen ställs så att de som röstar för att landskapsregeringens svar med anledning av spörsmålet antecknas för kännedom röstar ja; de som för vicetalman Viveka Erikssons förslag till åtgärdsuppmaning
röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Jag föreslår öppen omröstning.
Vtm Viveka Eriksson

Talman! Jag stöder förslaget.
Talmannen
Lagtingsledamoten Mats Perämaa har med understöd av vicetalman Viveka Eriksson
föreslagit att en öppen omröstning ska hållas. En öppen omröstning kommer därför att
verkställas.
Jag ber lagtingsledamoten Åke Mattsson och lagtingsledamoten Katrin Sjögren att biträda vid rösträkningen.
Upprop.
Omröstningen har utfallit så att 17 ja-röster har avgivits, 8 nej-röster och ledamöter var
5 frånvarande.
Lagtinget har alltså beslutat anteckna landskapsregeringens svar för kännedom.
Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.
Ltl Torbjörn Eliasson
Ltl Torbjörn Eliasson

Föredras
2
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Yttrande till landskapsregeringen i enlighet med 21 § LO
Självstyrelsepolitiska nämndens yttrande (Y 1a/2014-2015)

Självstyrelsepolitiska nämnden underställde i samband med beredningen av yttrandet
ett utkast för debatt i enlighet med lagtingsordningens 21 §. Debatten hölls vid plenum
den 4 mars 2015. Nämnden har därefter fortsatt beredningen av yttrandet och underställer nu det färdiga yttrandet för debatt enligt lagtingsordningens 21 § 3 mom. varvid
lagtinget dock inte fattar beslut i saken.
Diskussion.
Ltl Danne Sundman

Tack, fru talman! Den 19 september 2013 startade, efter flera år av förberedelser, resan mot fjärde generationens självstyrelse när Ålandskommittén
2013 tillsattes för att modernisera självstyrelsesystemet och självstyrelselagen
för Åland. Kommittén avgav den 13 januari 2015 ett delbetänkande med förslag till riktlinjer för det fortsatta lagstiftningsarbetet. Avsikten är att ett slutbetänkande i form av en regeringsproposition ska föreligga senast den 30
april 2017.
Självstyrelsepolitiska nämnden, som under ärendets gång har fungerat
som samrådsorgan för lagtingsledamöterna i kommittén, har i samband med
beredningen av detta yttrande underställt lagtinget ett utkast för debatt i enlighet med lagtingsordningens 21 §. Debatten hölls vid plenum den 4 mars
2015 och innehöll en översiktlig presentation av delbetänkandets av kommitténs viceordförande, lagtingsledamoten Gunnar Jansson.
Talman! Före jag presenterar självstyrelsepolitiska nämndens synpunkter i
yttrandet vill jag nämna det faktum att flertalet av ledamöterna i kommittén
från Finland nu kommer att ersättas med nya efter det riksdagsval som hölls i
helgen. Det ställer förstås krav på de övriga och särskilt de åländska kommittémedlemmarna att bygga relationer med de nya ledamöterna och fläta in
dem i sina nätverk. Detta är viktigt för att framgångrikt driva arbetet vidare.
Likaså är det viktigt att den nya riksdagsledamoten från Åland, Mats
Löfström, snabbt kommer in i arbetet och ges förutsättningar för att framgångsrikt förankra och driva projektet i den nyvalda riksdagen i samarbete
med självstyrelsemyndigheterna och de åländska ledamöterna i kommittén.
Personligen, som varande en av de åländska ledamöterna, ser jag med tillförsikt fram emot denna omstart av kommittéarbetet i samarbete med de övriga kommittémedlemmarna.
Talman! Till nämndens synpunkter.
Självstyrelsepolitiska nämnden uttrycker sin tillfredställelse över att arbetet i Ålandskommittén har framskridit i enlighet med planerna och att ett
delbetänkande nu har avgivits. Delbetänkandet, som ger ett gott underlag för
det fortsatta arbetet med ett nytt residualt autonomisystem, lämnar flera viktiga och stora frågor öppna vilket, med tanke på det fortsatta arbetet i kommittén, innebär både en utmaning och en möjlighet att ytterligare få gehör för
åländska önskemål samt synpunkter.
Bland de öppna frågorna kan nämnas vilka ärendetyper i residualen som
ska hänföras till de olika behörighetsförteckningarna. Nämnden konstaterar
här att det är viktigt att de för landskapet väsentliga behörighetsområdena
ska kunna övertas genom stiftande av landskapslag.
Till dessa delar är nämnden inte enig, synpunkterna är till denna del en
majoritets där ltl Axel Jonsson inte ingår eftersom han inte är med på noterna, det framgår av reservationen som fogats till betänkandet.
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Till de övriga frågor som bör klargöras hör bestämmelserna om fullgörande av värnplikt vilka, utgående från kommitténs tydliggörande av kopplingen mellan värnpliktsbefrielsen och demilitariseringen, bör vara tydliga
och förutsägbara. Här har nämnden både över tid och nyligen erfarit flera
problemfall där t.ex. nyinflyttade kallats in till militärtjänst för att de flyttat
till Åland.
Även i fråga om den ekonomiska självstyrelsen finns öppna frågor. Nämnden konstaterar att den ekonomiska självstyrelsen är synnerligen central när
det handlar om självstyrelsens utvecklingsmöjligheter.
Nämnden vill med tanke på det fortsatta arbetet i kommittén påminna om
den studie som kansler Bertil Roslin utförde år 2005 på uppdrag av statsrådets kansli. Studien tog sikte på de ekonomiska systemen på Åland och i centrala europeiska autonomier.
Nämnden återger i sitt yttrande Roslins resonemang kring skatteparadis
som är innehåller många användbara argument och förklaringar varför det
inte är varken troligt, möjligt eller önskvärt att Åland skulle utvecklas till ett
skatteparadis.
För att skapa ett ”skatteparadis” behövs mycket annat än låga skatter, som
exempel kan nämnas sträng banksekretess, stor anonymitet, en mångsidig
kår av finansexperter, liberala regler för fysisk närvaro och en slapp bolagslagstiftning utmärker de klassiska ”paradisen”, dessutom krävs att moderland
eller annan ger bidrag till paradisets existensförutsättningar. Som nordiska
välfärdssamhällen har Färöarna och Åland enligt Roslin knappast förutsättningar att omvandlas till lågskatteautonomier utan för dem handlar det om
att skatterna måste flyta in för att finansiera en relativt sett stor offentlig sektor.
Roslin konstaterar vidare att många självstyrda regioner har en stor offentlig sektor vilket delvis kan ha naturliga orsaker. Han pekar också på att när
budgetmakt och skattebehörighet skiljs åt fungerar inte den medborgerliga
kontrollen av utövandet av budgetmakten samt om man har rätt att besluta
om utgifterna borde man också kunna anvisa behövliga inkomstkällor, eftersom det endast är så som den offentliga sektorns expansion kan tyglas.
Även den s.k. Gunnar Jansson-kommittén berörde frågan om skatteparadis. Kommittén konstaterade att t.ex. Skottlands autonomi har ett koncept
enligt vilket inkomstskatten i Skottland kan ligga maximalt 3 procentenheter
över eller under den brittiska nivån. Någon lågskatteautonomi ska Åland, enligt kommitténs mening, inte bli. Kommittén förespråkade därför som en
tänkbar modell ett motsvarande skattekoncept som i Skottland under en
övergångsperiod.
Talman! I Ålandskommitténs delbetänkande listas ett antal argument för
en utökad beskattningsbehörighet. Bland annat framhålls att grundtanken
med självstyret är att befolkningen på Åland ska tillförsäkras möjlighet att
ordna sin tillvaro så fritt det överhuvudtaget är möjligt för en självstyrd region som inte utgör en stat. Vidare framhålls att en utökad beskattningsbehörighet stärker de ursprungliga intentionerna med självstyrelsen samt ökar legitimiteten beträffande de offentliga intäkterna.
Nämnden ger i sitt yttrande ytterligare argument för utveckling av den
ekonomiska självstyrelsen och sammantaget finns god argumentation samlad
både mot problembilden med osund skattekonkurrens och för utvecklad ekonomisk självstyrelse.
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Nämnden önskar dessutom klargöra att de på Åland verksamma politiska
partierna inte har någon ambition att omvandla Åland till ett skatteparadis
som bedriver en skadlig skattekonkurrens i relation till omgivande regioner
utan vill framhålla att Åland är och ska förbli ett nordiskt välfärdssamhälle.
I Roslins studie från 2005 antas orsaken till att stater inte velat avhända
sig beskattningsrätten vara att EU eftersträvat att harmonisera beskattningen
i Europa. Nämnden konstaterar i sitt yttrande att harmoniseringen inom EU
på beskattningens område hittills inte skett i någon större omfattning. Hittills
har endast en miniminivå av harmonisering uppnåtts, t.ex. med de gemensamma momssatserna på minst 15 procent på alla produkter.
Harmoniseringens långsamma framskridande beror sannolikt på de stora
skillnaderna mellan EU-ländernas skattesystem i kombination med att medlemstaterna på detta område tycks måna om sin självbestämmanderätt.
Roslin anger som sagt att det för att skapa ett ”skatteparadis” även behövs
sträng banksekretess och stor anonymitet. Nämnden konstaterar med anledning av det att efter att Roslins studie företogs har ett stort antal internationella avtal om upplysningar i fråga om skatteärenden ingåtts vilka lagtinget regelmässigt har gett sitt samtycke till.
Det om skatteparadisproblematiken, fru talman, där det alltså enligt
nämndens mening finns bra argumentation att bemöta farhågor och stilla
oron för en sådan utveckling.
Talman! Vidare beträffande självstyrelselagens förhållande till grundlagen
konstaterar nämnden att självstyrelselagen hierarkiskt står på samma nivå
som grundlagen och att det i självstyrelselagen finns bestämmelser som utgör
avvikelser från grundlagen. Den nya lagen om Ålands självstyrelse, liksom
gällande självstyrelselag, ska vara en lag av grundlagsnatur av sitt eget slag
(sui generis).
I Ålandskommitténs delbetänkande konstateras att det inte heller är möjligt att genom att ändra grundlagen göra bestämmelser i självstyrelselagen
verkningslösa. Däremot finns det i självstyrelselagen en bestämmelse om att
stiftande och ändring av grundlag hör till rikets lagstiftningsbehörighet. Det
innebär enligt delbetänkandet bl.a. att frågor om grundläggande och mänskliga rättigheter hör till rikets lagstiftningsbehörighet.
Enligt nämndens mening är det oproblematiskt att de grundläggande frioch rättigheterna i grundlagen även ska gälla på Åland till de delar lagtinget
har gett sitt bifall till dessa genom internationella människorättsfördrag och
EU-medlemskapet, särskilt Lissabonfördraget.
Frågeställningen om självstyrelselagens förhållande till Finlands grundlag
är dock fortsättningsvis aktuell och det är angeläget att i det fortsatta arbetet
klargöra vilka bestämmelser i grundlagen som hör till rikets behörighet så att
det av lagen och grundlagen klart framgår att autonomin inte på något sätt
kan undergrävas genom ändringar av grundlagen.
Talman! I Ålandskommitténs delbetänkande anges att vissa benämningar
och termer bör övervägas. Till dem hör lagens rubrik samt begrepp som ”riket”, ”Ålandsdelegationen” och ”lagstiftningsbehörighet”. De begrepp som
används inom självstyrelsesystemet är oändamålsenliga i synnerhet i finsk
översättning. Ordet ”itsehallinto” leder exempelvis närmast till tanken till
självförvaltning.
Nämnden, som konstaterar att benämningen ”självstyrelse” även används i
fråga om kyrkan och kommunerna, anser att det är angeläget att i det fort593

satta kommittéarbetet hitta nya benämningar som på ett bättre sätt beskriver
verkligheten. En ny benämning skulle därtill tydliggöra att det är fråga om en
systemförändring.
Självstyrelsepolitiska nämnden konstaterar att lagtingsordningen inleds
med orden ”Åland är en på folkrätten grundad autonomi”. Begreppet autonomi används internationellt för att beskriva områden som ofta har lagstiftnings-, budget- och förvaltningsmakt och nämndens förordar begreppet territoriell autonomi. Andra tänkbara benämningar kunde exempelvis vara ”lagstiftningsmakt” och ”självbestämmande”. Nämnden anser även att landskapsregeringen ska benämnas ”Ålands regering” samt att begreppet ”landskapslagar” ersätts med ”åländska lagar” vilket vore i linje med det som anförs av talmanskonferensen i samband med ändringarna av lagtingsordningen.
Talman! Enligt självstyrelsepolitiska nämnden är tiden mogen för att saker
ska benämnas vid deras rätta namn kan man säga.
I yttrandet framför nämnden till sist några angelägna önskemål på åtgärder.
För det första bedömer nämnden att det är synnerligen angeläget att det
nya residuala autonomisystemet förankras hos den åländska allmänheten.
Enligt nämndens mening har landskapsregeringen en stor och viktig uppgift
att fylla i fråga om informationsarbetet som givetvis kommer att kunna skötas
i samarbete med de politiska partierna.
Nämnden konstaterar att diskussionen om det politiska och materiella innehållet i de politikområden som efter den nya självstyrelselagen kan övertas
av Åland inte förts i kommittén eftersom diskussionen uteslutande bör föras
på Åland. För att ett underlag för denna diskussion ska föreligga så snart som
möjligt anser nämnden det viktigt att landskapsregeringen vidtar förberedelser inför lagens ikraftträdande. Landskapsregeringen uppmanas därför att så
tidigt som möjligt bland annat uppgöra en lista över vilka åtgärder som i
detta skede bedöms nödvändiga både före den nya självstyrelselagens ikraftträdande samt efter, liksom en tidsplan och prioritering för åtgärderna. Som
exempel kan nämnas att det redan nu finns skäl att närmare utreda formerna
för samt konsekvenserna av det lagråd som omnämns i delbetänkandet, när
lagstiftningskontrollen ska ske preventivt före istället för efteråt, vilket blir en
stor ändring även för lagtinget.
Självstyrelsepolitiska nämnden konstaterar därtill att ett decennium nu
har förflutit sedan nämnda kansler Roslin företog sin utredning och att det
därför är motiverat att med utgångspunkt i ÅSUB:s rapport ”Den åländska
beskattningen - Ekonomiska effekter av alternativa framtidsscenarier 20102020” ytterligare utforska alternativa scenarier bland annat mot bakgrund av
fördjupade studier av vissa andra autonomiers skattesystem. Denna forskning skulle sedan kunna utgöra ett underlag för att klargöra de politiska prioriteringar som avgör på vilket sätt det nya autonomisystemet i framtiden ska
omsättas i praktisk politik.
I det fortsatta arbetet måste det i lag klargöras att autonomin inte på något
sätt kan undergrävas genom ändringar av grundlagen. Nämnden uppmanar
därför landskapsregeringen att närmare utreda frågan om hur ett förtydligande kan införas i självstyrelselagen.
Nämnden uppmanar även landskapsregeringen att ha beredskap att bistå
de båda sakkunniggrupper som nu arbetar vidare med förverkligandet av
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delbetänkandet exempelvis genom att beställa behövliga utredningar. Framförallt den sakkunniggrupp som utreder de ekonomiska frågorna kan förväntas ha behov av ytterligare utredningsresurser.
Talman! Detta är vägkosten som självstyrelsepolitiska nämnden vill ge
landskapsregeringen och till viss de lagtingsledamöter som nu ska ro projektet i land och nå resans mål; ett nytt självstyrelsesystem som träder ikraft
den 1 januari 2022 när det autonoma Åland fyller 100 år. Tack.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Tack ltl Danne Sundman för ett fint anförande. Det
var mycket informativt. Det är intressant hur det här är upplagt. De som
sitter i kommittén är precis samma människor som sitter i självstyrelsepolitiska nämnden. Egentligen reviderar man sitt eget arbete, vilket man
kunde tänka på. Det är bra att vi kan ha en diskussion här i lagtinget.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Det har råkat sig så att det i huvudsak är samma lagtingsledamöter, men då ska man inte förringa lagtingets talman, som inte sitter
i kommittén men som däremot är ordförande i självstyrelsepolitiska
nämnden, och de andra ersättarna som har varit med under processen.
Vi vet inte heller vilken förändring framtiden visar när vi själva har ett
val den 18 oktober i år. Det kan också hända att kommittén förändras på
den åländska sidan. Detta beror på hur tillfälligheter har fallit. Det är
klart att de politiker som är intresserad av det här också är intresserade
av de frågor som självstyrelsepolitiska nämnden handhar.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Det ironiska är att talmannen inte heller har yttranderätt här i lagtinget. Trots att hon har varit med på behandlingen så är det
ändå vicetalmannen, som själv sitter i kommittén, som för fram de här
åsikterna. Jag tycker att det är intressant.
Ltl Danne Sundman, replik

Vi får tacka för att ltl Kemetter finner det intressant. Talmannen, som är
ordförande i självstyrelsepolitiska nämnden, har inte yttranderätt i lagtinget. Därför presenterar viceordförande alltid betänkanden, även om
talmannen medverkar till stor del i det här arbetet och fungerar, lika
som de andra ledamöterna, som referens för arbetet under hela perioden från 2013.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack, fru talman! Det är delvis en ny politisk verklighet som vi vaknade
upp till i måndags. Vi har ett nytt parlamentariskt läge i Finlands riksdag. Sannfinländarna står med ena foten inne runt regeringsbordet.
Oavsett om sannfinländarna hamnar runt regeringsbordet eller inte så
kommer de att ha ett stort inflytande över stora centrala frågor under
den kommande mandatperioden. Den här frågan är en av de allra viktigaste för oss på Åland för att kunna skissa upp det framtida självstyrelsesystemet som vi antagligen ska leva med ett tag framöver.
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I ett läge där riksdagsledamöter, som uttalar sig om att homosexuella
och somalier kan tvångsdeporterades till Åland, får 300 röster mera än
vår egen åländska riksdagskandidat det får mig verkligen att fundera
och det sätter perspektiv på saker och ting.
Talmannen
Får jag be ledamoten att komma till sin reservation. Det är därför som ledamoten har
fått förtur.
Ltl Axel Jonsson

Absolut, det här hänger ihop i allra högsta grad.
Mot den bakgrunden har jag förstås delvis skrivit min reservation. Det här
är inget nytt fenomen.
När självstyrelsepolitiska nämnden uttrycker sin tillfredsställelse över att
arbetet i Ålandskommittén har framskridit enligt planerna, att delbetänkande
nu har avgivits och att man är nöjd att man har uppnått det residuala självstyrelsesystemet så tycker jag att det förtjänar en lite djupare granskning. I
synnerhet mot bakgrund av det som ltl Kemetter förde fram här, att det är
samma personer som har recenserat sig själva i det här arbetet.
Varför kan jag då inte omfatta att självstyrelsepolitiska nämnden skriver
”att delbetänkande ger ett gott underlag för det fortsatta arbetet med ett
nytt residualt autonomi system”? Det beror ju på den enkla anledningen att
Ålandskommittén i sitt delbetänkande föreslår att också andra rättsområden
än de tunga kärnområdena ska vara förbehåll för rikslagstiftning för att
kunna överföras till Åland. Det är Finlands riksdag, Finlands riksdag där
sannfinländarna är det näst största partiet, som ska ha den yttersta makten
över områden som ska kunna övertas av ålänningarna. Det kallar inte jag ett
residualt självstyrelsesystem, åtminstone har Ålandskommittén öppnat för en
sådan här lösning. Som känt har jag inte omfattat den lösningen och kan därför inte heller se delbetänkandet som en stor framgång, trots att stora frågor
fortfarande är öppna. Det är stora frågor därför att vi inte har nått framgång,
det är status quo. Vi har inte fått möjlighet att överta de här områdena i dagsläget.
En sådan självbild borde vi ändå ha att vi inser att någonting som vi inte
har uppnått kan inte betraktas som en framgång. Arbetet är fortfarande kvar.
Som jag ser det finns det tre centrala prioriteringar som vi måste göra i det
fortsatta arbetet för att faktiskt nå framgång och nå det självstyrelsesystem
som alla partier enades om 2010 att vi behöver för att klara det politiska klimatet.
Det första är att vi måste stå på oss i större utsträckning i Ålandskommittén och släppa på kompromissviljan om vi verkligen ska lyckas nå dit vi alla
har varit överens om att vi vill.
Det andra är att vi måste stärka vår kunskap kring de centrala frågorna och
de frågor vi vet att är svåra redan i dagsläget att hitta gemensamma lösningar
på. Där måste vi stärka vår kunskap. Kunskap är det absolut viktigaste och
det bästa verktyget vi har att hantera den här typen av utmaningar.
Det handlar framförallt om ekonomi. Självstyrelsepolitiska nämnden konstaterar att det snart har gått ett decennium sedan kansler Roslin gjorde sin
utredning om olika beskattningsscenarier. Sedan dess har vi egentligen inte
jobbat särskilt på någon detaljnivå kring beskattningsfrågorna. ÅSUB gjorde
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några fina utredningar, men sedan har diskussionen litet avstannat. Mycket
har hänt sedan dess, skattesystemen har utvecklats och kommer att fortsätta
att utvecklas. Det är oerhört centralt att vi stärker kunskapen på det här området, att vi stärker den politiska diskussionen och att vi börjar diskutera vad
vi vill uppnå med en åländsk beskattning. Även om vi kanske inte kan göra
någonting åt det före år 2022 så gäller det att veta 2022, när vi har den möjligheten, vad vi vill göra. Vi måste börja den diskussionen redan nu, det har vi
allt att vinna på, inte minst för att stärka kunskaperna kring de olika områdena.
Vi behöver också vitalisera och väcka den folkliga debatten kring detta
självstyrelsesystem. Vi från Ålands Framtids sida har drivit den tesen att vi
borde ordna en folkomröstning i samband med lagtingsvalet i höst för att involvera den åländska befolkningen. Vi måste skapa en debatt ute bland ålänningarna om vilken typ av självstyrelse vi vill ha och där de åländska partierna tvingas presentera sin bild av vad de vill uppnå med detta system. Vi tror
att det skulle vitalisera den folkliga debatten.
Mot den bakgrunden kan jag tycka att det är lite sorgligt att självstyrelsepolitiska nämndens majoritet inte ville tillmötesgå mina önskemål om att
höra grönlänningarna om hur de anordnade i sin folkomröstning i samband
med att de reviderade sitt självstyrelsesystem år 2008. Det fanns ingen förståelse i självstyrelsepolitiska nämnden för att bekanta sig med hur Grönland
har jobbat med de här frågorna. Grönland är ändå en broder- eller systerautonomi i Norden och har många liknande utmaningar.
Talmannen
Jag måste påminna om att nu är nog ledamoten ganska långt ifrån sin reservation. Reservationen är orsaken till att ni får förtur.
Ltl Axel Jonsson

Jag ska avrunda, fru talman, jag är precis just klar. Men jag tycker att det här
hänger ihop med varför jag har reserverat mig, den här självbilden som vi har
att det här är en stor framgång. Alla frågor är öppna, men samtidigt är vi inte
benägna att ta del av andra autonomier och se hur de jobbar för att nå framgång. Grönland lyckades ju faktiskt uppnå det system som de enades om att
de ville ha från början. Grönland använde folkomröstning som ett instrument
och det är någonting som jag tycker att är värt att också beakta när man diskuterar. Självstyrelsen nämnden skriver att det är en stor framgång som man
har kommit till att de här stora frågorna fortsättningsvis är öppna.
Jag tycker att vi borde ha en högre ambitionsnivå än så, fru talman, och
därför har jag också skrivit min reservation med fokus på att vi måste höja
ambitionsnivån. Vi måste våga stå på oss och driva de här frågorna på ett sådant sätt att vi har möjlighet att nå framgång. Vi måste också lära oss av
andra, i synnerhet från våra grannar i Norden. Hur jobbar våra grannar, hur
har de kommit så långt och vad kan vi ta efter för att också nå framgång i det
här arbetet? Det tycker jag att är synnerligen centralt.
Jag avrundar med de orden, fru talman.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Jag ska lyda talmannens uppmaning och hålla mig till reservationen.
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Först vill jag säga att vi inte ska fokusera så mycket på sannfinländarna som bara är ett litet parti, 17 procent. 82,4 procent har inte rösta på
sannfinländarna. Det finns goda krafter i alla partier, också inom sannfinländarna. Man ska inte heller låta deras populistiska falang bli tongivande för det partiet. Vi ska ta till oss relationer med alla. Det finns
också i andra partier minst lika stora problem med att föra fram Ålands
sak. Gör inte en höna av en fjäder i det fallet!
När det gäller kärnpunkter i Jonssons kritik så är det en kompromiss,
och alternativet skulle ha varit ett mycket större nej, med stora bokstäver, mot det som vi föreslog. Den kompromissen kom till tidigt i kommittéarbetet, redan för över ett år sedan och Jonsson var mycket medveten om det.
Det här nu orkestrerade motståndet är lite teatraliskt faktiskt, tycker
jag.
Ltl Axel Jonsson, replik

Det är klart att vi ifrån Ålands Framtids sida jobbade ända in i det sista
tills kapitlena skulle klubbas för att vi fortfarande skulle uppnå ett system som vi alla har varit överens om att vi behöver.
Sedan när vi beslöt i kommittén att så inte skulle bli fallet, då kunde
vi inte följa med när de övriga åländska partierna gick på den föreslagna
kompromissen. Det är vårt ställningstagande. Det vore klädsamt av ltl
Sundman att respektera det ställningstagandet. Vi tror fortfarande att
Åland behöver det självstyrelsesystem som vi kom överens om 2010. Vi
accepterar inte ett annat självstyrelsesystem där riksdagen, med sannfinländarna och övriga andra partier som ltl Sundman räknade upp, ska
ha inflytande över vilka rättsområden som ska förbehållas riksdagen i
framtiden. Vi menar att det ska vara en fråga för Ålands lagting. Det var
grundprincipen i det självstyrelsesystem som vi föreslog och det är fortfarande grundprincipen för oss Ålands Framtid.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Det är också grundprincipen i det här delbetänkandet som
nu är föremål för diskussion. Den kompromiss som kommittén har antagit den är ju istället för att få en avsevärt mycket längre kärnområdeslista eller att överhuvudtaget inte kunna genomföra det här.
Det sades här när Aalto-kommittén presenterade sitt betänkande;
”ska ni ha en lista, då blir det väldigt lång”. Nu har vi hittat på det här
och framfört det som en möjlig lösning. Dock är det viktigt, som nämnden konstaterar, att rätt behörigheter kommer till rätt förteckning och
att den svårare förteckningen verkligen bara innehåller de sakområden
som är politiskt svåra.
Jag respekterar den här åsikten, det har jag alltid gjort. Men det är
inte speciellt storsint att inte kompromissa och istället förespråka att vi
skulle komma hem med ett nej och ett misslyckande. Man ska komma
ihåg att det här inte är någon förhandling där vi är jämbördiga parter. Vi
far till Helsingfors och begär, vi är köpare och de är säljare. Man kan låta
bli att sälja, men man kan inte låta bli att köpa. Vi har inte den positionen att vi kan vara så de kaxiga som ltl Jonsson.
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Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Axel Jonsson, replik

Man brukar säga att man blir så självstyrd som man gör sig. Har man
den inställningen när man åker till Helsingfors, att vi ska åka dit och begära att få någonting av rikspolitikerna, då slutar det precis så här som
Ålandskommitténs delbetänkande ligger på bordet i dagsläget. Det är
just den här mentaliteten som vi måste bort ifrån om vi ska lyckas i de
här förhandlingarna. Vi måste förklara att vi har ett system som vi behöver för att klara vår framtid och det är ingenting som vi kan kompromissa bort för det uppfyller inte de behov som vi har på Åland i dagsläget för att utveckla nästa generations självstyrelse.
Där skiljer sig grundinställningen ganska mycket mellan ltl Sundman
och mig personligen. Jag är övertygad om att vi måste våga stå fast vid
det som vi är övertygade om att behövs. Det är ganska enkelt i grund och
botten.
Grönlands lyckades göra det här. Självstyrelsepolitiska nämnden vägrade att bekanta sig med hur man kan lyckas och det är kanske det som
är det stora problemet. Man är helt enkelt inte beredd att se på andra
möjligheter att nå framgång och då kanske man sist och slutligen inte
heller når framgång.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Man kan säkert ha många dubier över sannfinländarnas framgångar i det senaste riksdagsvalet. Personligen kände jag en
stor lättnad när jag fick veta att Maria Tolpanen, som företräder samfinländarna, sitter i riksdagen. Hon kommer troligen att fortsätta i
Ålandskommittén. När vi hade presskonferens så var hon mycket positiv
till Ålands utveckling. Det mest negativa från det tillfället var Ålands
Framtids deltagande genom Axel Jonsson.
Jag tycker nästan att det är ledsamt att Axel Jonsson ska spendera sin
ungdom med att driva en sådan här linje där han tydligen gång efter annan slår huvudet i väggen i den här frågan. Det finns inte stöd för Ålands
Framtids linje varken på Åland eller i Finland. Vem är det som vi ska stå
på oss för? Vem?
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Axel Jonsson, replik

Problemet är att det fanns ett stöd en gång i tiden hos de åländska partierna för den här linjen. Det stödet har tydligen upphört hos övriga partier och det ser jag som det stora problemet.
Vad gäller Maria Tolpanen så är det riktigt att hon uttalade sig positivt på presskonferensen, men dagen efter gick hon ut i rikspressen och
sade; ”jag kommer fortsättningsvis att jobba för att finska ska införas i
de åländska skolorna när det gäller den kommande delen i kommittéar-
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betet”. Det ser åtminstone inte jag som någonting överdrivet positivt eller en positiv signal från sannfinländarna. Nog finns det orsak att vara
bekymrad även om det finns positiva inslag, det finns det hos alla.
Utmaningarna ligger nog kvar. Ska vi lyckas nå framgång så måste vi
också i fortsättningen våga stå upp för det som vi en gång har stått upp
för, annars kommer det att kompromissas och backas ytterligare från
det delbetänkande som ligger på bordet idag. Det är inte vi beredda att
acceptera från Ålands Framtids sida.
Om socialdemokraterna bedömer att det är så som ålänningarna vill
ha det, då får man göra det och så går vi till val och så ser vi vad ålänningarna tycker.
Ltl Barbro Sundback, replik

Vilka åsikter ltl Tolpanen har i olika frågor har jag inte några synpunkter
på i det här sammanhanget. Vad gäller hennes deltagande och engagemang i Ålandskommittén så var det positivt. Att svartmåla sannfinländarna utan någon grund är inte heller särskilt framgångsrikt. Sannfinländarna kommer antagligen att bli ett av de stora regeringspartierna.
Det kanske vore värt att ltl Axel Jonsson tog time out och stannade en
tid på Grönland för att uppleva deras fantastiska framgångar och sedan
komma tillbaka och berätta hur det samhället fungerar. Det finns stora
problem på Grönland. Det är inte heller riktigt adekvat att frammåla
Grönland som den enda sanna lösningen.
Ltl Axel Jonsson, replik

Nej, det var heller aldrig ett krav från min sida att den grönländska modellen är den sanna lösningen. Jag tycker att det är beklagligt att inte
självstyrelsepolitiska nämnden ens ville bekanta sig med hur man har
jobbat på Grönland, även om Grönland har stora problem som kanske
inte rör självstyrelseutvecklingen. Det är inom självstyrelsen vi ska lära
oss av Grönland och inte hur de hanterar andra frågor. Ska vi lyckas
med att utveckla vår självstyrelse så kan vi inte tro att vi i den här salen,
i självstyrelsepolitiska nämnden eller i Ålandskommittén sitter på alla
svaren. Vi måste vidga vyerna och lära oss av andra. Hur jobbar man för
att verkligen nå framgång när man förhandlar om ett nytt självstyrelsesystem? Grönlänningarna har lyckats. Hur Grönland har gjort vet jag
inte exakt men det ville jag ta reda på, men uppenbarligen är det ointressant för övriga partier och det tycker jag att är beklagligt.
Talmannen
Talmannen uttalar en önskan om att skilja på sak och person samt hålla oss sakliga i
debatten. Replikskiftena är avslutade.
Vtm Roger Jansson

Fru talman! Det har kommit fram en del animerade synpunkter på att samma
personer sitter i Ålandskommittén och i självstyrelsepolitiska nämnden och
därmed skulle ge utlåtande om sitt eget arbete. Det är en märklig inställning
till detta stora arbete om självstyrelsens framtida utformning.
Vi som sitter i Ålandskommittén och i självstyrelsepolitiska nämnden har
fått våra partiers och gruppers förtroenden att föra hela partiernas och gruppernas talan. Diskussionerna förs ingående i partierna och i grupperna, åt-
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minstone i Moderat samling för Åland, om dessa frågor. Att binda det här till
person är på det sättet nästan lite osmakligt.
Självstyrelsepolitiska nämnden har nu lämnat sitt andra yttrande i den här
frågan till plenum. Här ska vi ges möjlighet att diskutera det. Se på talarlistan, se på närvaron i salen! Hur många är intresserade av självstyrelsens
framtid? Hur många är det som arrangerar sig i självstyrelsens framtid? Nå,
jag väntar att talarlistan kommer att bli betydligt längre här framöver.
Självstyrelsepolitiska nämnden skriver: ”Delbetänkandet ger ett gott underlag för det fortsatta arbetet med ett residualt autonomisystem.” Detta att
flera frågor lämnas öppna innebär en utmaning för oss åländska politiker och
en möjlighet. Alternativet hade varit att vi hade krävt omröstning i dessa frågor om residualens utformning och urvattning och då hade vi fått nej på flera
punkter. Då hade vi verkligen haft orsak att föra en bekymrad debatt här idag
Det som vi har kommit överens om i de åländska partierna är en målsättning för det arbete som nu pågår i Helsingfors. Det är en målsättning, det är
alltså inte ett ultimatum till Helsingfors som vi har kommit överens, vilket
man kan få för sig när man lyssnar på vissa lagtingsledamöter. Det är en målsättning och frågan är hur vi har nått dessa mål.
Vi har nått målet om att självstyrelselagen nu ska vara en kortfattad lag
som fungerar som en ramlag där allt som kan bestämmas i det här huset ingår i landskapslagstiftning och inte i självstyrelselagen.
Vi har nått målet att självstyrelsen bara ska ha en behörighetslista och resten, residualen, ska lagtinget ha ansvaret för och driva framåt. Där har det
kommit in en kompromiss redan nu; det kommer att finnas flera nivåer för
mekanismerna för behörighetsöverföringarna. Det kan bli två förteckningar,
det kan bli tre förteckningar och i vissa fall kan överföringen göras utan riksdagens inblandning. I vissa, förhoppningsvis få, fall med någon form av inblandning av riksdagen, där vi nu framöver kommer att föra en mycket intressant diskussion om hur denna inblandning från riksdagens sida ska utformas. Ingenting är färdigt nedskrivet om hur det ska vara, utan det är en
öppen fråga hur vi kan komma överens om det.
Gunnar Jansson-kommittén föreslog att Åland skulle ha ett huvudsakligt
ansvar i de här processerna och dit har vi alltså nått. Nu är det ett hårt arbete
att göra det som Ålandskommittén har öppnat för när det gäller överförandeprocesserna och att få det så bra som möjligt ur åländsk synpunkt. Det fodras
alla goda krafter i Helsingfors och på Åland för att man ska nå det resultatet.
Målet är att stora delar av statsbeskattningen eller hela ska ingå bland de
behörigheter som kan överföras genom landskapslag. Det är väl det politikområdet där vi har kommit kortast och där vi har längst fram till att nå målet.
Men möjligheterna finns fortfarande fullt ut. Det är ingen idé att kasta yxan i
sjön eller att svartmåla det resultat som vi har uppnått. Skulle ålänningarna
förfarit på det sättet tidigare, och stått på sig alltför hårt i ett för tidigt skede
och inte kämpa intill kaklet, så skulle vi inte alls ha nått så långt som vi har
nått idag.
Det är en klok politik att först se till att dörrarna är öppna för utveckling
och sedan se till att man genom dörrspringan når ett så bra resultat som möjligt. Jag är förvånad över att det överhuvudtaget finns en debatt på Åland om
att detta inte skulle vara klok politik.
Ålandskommittén kommer nu efter riksdagsvalet att få en annan sammansättning. Dessutom torde kommittén efter höstens lagtingsval ytterligare för601

ändras. Det här är en utveckling som är verklig, vi kan inte göra någonting åt
den. Det gäller också att göra det bästa möjliga av det. Det kan vara delvis på
gott, det kan vara delvis på ont och ingen kan med bestämdhet säga vilket det
blir mera utav.
Eftersom vi har många stora öppna frågor och det fordras ett stort framtida fotarbete så är det klart att informationen till nya medlemmar blir väldigt
central. Jag vill påstå att vi redan från Gunnar Jansson-kommitténs tid och
framåt har varit duktiga på att ta kontakt med våra vänner i Helsingfors, pratat med dem och få dem övertygade om att man kanske ändå kan göra på det
här sättet. Att sitta här hemma och tjura får man inte något resultat av.
Det är väldigt viktigt att presidiet, med Tarja Halonen, Gunnar Jansson
och Teija Tiilikainen, kan fortsätta. De ger stabilitet åt arbetet.
Ålandskommittén har nått de målsättningar de har nått. Det betyder att
när man jobbar på tjänstemannaplanet med lagutformning och med de ekonomiska frågorna så vet man vad man har att hålla sig till. Presidiet håller sitt
vakande öga över det arbetet.
Att dessutom ha tjänstemän i Helsingfors, sådana som Sten Palmgren och i
Mariehamn genom Marine Holm-Johansson och flera andra, medför också
att det finns en stabilitet i det fortsatta arbetet.
Tankern har lagt ut sin kurs, den är svår att svänga även för enstaka politiker som kommer in från höger och vänster. Tankern fortsätter nu framåt och
vi har orsak att jobba hårt vidare.
Jag har ytterligare några kommentarer. Kommittén skriver på sidan 3 om
kommunalbeskattningen, att det skulle ha varit ett alternativ att vi skulle
kunna visa att vi kan använda kommunalbeskattningen för att ha ett finanspolitiskt instrument. Kommittén skriver: ”Om landskapet fullt ut hade drivit
egen politik inom kommunalbeskattningen, skulle det inre sammanhanget
och logiken i det skattesystem som sammantaget gäller inom beskattningen
i landskapet ha riskerat att brista”. Ni förstår, om man skulle använda
kommunalbeskattningen till någonting annat än vad den är avsedd att användas till, alltså att finansiera kommunernas verksamhet, så slår man sönder systemet så att det blir alldeles ogenomträngligt. Vi har gjort några försök
genom åren att använda det instrumentet ur landskapspolitisk synpunkt och
varje gång har det blivit många, många problem. Kommunerna har bland annat sagt att landskapet inte tillräckligt finansierar den delen osv. Men särskilt
har det blivit ett ogenomskinligt system.
När det gäller rikets motstånd mot överföringar av statsbeskattning till
landskapet så måste vi förklara att det inte går att använda sig av den kommunalbeskattning vi har idag. Vi måste ha en del av statsbeskattningen i våra
händer för att kunna driva en bra regionalpolitik, en bra näringspolitik och en
bra socialpolitik. Då måste vi ha mera av det instrumentet i vår hand.
När det gäller lönebeskattningen så har vi redan hälften genom kommunalbeskattningen som vi lagstiftar om. Det är inga problem att överta den
andra hälften, statens del av det och då behöver vi inte något skatteverk utan
vi kan köpa tjänster av staten som vi har gjort hittills. Lönebeskattningen är
väldigt enkelt till den delen att hantera för Åland framöver. Det är inte aktuellt att bestämma det idag men i kommittén måste vi föra en funktionsdiskussion kring frågan.
Samfundsskatten är politiskt väldigt svår att överta, men skulle vara väldigt väsentlig för självstyrelsen att ha som skattepolitiskt instrument.
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Kapitalskatterna och punktskatterna är inte lika politiskt svåra i riket, men
de är också värdefulla för Åland att kunna hantera.
Sedan frågan om grundlagens ställning i förhållande till självstyrelseslagen. Precis som självstyrelsepolitiska nämnden skriver så är det viktigt att
man klargör på vilka punkter som grundlagen gäller på Åland och var självstyrelselagen träder in i grundlagens ställning.
En fråga som nyligen har diskuterats är bestämmelsen i grundlagen om att
Finland är indelat i kommuner. Samtidigt stadgar självstyrelselagen att all
kommunal lagstiftning hör till landskapet. Okej, här har vi i grundlagen och i
självstyrelselagen två motstridiga uppgifter. Har vi full behörighet om kommunindelning och kommunal organisation eller icke kommunal organisation? Min uppfattning är att vi har det. Andra tycker att vi inte har det. Det
finns många sådana här frågor som borde klargöras. Det måste göras ett utredningsarbete från landskapsregeringens sida och det måste utredas i kommittén nu under det närmaste året.
Jag tycker det är bra att nämnden kom fram till att man skulle framföra direkta önskemål till landskapsregeringen att de ska uppgöra en lista på vad de
behöver göra i landskapsförvaltningen före nya självstyrelsesystemet träder
ikraft och omedelbart efter. Det är skäl att börja med det arbetet redan nu.
Även att studera andra autonomiers skattesystem är ett bra förslag från
nämndens sida och jag hoppas att landskapsregeringen tar till sig det redan
nu.
Sedan några ord om reservationen. Det finns åtminstone två betydande fel
i reservationen. Det står; ”under ärendets behandling har undertecknad
framfört åsikten att lagtinget bör ha högre ambitioner än att betrakta det
som en framgång att stora frågor lämnas öppna. Inga konkreta framsteg
har på dessa punkter de facto åstadkommits.” Det här är ju alldeles fel. Alternativet hade varit ett rakt nej och det hade sannerligen inte varit någon
framgång. Det blev en framgång att inte få ett rakt nej. Är det faktiskt så svårt
att begripa? Jag förstår inte varför det skulle vara så svårt att begripa.
Sedan förs i reservationen ett resonemang om det residuala självstyrelsesystemet och det avslutas med; ”därmed förefaller hela den residuala grundtanken om att den fortsatta utvecklingen av självstyrelsen huvudsakligen
ska vara en fråga för Ålands folk.” Jag måste sitta i någon annan kommittén
än i Ålandskommittén. Jag måste ha läst något annat betänkande än Ålandskommitténs betänkande för där redogörs det klart att det här systemet kommer att bli residualt. Sedan kommer överföringsmekanismerna av olika art,
det är en annan fråga, men det residuala systemet ligger i botten.
Avslutningsvis, fru talman, den offentliga debatten om det här har nästan
alls inte förekommit. Massmedias intressen för den här stora framtidsavgörande frågan har kortfattat varit momentant. Det särskilda ansvaret ligger naturligtvis hos oss här i lagtinget, hos våra partier och i våra grupper. Vi måste
ta oss själva i kragen, lyfta oss och få ut diskussionen bland människorna på
ett helt annat sätt än vad vi har lyckats hittills.
När kommittén fortsätter sitt arbete nu i maj skulle det vara väsentligt om
vi kunde ha mera underlag ifrån diskussioner runt om på Åland regional
spritt med föreningar, med enskilda människor och med näringslivet osv. Vi i
kommittén kommer att behöva de dialogerna som underlag för vårt fortsatta
arbete. Tack, fru talman.
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Ltl Gunnar Jansson

Tack, fru talman! Värderade kollegor, förnyelsen av självstyrelsesystemet är i
allt väsentligt ett politiskt projekt, därför hör ärendet hemma här i lagtinget.
Jag delar kollegan Roger Janssons syn att lagtinget är ett för snävt forum för
en fråga av den här kalibern och bör därför breddas avsevärt. Jag kommer att
uppehålla mig i ett kort anförande huvudsakligen kring denna fråga.
Jag är övertygad om att den som behärskar pedagogiken behärskar också
politiken. Jag tror att det förhåller sig på det sättet. I ett sådant här allt väsentligt politiskt projekt är det av avgörande betydelse att man har befolkningen med sig, att projektet som sådant får legitimitet och att vi som befolkningens företrädare läser av stämningarna och vet var vi vandrar. Med andra
ord; samma tema, hur ska vi engagera civilsamhället? Hur ska vi aktivera vårt
civilsamhälle? Det finns bara ett sätt och det är medborgardebatt. Då kan
man likt vicetalmannen fråga sig; hur ska tolka den här tystnaden, avsaknaden av en debatt i en sådan här grundläggande fråga? Det finns säkert många
förklaringar. I den liberala gruppen håller vi oss huvudsakligen till två spår,
som jag hoppas att är sanna och värda att debattera. Det ena spåret är tillit,
att befolkningen litar på oss som nu är satta att företräda dem i ärenden under självstyrelsen och i kommande system. Att vi har omdöme, kunskap och
förmåga att sköta ärendena på ett så bra sätt att befolkningen ska kunna godkänna det, acceptera förfarandena och vara med på detta politiska projekt
och uppfatta det som gott och inte som äventyrligt. Man uppfattar det som
gott för hela vårt samhälle. Därmed förstår man att här i Ålands lagting gör vi
inte det här för varken lagtingets skull eller ännu mindre för dess ledamöters
skull, vi gör det för vårt samhälle skull och för befolkningens bästa.
Det andra spåret som vi har plöjt i min grupp är att vi är på fel spår, vi har
inte befolkningen med oss. Befolkningen väntar på att ett läge att säga nej, att
sätta ner foten som det heter i den politiska retoriken. Så här gör nu de som
kunde kallas en elit, kanske en elit som inte står tillräckligt på sig som kollegan Axel Jonsson uttryckte sig. Det här går nu sin gilla gång i någon riktning
och tystnaden är ett uttryck för ett icke engagemang, att befolkningen inte vill
det här. Jag kan inte tro att vi skulle vara så fel ute. Vi har ju kontakter i våra
partier och i våra egna större och mindre kretsar. Vi har ju ett uppdrag, inte
bara att avläsa vad folket önskar och ger uttryck för, utan vi politiker har
också ett uppdrag att visa vägen. Vi ska vara modiga, ha en egen uppfattning
och en egen vilja och säga vilken kurs vi vill ha; är ni med? Jag har alltid uppfattat det politiska uppdraget såsom tudelat, inte bara att företräda utan
också att leda, inte i fysisk mening, men kanske politiskt idémässigt.
Jag har själv uppfattat mitt uppdrag som medlem av presidiet, som en av
viceordförandena i kommittén och att stå till samhällets förfogande. Om någon vill lyssna så kommer jag gärna och berättar om det som vi nu debatterar.
Jag får med all respekt säga att intresset har varit svalt. Jag tycker inte att jag
har vänt mig till kretsar, organisationer och till civilsamhället som sådant
som skulle förväntas vara ointresserade. Men det är någonting i själva upplägget, kanske min person, som gör att det inte riktigt vill tända. Vi har en
uppmaning och en utmaning, kollegan Roger Jansson, och den måste vi ta
fasta på. Vi måste få ut det här projektet i medborgarsamhället, i civilsamhället och faktiskt ta fasta på pedagogiken och få människorna med oss. Detta
är den mission vi har här hemma.
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Vi har en minst lika stor mission inom hela kommittén. Ålandskommittén
har ett gemensamt uppdrag och ”är en grupp av vi”, för att citera ordförande
president Halonen. Det är inte vi och dem, vi är alla vi. Nu kommer vi att byta
medlemmar. Riksdagsledamöterna är 6+2 och vi vet att två är kvar i riksdagen, men vi vet inte ens om någon av dessa 6+2 kan fortsätta i Ålandskommittén efter valet och efter en regeringsbildning. Det vet vi inte. Det blir en ny
regering och numera består ministären huvudsakligen av riksdagsledamöter.
Vi vet redan vilka som har lämnat eller inte blivit återvalda och det kommer
att ske ett byte.
Vi inom presidiet och vi alla inom våra respektive funktioner, partigrupper
och kontakter har en stor pedagogisk uppgift framför oss, men vi kommer att
klara den. Vi kommer att klara den, jag är alldeles övertygad om det därför att
förankringen i riksdagsgrupperna, i maskineriet, finns redan där. De byten av
personer, som nu kommer att ske, kommer också att åtföljas av en informationsverksamhet. Ingenting sker i ett vakuum. Där lagtingsledamöterna och vi
presidiemedlemmar kan medverka ska vi definitivt göra det. Det kan ju faktiskt gå rentav så att alla riksdagsledamöter blir nya, därför att partiernas och
riksdagsgruppernas medlemmar av Ålandskommittén är såpass meriterade
personer och av dem som nu återvalts till riksdagen kan flera av dem tänkas
ingå i nästa regering i Finland. Det går inte att kombinera ett ministerskap
med medlemskap i Ålandskommittén. Så här ser det ut.
Kollegor, remisstiden löper nu på. Remissyttranden kommer in över delbetänkandet. Presidiet sammanträder nästa gång den 7 maj. Jag kommer naturligtvis att ta upp den här typen av frågor då i presidiet. Då har förhoppningsvis de allra flesta remissyttranden kommit in. Det ankommer på sekretariatet
att sammanställa dem inför majmötet här på Åland med Ålandskommittén,
sannolikt i dess nuvarande sammansättning. Det är osannolikt att några
större förändringar hinner ske, men det beror naturligtvis på tidtabellen. Det
mötet vi har med Ålandskommittén i maj kommer att vara viktigt och har en
stor betydelse för fortsättningen.
Nu går jag kort till nämndens iakttagelser om riktlinjerna. Detta är ett delbetänkande. Uppdraget är återgivet på första sidan i yttrandet, därom råder
inget tvivel.
Det är ovanligt att man röstar beträffande riktlinjer. Riktlinjer är ju kursdragning inför framtiden. Man brukar undvika att låsa sig i sina positioner
när man befinner sig på den nivån.
Vi har modeller i modern politik. I ett sådant här arbete av riktlinjer, i en
inledande fas för att skapa riktlinjer, befullmäktigas ordförandeskapet för
kommittéer att själv dra slutsatsen om det här räcker till för riktlinjerna. Jag
måste säga, som sades tidigare, att jag tror inte att jag har varit med om att
man skulle rösta om sådana saker som riktlinjer, för det är ju ingen slutlig
produkt i det hela.
Riktlinjerna är för fortsättningen oerhört viktiga. Jag vill också tolka
nämndens yttrande som att lagtingsledamöterna, utifrån riktlinjerna, ska
bygga vidare. Samtidigt ska inte någon annan kunna gå under riktlinjerna.
Dessa riktlinjer är en plattform för fortsättningen, såsom nämnden i mera diplomatiska ord skriver. Som medlem av nämnden står jag naturligtvis fullt
och fast bakom detta ställningstagande.
I förbindelse med vårt pedagogiska uppdrag ingår det också ett element av
att vitalisera politiken. För egen del har jag gjort mig till talesman för en så605

dan strategi att lagtinget redan nu i sitt värv skulle tänka sig in i en situation
att den här typen av självstyrelsesystem ungefär skulle gälla och då försöka
uppfatta hur det skulle fungera. Detta är en strategi som jag tycker att är hållbar. Vi här i plenum kan försöka driva den strategin vidare.
Fru talman! Det här är andra gången inom en kort tidsrymd, inom sex
veckor, som vi debatterar samma sak och därmed går jag inte längre in på detaljerna här i sammanhanget. Jag ser nog med tillförsikt också fram emot
fortsättningen som nu väntar oss.
Majmötet blir, som jag ser det, ganska avgörande. Namn har förekommit
tidigare, jag ska bara nämna ett. När jag gratulerade riksdagsledamoten i
Vasa distrikt, omvalda Maria Tolpanen från samfinländarna, så sade hon tack
för det och tillade; ”vi fortsätter vårt samarbete”. Tack, talman.
Ltl Mika Nordberg, replik

Fru talman! Jag vill passa på att uppmuntra mina kollegor, ltl Gunnar
Jansson och övriga i Ålandskommittén, att icke förtrötta sig i sitt arbete
utan fortsätta att arbeta för självstyrelsens utveckling. Jag tror inte att
jag är ensam om att tro att det här är ett viktigt arbete.
Jag har en reflektion angående ltl Gunnar Janssons undran över allmänhetens engagemang i den här frågan. Jag tror att det gäller tidsaspekten i det här arbetet. Själva arbetet med att åstadkomma en förändring sker ju under en väldigt lång tid. Jag tror att det blir svårt för den
vanliga människan, som har fullt upp med arbete, familj och fritid, att
hinna sätta sig in och kunna vara uppdaterad i alla dessa frågor. Jag tror
de facto man får se det som så att tystnaden är ett erkännande av ert arbete, inte ointresse.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Tack för bedömningen kollegan Mika Nordberg. Jag har
nog samma uppfattning. Mitt första val är också det som jag kallar tillit.
Jag vågar tro att vårt folk är övertygade om att medlemmarna av
Ålandskommittén vill göra sitt bästa. Jag har nog också den uppfattningen. Ja, tystnad så här långt uppfattar jag som accept.
Men ändå vill jag gärna att vi alla bidrar till att bryta den tystnaden
och komma lite vidare med medborgardebatten i civilsamhället. I den
politiska delen av samhället går det väl framåt, det är inget problem. Jag
tänker på det civila samhället, det skulle saken vinna på.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback

Fru talman! Om man ska få någon att lyssna på sig så måste man helst ha något nytt eller intressant att säga. Det må vara hur viktigt som helst, men om
samma sak upprepas gång på gång bara med lite högtidligare tonfall varje
gång så blir det inte särskilt många som lyssnar.
Det ena är innehållet i politiken. Innehållet måste beröra medborgarna.
För att innehållet ska beröra medborgarna så måste de förstå vad det handlar
om. Min uppfattning är att det är ganska få utanför kommitténs medlemmar
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som har förstått eller har insikter i vad t.ex. ett residualsystem är. Det är det
som är kärnan i den diskussion vi hittills har fört, att det är detta som vi tycker att vi har uppnått.
Alla lagtingspartier utom socialdemokraterna sade nej till en radiosänd
debatt för att man tyckte att det är för dyrt, och då skulle det kosta ett par tusenlappar. Ja, men då värderar man ju själv inte varken vikten i budskapet eller att det ska nås fram.
Det blir lite patetiskt att stå här och prata med sig själv om hur folket möjligen kan reagera på det ena eller det andra och komma fram till att folket
nog har en stor tilltro, och det är möjligt att det är så.
Att få till stånd en verklig diskussion och debatt i samhället dröjer nog tills
vi t.ex. börjar tala om innehållet i en framtida egen skattepolitik. Då behöver
nog ingen oroa sig för att inte civilsamhället kommer med i diskussionen. Så
länge som den här kommittén arbetar på ett ganska abstrakt plan så tror nog
att det dröjer innan vi får se en aktiv debatt ute i samhället.
Jag vill föra fram två nya frågor som jag tycker att Ålandskommittén borde
ta ställning till. Vi har just haft ett riksdagsval. Jag tror att jag åtminstone vid
de två senaste riksdagsvalen har propagerat för att vi ska ha ett nytt valsystem. Det har tillsvidare inte gett något gehör. Jag vet inte om man inte förstår eller om man, som det tidigare var sagt, skulle omöjliggöra för en socialdemokrat att vinna riksdagsvalet.
Det proportionella valsystem vi har är ju väldigt förvirrande för väljarna.
Om vi tänker på den listan som vann överlägset så om går man på jämförelsetalet så skulle den liberala listan överhuvudtaget inte ha kommit med i noteringarna. Den person som bara hade 200 röster på den gemensamma listan
skulle ha kommit in före liberalernas första person.
Riksdagsvalet borde ändras till ett majoritetsval och det kräver förändringar av många rikslagar. Professor Göran Djupsund, som uppfattas som en expert, säger i en intervju efter nuvarande riksdagsval att man skulle ändra
Ålands valsystem i riksdagsvalet och att det är en omfattande juridisk process. Han tycker i princip att man kunde diskutera detta i Ålandskommittén.
Det hoppas jag att de åländska kommittémedlemmarna tar fasta på. Jag
kommer att föra fram den här frågan vid ett lämpligt tillfälle.
Det nuvarande systemet är helt politiskt fel. När man väljer en person så
ska det vara majoritetsval. Man behöver inte gå någon längre kurs i statslära
för att inse det. Vi kunde dessutom ha ett lite speciellt system. Det kunde vara
lite mera utvecklat valsystem, vilket skulle göra Åland ännu mera intressant.
Det andra som jag vill ta upp är det som jag försöker lansera som den Armfeltska modellen för hur man ska sköta åländska frågor i Helsingfors. Vi vet
alla av erfarenhet att när en åländsk fråga, där vi önskar förändring och
kanske till och med har fått acceptans av regeringen, och när den frågan sedan hamnar i finansministeriet så är den närmast död, speciellt om det skulle
innebära förändringar i de ekonomiska relationerna mellan Åland och riket.
Det innebär också en stor risk när andra frågor hamnar i de olika ministerierna. Det är ju lite olika vilka ministerier som har erfarenhet av åländska
frågor och hur självstyrelsen fungerar. Justitieministeriet, som man kallar
Ålands ministerium, är ju föredömligt. Men många andra ministerier uppfattar inte ens att när man gör ändringar i självstyrelselagen så ska de prövas i
grundlagsutskottet, vilket vi har erfarit nu också. Detta beror naturligtvis på
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att tjänstemännen inte är kunniga och de fäster inte heller någon större vikt
vid de här frågorna. De försöker väl lösa frågorna så enkelt som möjligt.
Under den tid som Finland var en autonomi under Ryssland så utvecklade
Gustaf Mauritz Armfelt en modell för hur de finländska ärendena skulle skötas i Moskva. Han hade redan då fattat betydelsen av att ministerierna skulle
hålla fingrarna borta från finländska frågor. Han skapade någonting som
hette den ”Finska kommittén” och själv var han ordförande i den. Kommittén
bestod av finnar som beredde alla väsentliga ärenden som rörde Finland och
som föredrogs av Tsaren och så var saken avgjord. Här har vi numera varken
Tsar eller självutnämnda kommittéer utan vi har infört demokrati och folkstyre. Men principen är en väldigt bra tankegång, att skapa ett sorts Ålandskansli, enligt samma modell som den danska, vid statsrådets kansli och att
det organet skulle avgöra åländska frågor. Danmark har antagligen det systemet för att de fortfarande har Konungadöme eller Drottningstyre. Man har
en sådan tradition att vissa frågor kan avgöras direkt under den högsta maktinnehavarens beskydd. På det viset är de engelska autonomierna fortfarande
uppbyggda. De ligger inte under parlamentet, utan de sköts direkt från andra
organ som innebär att ministerierna och deras tjänstemän inte ska lägga sig i
de här frågorna. För inom alla förvaltningar finns det tjänstemän som vill
styra minst lika mycket som politiker. Om tjänstemännen av någon orsak inte
gillar ett politiskt förslag så har de ofta ganska stora möjligheter att stoppa
och förhindra en förändring, åtminstone under en mandatperiod.
De här två frågorna ville jag ta upp. En Ålandskommittén direkt under
statsrådet där man kommer bort från att ärenden far in och begravs i ministerierna, det tror jag på i framtiden. Det andra är att vi skulle få en förändring av sättet att välja riksdagsledamot på Åland.
Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! Ltl Sundback och var stundtals ganska långt på sidan om
ämnet. En sak måste jag ändå fråga. Hon nämnde i början av sitt anförande att det var bara sossarna som var för radiosändning av den här
debatten, om jag förstod det rätt. Det förstår jag inte överhuvudtaget. Vi
från Ålands Framtid har alltid varit för att hela lagtingsdebatterna ska
sändas i radio och vi har också varit för att man skulle få TV-sändningar,
just för att få ut våra debatter till Ålands folk. Så det uttalande förstår jag
inte riktigt?
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, det var aktuellt då när vi debatterade den här frågan den 4 mars. Det
var kanske kanslikommissionen som fick förfrågan om att sända den
debatten. Mitt parti tyckte att det var ett strålande erbjudande. Den debatten skulle alltså gå direkt ut till medborgarna, men det stoppades av
en majoritet som ansåg att det var för dyrt. Jag tycker nog att självstyrelsen är värd ett par tusenlappar.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag företräder ett parti som vill spara men i det här fallet är ltl Sundback
och jag överens. Ålands Framtid sitter inte i kanslikommissionen så därför har jag aldrig hört talas om den här frågan tidigare. Man pratar om
att det kostar pengar, men problemet är att man inte vill föra den här
debatten, man vill tyvärr inte visa hur dålig beläggning det är i bänkarna
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när den här typen av frågor diskuteras. Jag reagerade på att det bara var
sossarna som var för en radiodebatt, det stämmer nog inte. Vi skulle
också ha varit för debatten i så fall.
Ltl Barbro Sundback, replik

Den här gången var det bara så eftersom Ålands Framtid inte har en
plats i kanslikommissionen och har tydligen inte frågat heller. Men hade
Ålands Framtid varit med i kanslikommissionen så hade vi varit två som
varit för en radiodebatt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Kollegan Barbro Sundback tycker att Ålandskommittén
kan hantera frågan om sättet för val av riksdagsledamot och att det
skulle vara en fråga för självstyrelsen. Jag ville avråda från ett sådant arrangemang. Det räcker väl att det i självstyrelselagen står att i val av republikens president och till riksdagsval samt till val till Europaparlamentet, som vi jobbar på, är Åland en valkrets och därifrån väljs till
riksdagen en ledamot, förhoppningsvis också till Europaparlamentet.
Sedan är det tekniska genomförandet en fråga för vallagen.
Att vänta till 2022 med en sådan reform är alldeles för sent. Den här
förnyelsen måste ikraft redan från 2019 dvs. till nästa riksdagsval. Vi är
överens på den punkten att så här kan det inte fortsätta. Man ska inte
förvirra människorna på det sätt som skedde den här gången.
Snabbare tempo och enklare förfarande är mitt recept.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, det gläder mig om liberalerna nu har ändrat uppfattning i den här
frågan. Liberalerna har tidigare varit en av de största motståndarna till
den här föreslagna förändringen. Kanske liberalerna nu bittert har fått
erfara systemets dåliga sidor? Om regeringen är villig att ta tag i frågan
så har vi ju en säker majoritet för en förändring. Jag håller med, jag
skulle velat ha ett annat system redan det här valet. Vi hade haft en
mycket intressantare valdebatt och diskussion då.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Ja, vi är utanför ämnet nu. Jag tillåter mig att säga att jag
aldrig har varit för det här systemet. Jag var emot det. Systemet tillkom
vid valet 1987. Jag var en sådan motståndare så att jag som kandidat
vägrade att tillämpa det. Det var för dåligt, det har blivit sämre och
sämre så det kan inte fortsätta så här.
Ltl Barbro Sundback, replik

Det var intressant information. För jag antar att det var med hjälp av det
här systemet som ltl Gunnar Jansson blev vald gång på gång, i alla fall
åtminstone några gånger. Men, vad är bättre än om ltl Jansson har den
inställningen och kan påverka sitt parti, för liberalerna har varit ett av
de svåraste hindren. Inom liberalerna har det funnits personer som har
ansett sig vara väldigt kunniga på det här området. Om inte det sker på
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annat sätt så är jag villig att ta upp det i Ålandskommittén. Det är inte
ett bra demokratiskt valsystem som vi har nu.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Anders Eriksson

Tack, fru talman! Det har varit en viktig debatt med stundtals ganska mycket
nerver i. Jag tänker inte heller, i likhet med kollegan Gunnar Jansson, ta upp
alla detaljer denna gång, det gjorde jag förra gången.
Det finns många problem med att utveckla självstyrelsen. Jag tror personligen att okunskap rentav är större än ovilja ifrån rikssidan. Det finns en
enorm okunskap på rikssidan om Ålands självstyrelse, om grunderna för
självstyrelsen och hur hela systemet är uppbyggt.
Ett av de största problemen är att lära upp, om uttrycket tillåts, rikspolitiker och få dem att förstå vilka rättigheter vi har, varför vi har dem och hur de
ska utvecklas. Det är som att klättra på en oljig stege, man lyckas få personer
både på chefsställning och på tjänstemannaplan att förstå det här, man lyckas
få politiker att förstå det men sedan byts de ut och så är man på ruta noll
igen.
Därför blev jag lite förvånad när jag noterade att ltl Danne Sundman i sin
presentation sade att han med tillförsikt ser fram emot det här bytet. Det kan
inte vara någonting positivt att man byter ut folk som lite har blivit insatta i
vad det handlar om. Det betyder att man får börja ifrån ruta noll igen.
Han sade också att ltl Axel Jonsson inte riktigt var med på noterna, vilket
fick mig att reagera lite. Enligt mitt synsätt så är faktiskt ltl Axel Jonsson den
enda som spelar efter den notuppsättning som lagtinget enhälligt har slagit
fast. Jag är personligen stolt över att höra till samma parti som Axel Jonsson.
Jag sade åt honom, när han tog plats i Ålandskommittén, att den största utmaningen blir att hålla fast vid de stora åländska kompromisserna om det
som man ursprungligen kom överens om.
Det sägs ofta att vi har fått nej när vi har stått fast vid våra ståndpunkter.
De vill inte, det går inte osv. Min motfråga är; hur kan man veta det före man
har försökt? Jag har själv suttit både i Gunnar Jansson-kommittén och i Roger Jansson-kommittén. Jag tänker inte nämna enskilda personer vid namn
men jag har sett den enorma kompromissviljan, man vill vara till lags, man
vill inte störa och man vill inte skapa problem.
I båda kommittéerna sade jag, och det står jag fortfarande fast vid, att det
dummaste vi gjorde var att vi släppte tanken att hålla fast vid Färöarnas modell. Det är helt och hållet A och O om man ska komma någon vart. Om vi
hade stått fast vid våra åsikter och om vi hade argumenterat vidare då hade
man i Helsingfors behövt förklara bevisbördan och varför ett system som accepteras i ett nordiskt välfärdsland inte kan accepteras i ett annat välfärdsland.
Jag är också förvånad över det som kollegan Jonsson sade, att självstyrelsepolitiska nämnden inte ville bekanta sig med Grönlands och Färöarnas
modell.
Jag håller också med det som ltl Kemetter påpekade att det är lite märkligt
att det är samma gäng som lite blir att revidera sig själva. Men å andra sidan
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har vi små förhållanden här på Åland, men nog blir det lätt att man håller
varandra bakom ryggen när det blir skarpt läge.
Ett av de stora bekymren när det gäller självstyrelselagsrevisionen är att
ålänningarna i stort sett till dags dato är mer eller mindre likgiltiga inför
denna enormt viktiga fråga. Man förstår inte riktigt nyttan av det här och där
håller jag helt och hållet med vtm Roger Jansson. Jag nämnde frågan för sex
veckor sedan och jag konstaterade också att ltl Gunnar Jansson ställde frågan
om folk överhuvudtaget accepterar det här. Det vet vi ju inte.
När det kommer färdiga förslag till förändringar så då kommer det alltid
protester. Folk måste bjudas in medan processen är igång. Man måste få folk
att sätta sig in i saker, man måste skapa ett intresse runt det här så att man
får folk engagerade. Även ltl Danne Sundman sade att det här måste förankras hos ålänningarna. Hittills har vi faktiskt misslyckats totalt när det gäller
den biten. Därför vill jag också upprepa det som kollegan Jonsson sade; att
etablera en folkomröstning om den här frågan medför att också de åländska
politikerna blir tvungna att sätta sig in i det här. Jag har hört så pass mycket,
även av lagtingsledamöter, så ibland betvivlar jag om alla riktigt är insatta om
vart vi är på väg och vilka tankarna är med detta. Alla partier skulle bli
tvungna att sätta sig in i det här och förklara vad nyttan är. Nu har processen
mest försiggått i slutna rum. Ltl Danne Sundman sade, före han blev moderat, att folkomröstning var det bästa när det gäller direkt demokrati.
Med risk, fru talman, att jag hamnar på sidan om den här gången, men det
som Petri Carlsson sade om kommunsammanslagningar så där tror jag att en
folkomröstning är ganska viktig om vi ska lyckas vitalisera åländsk politik
igen, för politiken är inte speciellt vital idag.
Ltl Axel Jonsson nämnde tre punkter. Vi bör stå på oss mera, det står
Ålands Framtid helt eniga bakom. Vi bör stärka vår kunskap, det står vi också
bakom och vi bör vitalisera och väcka Ålands folk.
Jag tycker att det är hedervärt att en ung ledamot faktiskt lite sätter ribban
för den här debatten, för många har sagt samma sak efteråt. Men jag tycker
att det är enormt tråkigt att ta del av ltl Barbro Sundbacks härskarteknik. Vi
fick höra att Axel Jonsson spenderar sin ungdom genom att slå huvudet i
väggen. Vi fick höra att den enda som gjorde fel var Axel Jonsson och att han
kunde stanna på Grönland. Jag tar starkt avstånd från den här typen av
mobbning. Jag tycker inte att det hör hemma i ett parlament. Det var också
andra som sade att ”man kan sitta här hemma och tjura och ska det vara så
svårt att begripa”. Jag tycker att vi borde kunna hålla oss ifrån den debattnivån, det är en för viktig fråga för det.
Om vi ska lyckas med att vitalisera den självstyrelsepolitiska debatten och
om vi ska lyckas väcka Ålands folk så måste vi sluta med de här nonsensdebatterna om vin i parker, om vi ska få ha kortbyxor i plenum eller om sänkt
promillegräns. Vi måste istället föra in de viktigaste framtidsfrågorna. Där
håller jag igen med vtm Roger Jansson; det är vi politiker som måste se till att
det blir på det sättet. Det vill vi göra från Ålands Framtids sida och vi undanber olika gliringar över att vi står fast vid det som faktiskt alla partier stod fast
vid från första början.
Jag vill avrunda med att säga att när jag hörde min gamla gode vän ltl
Danne Sundman säga att ”vi far till Helsingfors och begär” då blev det ganska
uppenbart varför det har gått som det har gått. Jag kommer så väl ihåg, och
det tror jag de flesta som satt med i Roger Jansson-kommittén minns, när
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Anne-Maj Henriksson var här och jag föreslog att vi har det ena mötet i Mariehamn och det andra mötet Helsingfors. ”Uh”, sade flera av de åländska ledamöterna. Jag kommer så väl ihåg det, sedan får man säga vad man vill. Ursprungstankarna var att vi skulle ha ett möte i Helsingfors och ett möte i Mariehamn, annars blir vi alltid kusinen från landet som far till Helsingfors och
begär. Vi måste komma upp på en jämbördig bog. Gör vi oss till offer så blir
resultatet därefter. Tack, fru talman.
Vtm Roger Jansson, replik

Tack, fru talman! Kort och kraftfullt; alla sju ålänningar i kommittén har
i arbetet i Ålandskommittén stått fast vid de gemensamma åländska
målsättningarna. Är det svårt att förstå?
Ltl Anders Eriksson, replik

Ja, vtm Roger Jansson, det är synnerligen svårt att förstå, för de flesta
viktiga frågor är fortfarande helt öppna.
Okej, då kan jag förstå att i svarsrepliken kommer det att låta; ” ja, ja,
men vi har alla möjligheter att få det på rätt framöver.
Det har också sagts i debatten att det är riktlinjerna som vi slår fast
nu. Man får inte ens ha olika åsikter om riktlinjerna.
Nog tror jag att vtm Roger Jansson, som faktiskt har mera erfarenhet
än jag själv när det gäller de här frågorna, vet att om man slår fast riktlinjerna i en rikskommitté så sitter man sedan fast i de riktlinjerna. Det
är inte så väldigt lätt att börja plocka in någonting på sidan om.
Om vi inte hela tiden står fast vid våra ursprungstankar så blir resultatet därefter, med den största respekt, vtm Roger Jansson. Jag hoppas
att man vid mötet i maj kan reparera de skador som jag tycker att har
uppkommit hittills.
Det här ser vi olika på och det måste vi kunna debattera öppet och ärligt utan några tillmälen till höger och vänster.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Debatterna görs ofta väldigt svarta eller vita. I det här fallet
när det gäller var vi har kompromissat och var vi slutligt inte ännu har
nått fram till de mål vi har, fortsättningsvis, så vill jag som tycker om
procenträkning gärna redovisa min uppfattning om innehållet i Ålandskommitténs delbetänkande. Min uppfattning är att 80-85 procent av
våra målsättningar finns kvar i den förhandling som vi håller på med.
Det är inget dåligt resultat. Högst 15-20 procent kan man säga att vi redan har förlorat. Så är det i förhandlingar. Ltl Anders Eriksson har varit
med om många förhandlingar med Helsingfors där resultatet har varit
mycket, mycket sämre.
Ltl Anders Eriksson, replik

Vtm Roger Jansson, vi måste hålla oss lite för goda för den typen av generaliseringar.
Vi ska hålla oss sakliga eftersom det är ett så viktigt ämne. Vi från
Ålands Framtid har inte på något sätt svårt att förstå. Vi är inte dumma i
huvudet, om jag uttrycker mig på det sättet. Vi har helt enkelt olika uppfattningar. Vi har en annan uppfattning. Det är klart att man kan ha
procenträkning och jämföra och säga; "se vad mycket vi har fått". Men
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tittar vi på de viktiga frågorna; övertagande av beskattningen, överföringstekniken, så är allt fullständigt öppet. De är inte med i någon 80
procents kolumn. Jag är rädd för att det kommer att vara en noll procents kolumn med den fart vi har hittills. Förhoppningsvis kanske det
går att skärpa till tonläget från åländsk sida på mötet i maj.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Kollegan Anders Eriksson befarade att möten i Helsingfors försätter lagtingsledamöter i ett underläge och att jämbördig nivå
enbart fås genom att alternera mötena. Det är inte så. Det är en kommitté med ett uppdrag, det är utgångspunkten. Den praktiska effekten,
åtminstone enligt min erfarenhet, är att mötenas fysiska placering har
ganska lite med deras innehåll att göra. Det är närvaro och aktivitet från
medlemmarna som avgör vad som händer vid mötena. Helt avgörande
för utgången av mötena är hur man tar för sig vid dessa möten och
mindre avgörande är var mötena sker.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det ligger säkert en hel del i det. Nu kommer vi in på det som ltl Gunnar
Jansson pratade om i sitt anförande; pedagogik. Det är mycket pedagogik och psykologi i de här frågorna.
Jag är helt övertygad om att om man har fått kommittén att komma
hit varannan gång så hade vi varit på betydligt mera jämbördig bas än
vad vi har varit hittills. Vi vet att de åländska ledamöterna har lagt ner
ett enormt arbete och ni ska alla ha en stor eloge för det. Ni har många
gånger lagt bort två dagar för att ha ett möte, medan riksrepresentanterna inte ens har kommit på möten fast de har varit i riksdagen och i
vissa fall har de bara kommit 15 minuter och sagt nej. Det är ju ändå
verkligheten och då är vi inte på jämbördig bas, med största respekt.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Till den del, fru talman, stämmer det att när mötet var på Åland i Mariehamn var medlemmarna på plats och därmed också mer tillgängliga.
På det sättet var det mera fysiskt än matematiskt jämbördigt. Men fortfarande avgör den intellektuella insatsen mötets utgång mycket, mycket
mera än var själva mötet äger rum.
Ltl Anders Eriksson, replik

Ltl Gunnar Jansson är en mycket skicklig politiker så jag har svårt att
säga att detta inte stämmer. Givetvis är innehållet det viktiga.
Andra lagtingsledamöter, inte ltl Gunnar Jansson, har sagt att ltl Axel
Jonsson har förolämpat riksrepresentanter och att han har burit sig allmänt illa åt. Det har han gjort enbart av en enda orsak, av precis samma
sak som vi i Ålands Framtid brukar göra; han har sagt sanningen. Han
pekade på det dåliga engagemang som har förekommit från riksrepresentanterna. Orsaken till att det inte blev möten varannan gång beror
igen på att man lite vill vara till lags och man vill lite kompromissa. Det
är någon sorts konstig rädsla, man tror inte att det ska bli någonting om
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man inte kompromissar och där tror jag att man har gjort en allvarlig
missbedömning.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Harry Jansson

Tack, talman! Bästa kollegor, nog är det lite sorgligt att någon ska behöva ta
del av en sådan här debatt där ansträngningarna av drygt 18 månaders jobb
döms ut totalt av en liten grupp i detta parlament. Jag delar Vtm Roger Jansson summering; är det faktiskt samma kommittés arbete vi analyserar och
diskuterar idag?
Man måste fortsättningsvis ha Ålandskommittén utgångsläge i beaktande.
Det var Aaltogruppen, där största delen av det som sedan blev den finska delen i Ålandskommittén, som fick sin första lärdom om systemet som vi har
idag om Ålands självstyrelse och dess grunder. Där formade man sina synpunkter på hur självstyrelse kunde utvecklas.
Enligt mitt synsätt är det en gigantisk resa som vi har gjort, sett ur Aaltogruppens formuleringar. Nog vore det lite mera hedervärt att istället för att
döma ut Ålandskommittén så skulle man fokusera på de framgångar som har
gjorts.
Jag personligen, och många med mig, visste att vi tog risker när vi började
en revidering av Ålands självstyrelsesystem på parlamentarisk nivå. Vi visste
att det fanns risker. Hur får man riksdagsledamöter att avsätta tid som behövs för ett sådant här projekt? För ingen av riksdagsledamöterna har det
minsta lilla att vinna på att ägna ens en minut åt Ålands självstyrelse och dess
framtid. Det måste vi komma ihåg. De har inget att vinna inför sina väljare på
att de har offrat sig på någon åländsk angelägenhet.
Det öde som har drabbat Ålandskommitténs medlem Kimmo Sasi, samlingspartist, som åkte ut ur riksdagen i söndags är väl en bra bekräftelse på
att folk i allmänhet inte uppskattar politiker som bryr sig om någonting utöver den egna valkretsen.
Bästa Ålands Framtid, det är den utgångspunkten som ni måste ha när ni
bedömer oss andra när vi försöker göra det bästa i en svår situation.
Den domedagspredikan, som vi hörde här för en stund sedan att vi nu har
ställt till det för Åland, den stämmer överhuvudtaget inte med verkligheten.
Jag är besviken på Ålands Framtid. Jag trodde faktiskt inte att Ålands Framtids politik skulle utvecklas till ett sådant skede att det är Ålands Framtid som
är det största hotet mot en utvecklande självbestämmanderätt för ålänningarna. För det är faktiskt detta som den här formen av agerande leder till. Sedan må man iklä sig offerkåpan och tycka att vi är stygga som ifrågasätter behandlingen av kollegerna från Finland i kommittén. Men så är sanningen, vi
ser med bekymmersamma ögon på hur Ålands Framtid hanterar det här projektet.
Oavsett vad som har sagts tidigare så är det nu arbetet på allvar börjar med
att forma morgondagens åländska självstyrelse. Dessa 81 riktlinjer innehåller
vissa utmaningar för oss.
Skulle vi vara eniga så är jag övertygad om att vi kunde åstadkomma ännu
mera, även jämfört med det första delbetänkandet. Men den här enigheten är
på väg att krackelera på grund av Ålands Framtid. Jag hoppas att man inom
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Ålands Framtids lagtingsgrupp besinnar sig, inser sitt ansvar för det här projektet och är med på resan som på allvar börjar den 18 maj.
Om vi i den interna åländska delen av kommittén hela tiden ska befara att
allt vi säger och gör kommer att nagelfaras i efterhand när vi försöker göra
det bästa i en svår situation, då är frågan om vi kan uppnå goda samarbetsdiskussioner utgående från de premisserna.
När det gäller det som är oerhört centralt för den här frågans fortsatta
skötsel så är det ena det som självstyrelsepolitiska nämnden nu lyfte fram för
första gången på allvar; självstyrelselagens förhållande till Finlands grundlag.
Det gläder mig att nämnden har tagit den här frågan på allvar och vill och
önskar att landskapsregeringen nu tittar närmare på vad den förskjutning
som skett innebär i fördelningen mellan Åland och Finland till följd av att de
mänskliga fri- och rättigheterna som har uppstått som fenomen i den politiska värld vi jobbar i.
När den nuvarande självstyrelselagen behandlades och sedermera antogs
1990-1991 så var inte frågan om mänskliga fri- och rättigheter av den karaktären som de är idag. Det är därför som vi har sett den här förskjutningen och
där kan grundlagen bli en utmaning för oss eftersom flera rättsläror anser att
det är via grundlagen som dessa frågor regleras. Man kan vifta bort det med
att säga; ”okej, även om vi har en grundlag så kommer de aldrig att kunna
rubba behörigheten mellan lagtinget och riksdagen”. Men ändå, genom att
nyttja grundlagen så kan man, i alla fall teoretiskt, se en möjlighet att underminera Ålands självstyrelse. Det är vi den här typen av oklarheter som vi
måste fokusera vårt intresse och engagemang framöver.
Redan i den befintliga självstyrelselagen finns det i 28 § en tydlig skrivning
att lagtinget i vissa fall ska godkänna ändringar i grundlagen. Varför inte utveckla den paragrafen och se till att den täcker in alla framtida ändringar av
grundlagen? Då får vi den skyddsbarriär som förhoppningsvis aldrig behövs,
men i ett läge där våra kära vänner sannfinländarna är på väg in i Finlands
nya regering så behövs nog alla kloka huvuden ihop för att hitta bra lösningar
inför framtiden.
Jag är inte helt enig med mina kollegor Roger Jansson och Gunnar Jansson vad gäller bekymret om allmänhetens intresse. Jag delar nog ltl Sundback
syn på detta. Vi rör oss idag på en allt för abstrakt nivå för att den vanliga
ålänningen ska kunna ta till sig det vi håller på med. Jag tycker att vi inte ska
bekymra oss. Däremot är det naturligtvis viktigt att den här processen kommer i gång i takt med att Ålandskommitténs arbete fördjupas. Men som jag
sade under den första den första remissen i det här ärendet, så tror att det är
partierna som måste se till att deras medlemmar får en god kunskap om det
här. Våra partier får lite fungera som budbärare i den allmänna diskussionen.
Tids nog kommer det här att bli ett allmänt intresse när enskilda frågeställningar dyker upp på bordet. Naturligtvis kommer beskattningsfrågan förr
eller senare att bli den gnista som tänder de ideologiska skillnaderna. Men i
väntan på den tidpunkten så är det oerhört viktigt att vi har en fortsatt enighet ifrån åländsk sida, att vi fokuserar på att skapa en bra modell för hur
självstyrelsen kan förstärkas i framtiden. Tappar vi fokus, och börjar diskutera hur självstyrelsen i vardagen ska hanteras efter år 2022, då tror jag också
att vi kommer att förlora huvudmatchen. Vi fokuserar på fel saker i ett skede
där vi behöver fokusera på att göra modellen så bra som möjligt. Tack, talman.
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Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! När jag kommenterade ltl Barbro Sundbacks påhopp så
tänkte jag faktiskt säga att jag hoppas jag slipper höra Harry Jansson
dra samma visa igen, men jag tänkte att jag inte ska säga det för jag
hoppades att ltl Harry Jansson har sansat sig lite och kommer ihåg de
åsikter som han hade när han var chefredaktör på Ålandstidningen och
när han var lagtingsledamot för Ålands Framtid. Då stod han alltid upp
för Ålands rätt. Då skulle man inte vara till lags till vilket pris som helst,
utan det var en helt annan linje.
Det är många gamla väljare som har enormt svårt att förstå det här,
men det är inte mitt bekymmer, det är ltl Harry Janssons bekymmer.
Det han sade om att rikspolitikerna inte har någonting att vinna på
att jobba för Åland så det är helt sant och det är ett av de största bekymren som vi har när det gäller att utveckla självstyrelsen. Det var också ltl
Harry Jansson och jag helt överens om när vi båda jobbade för självständighet, för det här är det grundläggande problemet. Det enda sättet
att göra någonting åt det problemet är att man står fast vid de ursprungliga åsikterna på exakt samma sätt som Färöarna. Det finns inte något
annat sätt.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, talman! Den typen av argumentation när det gäller vad vi har
gjort, sagt och skrivit de senaste 20 åren är jag tacksam för och det beröm som ledamoten omger min person.
Nu ägnar vi oss åt politik. Vi ska göra det omöjliga möjligt. Då måste
vi se på de förutsättningar som finns.
Jag kan inte förstå hur Ålands Framtids lagtingsgrupps så totalt kan
ha glömt utgångspunkten i det här arbetet, dvs. Aaltogruppens rapport
som innehöll för oss direkt förödande skrivningar. Varför häva ner de
åländska ledamöterna som att vi skulle ha förrått det åländska folket i
det här skedet? Istället försöker vi göra det bästa möjliga.
Den enorma kompromissviljan, som nämndes här, den har inte jag
märkt det minsta av i Ålandskommitténs arbete vad gäller våra åländska
delegation.
Ltl Anders Eriksson, replik

Visst, ltl Harry Jansson, här ägnar vi oss åt politik och det gör vi från
Ålands Framtid i de flesta debatter.
Vi försöker hålla sakliga. När det gäller Aaltorapporten så var det ingen bibel hos oss i Ålands Framtid, tvärtom. Det viktiga är det resultat
som Ålandskommittén kommer fram till.
Men om vi ägnar oss åt politik, så tror jag, till skillnad från ltl Harry
Jansson, att det är enormt viktigt att man får ut vardagsfrågorna så fort
som möjligt. Som jag sade i mitt anförande så finns det just nu hos de
flesta ålänningar enbart en likgiltighet för att utveckla självstyrelsen. Det
är nästan ett ännu större bekymmer än den okunskap som finns på rikssidan.
Jag har tidigare lite haft samma åsikt som ltl Harry Jansson att vi ska
inte gå vilse i detaljerna utan vi ska hålla oss fast vid de stora linjerna.
Men nu har jag alltmer kommit till den insikten att vi inte lyckas få till
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ett engagemang ute hos fotfolket om vi inte också diskuterar hur det berör dem.
Ltl Harry Jansson, replik

Jag kan bara meddela ltl Eriksson att jag fortfarande anser att det är den
grundläggande principen som vi måste hålla fast vid. Vi måste se till residualsystemet blir så bra som möjligt och att så många rättsområden
som möjligt finns på den övertagbara lista som lagtinget beslutar om.
Det är ju där som vi nu ska föra huvudstriden, för det kommer att bli en
kamp och den kampen har inte underlättas av ltl Axel Jonssons uppförande.
Nu är det väl bra för Ålands Framtid att det är mest nya ansikten vi
kommer att möta den 18 maj, sådana som inte kommer att känna igen
sig när vi tittar bakåt. Allt ska förnyas, inte bara när det gäller kunskap
utan även personkännedom så det är kanske till fördel, med tanke på
helheten, att det sker en dramatisk förändring av Ålandskommitténs
sammansättning.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Ltl Harry Jansson lyfte fram att det har diskuterats på
en alldeles för abstrakt nivå och att expertisen i den här gruppen är liten. Vi har ju själva ifrån åländsk sida försatt oss i en lite märklig situation. Det är som om de som sitter i självstyrelsepolitiska nämnden och i
kommittén på något sätt räknar med att de ska bli omvalda. Förutom att
de sitter i kommittén så är det samma personer som sitter i självstyrelsepolitiska nämnden och som ska revidera sitt eget arbete. Sedan pratar
man om att det är abstrakt och var expertisen finns.
Vad har ltl Harry Jansson gjort för att verkligen förankra den här
kunskapen i sitt parti och för att föra ut den här informationen? Eller
finns all information hos ledamoten själv?
Ltl Harry Jansson, replik

Bästa ltl Kemetter, när det gäller centern så tar jag ansvar för att partiet
får den informationen och kunskapen om den här frågan som man bör
ha för att förstå vad vi håller på med. Vi har fortlöpande under resans
gång informerat medlemmarna, och i första hand styrelsen, om vad som
har hänt i Ålandskommittén. Men, jag vidhåller fortfarande att vi inte
har nått den konkretiseringsnivå att vi kan entusiasmera ens våra egna
närmaste. Inom centern tycker alla att det som sker är bra för Åland.
Det viktiga är att vi får en positiv feedback från vårt eget gäng i alla situationer. Det som jag upplever här försvårar naturligtvis för de mest intresserade centeranhängare att förstå om det faktiskt är så illa. Har vi
förstört för ålänningarna istället för att göra någonting bra?
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Ltl Harry Jansson kritiserar här Ålands Framtid för att
de har gått emot gruppen och inte är villiga att skapa enighet. Vad har ltl
Harry Jansson gjort då? På vilket sätt har ltl Harry Jansson förhandlat
med Ålands Framtid och lyssnat på dem för att vara med och skapa den
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här enheten? Vi ser i andra politiska ärenden att ledamoten verkar
vingla lite hit och det. Har man också betett sig så i den här kommittén
och i det här arbetet?
Ltl Harry Jansson, replik

Tack för den sakliga upplysningen till detta parlament ltl Kemetter. Det
visar att ledamoten har förmågan att förstå vilken allvarlig fråga vi diskuterar nu. Det är sorgligt att ta del av den typen av inlägg.
När det gäller ansvaret för denna speciella fråga så om det är någon
som ifrågasätter min roll som ledare och koordinator av den åländska
delen av arbetet så stiger jag med glädje av den delen. Om det är så att
socialdemokraterna tänker börja kritisera oss som verkligen lägga ner
tid och engagemang på den frågan så lämnar jag gärna den delen åt någon annan. Det är sorgligt att ta del av den här typen av politisk argumentation.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack, fru talman! Ltl Harry Jansson sade att vi kan nå betydligt längre
om vi är eniga. Jag delar helt och hållet den uppfattningen. Mot den
bakgrunden har jag också vid flertalet tillfällen lyft fram, både under
självstyrelsepolitiskt nämndens möten och i andra sammanhang, att det
vore av oerhörd vikt att vi träffas för att diskutera vad vi är beredda att
förhandla om och vad vi inte är beredda att förhandla om och ge efter
på. Men än så länge har vi inte fått en inbjudan till något sådant möte.
Vi har ett möte den 18 maj som närmar sig ganska hastigt och inte en
diskussion har ännu hållits här på Åland om hur vi ska gå vidare i det
här arbetet. Kanske det fanns ett visst fog i kritiken från föregående talare. Jag inväntar med spänning inbjudan till mötet, annars får vi från
Ålands Framtid själva ta tag i det. Visst är vi överens om att vi måste
försöka hitta enighet i förhandlingarna, men då måste vi också försöka
jobba aktivt med att försöka göra det.
Ltl Harry Jansson, replik

Det är ju trevligt att ledamöterna Kemetter och Jonsson har hittat en
gemensam fiende i min person. Det gläder mig att man kan förenas över
de ideologiska gränslinjerna.
När det gäller Ålandskommitténs interna åländska del har jag från
början upplyst alla som har varit närvarande på mötena, Axel Jonsson
har haft vissa hinder alltför ofta tyvärr. Jag har för det första sagt att den
som vill ha möten begär det internt. För det andra har jag upplyst samtliga i Ålandskommitténs åländska del att nu har vi ett skede där landskapsregeringens utredningsgrupper sköter det hela. Det är först när de
begär att det ska hållas någon form av diskussion som jag kan börja
kalla ihop till ett möte. Det är ingen mening med att vi möts utan att ha
den sakkunskap som de har. För det tredje är det viceordförande i
kommittén Gunnar Jansson som naturligtvis är i sin fulla rätt att begära
att vi ska mötas. Förutom de tre indikationer på att det ska hållas möte
så kallar jag inte till möte.
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Ltl Axel Jonsson, replik

Om ltl Harry Jansson skulle ha lyssnat på mina tankar i de här frågorna
så skulle han dra sig till minnes att jag har fört fram att vi måste träffas
och diskutera om hur vi ska gå vidare, om vad vi kan förhandla om och
vad vi inte är beredda att ge efter på. Att vi för en sådan diskussion har
jag sett som oerhört centralt. Om inte ltl Harry Jansson har fått det med
sig så har han åtminstone fått det nu. Om jag inte inom den här veckan
har fått en inbjudan till ett sådant möte så kommer Harry Jansson att få
en inbjudan av mig personligen.
Ltl Harry Jansson, replik

Jag tror att det kanske är bra om ltl Jonsson kallar till ett möte med sig
själv och faktiskt rannsakar sig. Vad är det som ledamoten nu anser att
han bör föra fram? Så länge som jag leder det här så är det jag som sköter det här. Det är klart. Nu har vi fått ledamotens besked om att han
önskar ett möte och då ska vi naturligtvis kalla till ett sådant. Men då
måste vi också få någon form av konkretisering, för den här typen av debatt för inte huvudfrågan vidare. Sedan må man kasta kritik mot oss
andra bäst man vill.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Kollegan Harry Jansson nämnde i slutet av sitt anförande
om abstraktionsnivån i det här projektet. Jag håller helt med till den delen att här i lagtinget kan vi ha en riktigt hög abstraktionsnivå vilket är
naturligt i det här skedet av processen.
Jag vill berätta om min egen erfarenhet, om pedagogiken i sammanhanget. De gånger som jag har berättat om detta politiska projekt så har
jag gjort klart att vi rör oss på en hög abstraktionsnivå, men praktiskt
ser det ut på det här, det här och det här sättet. Det har ofta lett till en
aha-upplevelse och då börjar det bli klart. Jag säger inte att andra ska
göra så här. Jag vill bara berätta, av egen erfarenhet, att den här taktiken
har fungerat hyfsat bra.
Ltl Harry Jansson, replik

Ja, jag delar kollegan Gunnar Janssons analys. Det går att föra en bra
diskussion med sådana som verkligen är intresserade av huvudfrågan.
Det var även skönt att få en replik från en som inte mera är fokuserad på
höstens val utan istället bryr sig om det här viktiga framtidsprojektet.
En sak som vi måste fundera på är att man skulle sända via radio eller
TV vilket var en nyhet för mig. Jag tycker nog att vi ska ta alla möjligheter som finns att faktiskt få ut kommitténs arbete till den vanliga ålänningen. Att debatten radiosänds är ju ingen garanti för att de där ute
ändå bryr sig om projektet.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
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Ltl Gun-Mari Lindholm

Talman! Jag tycker inte att det här har varit en intressant debatt. Jag tror faktiskt inte att människor heller är intresserade av just den här debatten, om de
hör på den. Det är inte för att man inte är intresserad av självstyrelsens innehåll, utan det är för att man inte är intresserad av den här tuppfäktningen
som pågår om vem som är den största självstyrelsekramaren här i parlamentet.
Det skulle vara bra mycket roligare att höra vad vi vill med vår självstyrelse. Hur vill vi att självstyrelsen ska utvecklas? Vad ska vi använda skattebehörigheten till? Hur ska vi försäkra oss om att vi får service på svenska i
Finland? Vill vi att det fortsättningsvis ska vara finska medborgare som erhåller hembygdsrätt eller ska vi öppna hembygdsrätten för andra medborgare?
Dessa områden tycker jag skulle vara mycket mera intressant att diskutera
och det tror jag också att många andra ålänningar även skulle vilja höra.
Är det detta som man tänker fortsätta att diskutera och arbeta med i
Ålandskommittén så ställer jag mig till förfogande att arbeta konstruktivt och
kreativt i den här gruppen. Jag står till förfogande! Tack.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det var intressant det som ltl Gun-Mari Lindholm sade. Det är lite
samma som i socialpolitiken, man diskuterar inte innehållet i politiken
utan mycket runt omkring; organisationer och KST.
Jag sade inledningsvis i mitt anförande att jag inte tänker ta upp detaljerna den här gången. Jag tog upp detaljerna för sex veckor sedan.
Under den förra mandatperioden gick jag igenom exakt hur vi ifrån
Ålands Framtid vill använda beskattningen och då sade många att man
inte skulle gå in i detaljerna för att det kommer att komplicera den här
processen. Som jag sade i ett tidigare replikskifte så har jag också trott
det, men när jag ser ointresset som finns hos gemene man, åtminstone
hos majoriteten av ålänningarna, så har jag ändrat ståndpunkt. Jag tror
att vi behöver redogöra precis på det sättet som ltl Gun-Mari Lindholm
sade. Hur vill moderaterna använda beskattningen? Hur vill moderaterna att politiken ska se ut? Vilket innehåll vill moderaterna ha?
Ltl Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Det är viktigt att vi har alla de här behörigheterna i våra egna
byrålådor. När vi behöver behörigheterna så ska vi ta fram dem. Då är
det upp till oss att beskriva varför och på vilket sätt vi ska använda dem.
Då är det Ålands folk som ska avgöra om det är just det som jag eller
Anders Eriksson presenterar som är det bästa användningsområdet. På
det viset ska vi hantera de här frågorna i fortsättningen.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det är möjligt att jag missuppfattade ltl Lindholms första anförande. Jag
uppfattade att hon nu vill att vi ska diskutera innehållet, att det är hög
tid till det och det håller jag med om. Jag tror inte att vi ska säga att vi
har behörigheterna i byrålådan och så får vi se vad vi hittar på sedan. Vi
måste börja diskutera vad vi vill göra med beskattningen och vad vi vill
göra rent konkret för att bevara Åland svenskspråkigt framöver. Vi har
redovisat de åsikterna och det trodde jag också att moderaterna kanske
ville göra, men vi kan jättegärna ta den debatten senare om så önskas.
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Ltl Gun-Mari Lindholm, replik

I kommittéarbetet ligger frågorna öppna. Vi ska välja om vi vill vara med
i arbetet att föra frågorna i land. Att man vill arbeta för det är det viktigaste för det här parlamentet, inte att stänga dörren i det här skedet och
ge upp. Man måste faktiskt arbeta vidare för att komma i mål med de
frågor man har.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Jag vill bara säga åt ltl Gun-Mari Lindholm; äntligen!
Äntligen är det en ledamot som verkligen lyfter debatten och får den på
en ny nivå. Det var tydligt, pedagogiskt och klart. Vi borde diskutera det
som faktiskt berör invånarna och oss ålänningar. Det är därför som vi
gör det här arbetet. Det är på det sättet vi kan skapa en debatt. Jag är
glad att ledamoten satte näven i bordet och sade hur det ska vara.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Vi i kommittén har redovisat det politiska arbetet där vi har
tagit ställning till massor med politiska frågor i arbetet med delbetänkandet på 101 sidor. Vi redovisar 81 riktlinjer på hur vi vill att det fortsatta arbetet ska gå vidare. Det är politik.
I Ålandskommitténs åländska avdelning diskuterar vi politik. I självstyrelsepolitiska nämndens arbete med de här båda yttranden diskuterar vi också politik. Jag hoppades också att det huvudsakliga skulle
handla om politikens innehåll i den här debatten. Själv hade jag ett
gruppanförande som huvudsakliga berörde politikens innehåll nu och
framöver. Vad är det som ltl Lindholm tycker att är fel i det?
Ltl Gun-Mari Lindholm, replik

Det är bra, fortsätt så! Däremot tycker jag inte att den här debatten idag
har visat på framförhållning och tydlig målsättning. Det har mera varit
en pajkastning mellan ledamöterna, men inte mellan ledamöterna inom
gruppen utan från andra ledamöter. Jag tror inte att det främjar intresset för självstyrelsen, självstyrelsens utveckling eller det arbete som man
har gjort i Ålandskommittén.
Jag önskar kommittén lycka till fortsättningen i det här arbetet och
att man också lyckas komma i mål med de ambitioner man har.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Jag bedömer att presentationen av självstyrelsepolitiska
nämndens betänkande var mycket sakligt och innehöll politik. Sedan
kom det ett kritiskt anförande till de övrigas arbete i Ålandskommittén.
Efter det kom det åtminstone två gruppanförande som innehöll kommitténs politiska uppgifter som man har redovisat samt en diskussion kring
de svårigheter man har framför sig att komma överens om ett så bra resultat som möjligt. Man får inte ge bilden av att den här debatten helt
och hållet endast har innehållet negativa saker. En hel del matnyttig po-
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litik har nämnts och det tycker jag att vi ska fortsätta att diskutera. Om
man sedan vill kalla det pajkastning så är det väl upp till var och en. Jag
har själv suttit här och lidit lite över en del sådant.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Mitt anförande var inte ämnat åt min partikollega Roger Jansson. Det finns däremot andra Janssöner i den här salen som mitt anförande mera var ämnat till.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Begärs ordet?
Vicelantrådet Roger Nordlund

Fru talman! Jag tycker att det är sakligt att ändå informera lagtinget och alla
andra som är intresserade att utöver den här debatten som förs här i lagtinget
så pågår ett väldigt intensivt utredningsarbete i de olika sakkunniggrupperna.
Mina tjänstemän på finansavdelningen har detta just nu som sin huvudsyssla
och har haft det en tid tillsammans med ÅSUB.
När kommittén har sitt nästa möte den 18 maj så kommer det att finnas
väldigt mycket utredningsarbete och mera substantiellt innehåll att börja ta
ställning till. Den här frågan kommer nog också att få ett mycket större allmänt intresse när vi kommer så långt. Jag tycker inte att vi ska vara så väldigt
uppgivna just nu för att inte allmänheten har engagerat sig alltför mycket.
Det som hittills har diskuterats är ändå självstyrelseteknik och juridik på
ganska hög nivå.
Ltl Gunnar Jansson brukar tala om Vera i Knutsboda. När det börjar röra
den vanliga ålänningen och Veras skatter eller andra saker som påverkar
hennes liv då tror att vi kommer att få ett mycket större engagemang ute i det
åländska samhället och i de åländska partierna. Vi ska ha modig barm och gå
vidare så kommer vi också att få engagemang i det åländska samhället.
Fru talman! Det pågår ett jättearbete just nu för att få fram ett substantiellt
material som man kan behandla i de här sammanhangen. Det konstruktiva
arbetet går vidare.
Ltl Gunnar Jansson

Tack, talman! För att blicka framåt så sammanträder Ålandskommittén i ett
heldagsmöte på Åland i Mariehamn den 18 maj. Utgångspunkten för det mötet är naturligtvis de 81 riktlinjerna och då ska presidiet redovisa för remissyttrandena.
Som vi vet så har delbetänkandet varit ute på en omfattande remissrunda.
Den 7 maj när presidiet sammanträder har vi tillgång till remissvaren, inkluderande landskapsregeringens utlåtande, för att sammanställa dem inför mötet den 18 maj.
Den andra avdelningen kommer att ägnas till, och här upprepar jag det
som vi sade redan i januari, en bedömning av lagberedningsgruppens och den
ekonomiska utredningsgruppens sätt att fungera och om de kan uppfylla de
förväntningar som kommitténs mandat innehåller.
Jag håller med vicelantrådets bedömning, och det sade jag själv flera
gånger, att det som kommittén tar del av och kommer till är mycket viktigt
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för fortsättningen. Men minst lika viktigt är nog, som jag ser det, bedömningen av om kommittén har träffat rätt. Är den här arbetsmetoden riktig? Det är
inte hugget i sten att det är just på det här sättet som kommittén ska fortsätta
att jobba. Men om dessa två grupper, gruppen för lagberedning och ekonomiska frågor, har funnit en modell och vi i presidiet tycker att det här bör
kunna föra processen vidare, då är det upp till kommittén att först ta ställning
till sättet att jobba och därtill innehållet i de förslag som då kan tänkas finnas.
Visst har vi förväntningar på att det kan finnas en stomme till en skiss och en
stomme till det nya systemets innehåll. Vi ska ändå tänka på att kommittén
har lite mer än två år, från och med nu, på sig att komma med sin slutrapport
och sitt slutbetänkande med förslag till lagstiftning. Här är det nog minst lika
viktigt att finna rätt sätt att jobba vidare, och jag förstår att det var vicetalmannens tanke bakom upplysningen också.
Det som vi nu har är någonting nytt. Det är oprövat i den här typen av
sammanhang av naturliga skäl. Självstyrelsesystemet är ett slag i sig som
viceordförande nämnde och det finns inte förebilder. Kommittén får uppfinna sina egna metoder. Möjligheterna till innovativa grepp är stora, fältet är
öppet och det ska man ta vara på.
För all del, en del av debatten här har haft drag som kanske mår bäst av att
stanna innanför dessa väggar. Jag förstod inte riktigt heller vad kollegan
Gun-Mari Lindholm menade när hon sade det fanns flera Janssöner som uppenbarligen inte kan uppföra sig i den typen av resonemang. Ni förstår att jag
med tvekan tror att de klarar kravet på värdighet enligt lagtingsordningen
osv. Om vi kan lägga bort sådant så tror jag debatten vinner på en sådan hållning.
Vi har utmaningar. Vi har nämnt utgången av riksdagsvalet. Vi har all orsak att hålla tempo i processen och naturligtvis ta till oss det som debatten
har gett oss och det som landskapsregeringen och andra remissorgan kommer att anföra i den här processen. Den är viktig. Även om jag och flera av oss
har varit med om den förra processen så upplever jag nog den här processen
som kanske den viktigaste i mitt politiska liv. Vi ska inte slarva bort den processen, vi ska ta den seriöst. Tack, fru talman.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Ja, det här arbetet är jättestort. Vi ska till stora delar uppfinna hjulet på nytt.
Det var värdefullt att vicelantrådet gav oss redogörelse över hur man
jobbar i förvaltningen nu. Alldeles särskilt värdefullt var det att viceordförande i kommittén, Gunnar Jansson, angav sättet att arbeta här och
att vi på vårt möte i maj ska utvärdera det. Vi har de här två grupperna
som jobbar. Därtill har vi beställt två utredningar. Jag tror att arbetsmetoden säkert blir så under de två kommande åren att ytterligare sådana
rapporter ska beställas. Möjligen kan det också bli någon arbetsgrupp
till, särskilt på den ekonomiska sidan, för att vi ska komma vidare på ett
bra sätt. På det sättet kommer antagligen den här metodiken att svälla.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Tack för påpekandena vtm Jansson. Det är alldeles riktigt
att så där förhåller det sig. Här vill jag citera ordförande President Tarja
Halonen som sade att; ”ja, den här typen av studier kommer att krävas.

623

Det är förhållandevis invecklade och i många fall helt nya frågor som
vi berör, men vi ska alltid minnas att det är kommittén som sådan som
håller i ärendet, som äger ärendet, som driver det och bär ansvar för
produkten. Alla utredningar är bra men sista ordet har alltid kommittén.”
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Yttrandet kommer att tillställas landskapsregeringen. Ärendet är slutbehandlat.
Remiss
3

Godkännande av ändringar av Kyotoprotokollet till FN:s ramkonvention om klimatförändring
Landskapsregeringens yttrande (RP 12/2014-2015-s)
Republikens presidents framställning (RP 12/2014-2015)
Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket utskott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens
förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.
Diskussion.
Minister Carina Aaltonen

Tack, fru talman! Ålands lagting har den 17 mars 2015 begärt ett yttrande
från Ålands landskapsregering angående godkännande av ändringar av Kyotoprotokollet samt att vi godkänner att Island ansluter sig till detta.
Kyotoprotokollet är den enda bindande juridiska klimatplanen som finns.
När tiden för det här protokollet höll på att gå ut, år 2012, så samlades man i
Doha för att få till en förlängning.
Lagtinget har redan 2002 gett sitt bifall till Kyotoprotokollet. Det här
handlar om en förlängning, en andra åtagandeperiod, från 1 den januari 2013
till den 31 december 2020.
Idag omfattar Kyotoprotokollet ett begränsat antal industriländer, det är
mindre än 15 procent av växthusutsläppen som de här länderna står för. De
stora länderna, USA och Kina står utanför Kyotoprotokollet idag. Förhoppningarna finns nu att man ska kunna komma överens om ett nytt avtal i Paris
i december.
Det förlängda Kyotoprotokollet utgår ifrån att växthusgaserna ska minska
med minst 18 procent jämfört med 1990-års nivå under den här nya åtagandeperioden.
För Finland, Ålands och EU:s del så är detta inte något större problem.
Enligt EU-direktiv har vi åtagit oss att minska med minst 20 procent fram till
samma år, 2020.
Det som hände i Doha var att man strök kompensation för avskogning.
Finland fick som enda land i Europa ersättning för det beslutet. Finland har
fått ett antal utsläppsenheter som motsvarar högst 10 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Utsläppsenheterna får dock endast användas som kompensation för extra belastning som orsakas av ändringarna i beräkningsreglerna.
Vi har försökt höra oss för vilka konsekvenser det kan få Åland. Informationen är att det inte finns någon på Åland som skulle kunna få ta del av de
nya utsläppsrätterna.
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Landskapsregeringen stöder målsättningen och innehållet i de aktuella
förändringarna i Kyotoprotokollet för att motverka klimatförändringar. Förändringarna har inte någon betydlig påverkan på det åländska näringslivet.
Landskapsregeringen föreslår att lagtinget ska ge sitt bifall till denna förändring.
Däremot kan jag säga att vi behöver en energi- och klimatplan. Landskapsregeringen har gått in för vi till år 20151 ska vara ett hållbart samhälle. Vi behöver mera konkret gå in för hur man kan minska utsläppen av växthusgaser
och hur vi kan bygga upp ett koldioxidsnålt samhälle. Här finns det mycket
man kan göra; inom trafiksektorn, inom jordbruket, hur man bygger och hur
man energieffektiviserar. Även om vi godkänner detta så finns det ett stort
arbete kvar att göra hos oss. Tack.
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack, fru talman! Ministern nämnde att Finland hade tilldelats ett visst
antal utsläppsrätter på grund av den här förändringen som har skett.
En fråga väcks hos mig. Bland annat Estland sålde sina utsläppsrätter
vid ett tidigare tillfälle för att frigöra kapital att göra nödvändiga hållbarhetssatsningar. De valde att investera i en elektrifierad bilpark i
ganska stor utsträckning. Det är också intressant för Ålands del eftersom
miljöpolitiken är ett åländskt behörighetsområde till största delen. Tillfaller inte en viss del av utsläppsrätterna Åland? Finns det några möjligheter att på Åland vidta den här typen av åtgärder på grund av den här
förändringen? Resonemanget om Ålands rätt till utsläppsrätter skulle
vara intressant att höra.
Minister Carina Aaltonen, replik

Fru talman! Om jag har förstått saken rätt så är de här utsläppsrätterna
knutna just till kompensation för avskogning och inte för någonting annat. Om man inte använder sig av de utsläppsrätterna så ska man annullera dem. Man kan inte sälja utsläppsrätterna. Det här är någonting som
utskottet kanske kunde fördjupa sig närmare i.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Det är väl rimligen så att vi här på lilla Åland och i vår del
av världen inte är så rysligt imponerade av de resultat som man kommer
till i FN-konferenserna och de ramkonventioner som man kompromissar fram under nattens mörka timmar.
Ur miljösynpunkt har vi varit bovar när det gäller färjetrafikens utsläpp och det är korrigerat nu av internationella överenskommelser. Vi
har nu också en mer positiv utveckling på gång inom fiskodlingen. Min
uppfattning är att vi ligger långt mycket bättre till än de delar i världen
där man är bovar i de här sammanhangen. Det skulle vara bra att höra
ministerns uppfattning om hur mycket före vi ligger och om det skulle
finnas skäl att klargöra det. Det är ofta negativa signaler som kommer ut
till medborgarna i de här sammanhangen.
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Minister Carina Aaltonen, replik

Jag delar vtm Roger Janssons uppfattning om att vi faktiskt ligger bättre
till och speciellt nu om vi får mera vindkraftsmöllor som börjar snurra.
Det är en klar förbättring när det gäller bl.a. energiförbrukningen.
Jag tycker att vi på Åland också behöver ta fram en energi- och klimatplan, uppdatera den tidigare planen för att kunna belysa var vi är
bra och var vi faktiskt är bättre än vad de är i andra delar Finland. Min
uppfattning är att vi ligger bra till. Sverige har t.ex. betydligt högre ambitioner, de vill minska sina koldioxidutsläpp med 40 procent till år
2020 och där kan vi ta rygg, tycker jag.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Problemet i många av dessa miljömål är att man ska minska
från ett visst års nivå med ett visst antal procent. Om den ena nivån ligger på 100, den andra nivån ligger på 10 och de båda ska minska med 10
procent så blir den ena nya nivån på 90 och den andra på 9. Det här är
fel metod att använda sig av. Det är ju mängden volymutsläpp per kubikmeter atmosfär eller per capita eller någonting sådant som man
borde använda sig av istället. De procentuella minskningarna, som man
generellt talar om från ett visst år, blir ofta lite olyckliga. Men inte kan ju
vi på lilla Åland förändra det systemet. Däremot borde vi hålla oss till
förnuftet när vi resonerar miljöpolitik och redovisa det på ett sådant
sätt.
Sedan när det gäller planer så är jag inte någon stor vän av dem, men
information är alltid viktigt. Konkreta åtgärder är nog alltid viktigare än
vad planer är.
Minister Carina Aaltonen, replik

Ja, det är så. Man vill hellre se mera verkstad än skrivningar på papper.
Man måste också ha en plan och en strategi, vilket vi nu har tagit. Lagtinget står bakom hållbarhetsstrategin, så den finns. Nu är det egentligen bara att börja kavla upp ärmarna och jobba. Man kan göra på många
olika sätt.
Inom jordbruket handlar det inte bara om att ha en effektivare jordbruksproduktion och använda sig av mera förnybar energi utan också att
minska livsmedelssvinnet. Här kunde man också utmana varandra och
göra mätningar.
När det gäller byggandet, boendet och energieffektivisering så borde
landskapsregeringen gå i bräschen för energieffektivisering i sina fastigheter. Det finns mycket att göra.
Talmannen
Tiden är ute! 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.
Remiss
4

Ökad cybersäkerhet
Ltl Anders Erikssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 6/2014-2015)
Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.
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Diskussion.
Ltl Anders Eriksson

Tack, fru talman! Nätattacker och olika aktioner avsedda att störa informationssamhället har märkbart ökat. Det hänger ihop med den ökande teknikutvecklingen förstås. Ett försvagande av cybersäkerheten kan i värsta fall lamslå
samhällets kritiska funktioner som t.ex. banktrafiken, energiproduktionen
och flygledningen. Vi har i media kunnat ta del av olika exempel på detta.
Samtidigt har vi blivit allt mer beroende och allt mera sårbara inför den digitala världens funktionalitet och säkerhet.
Vi från Ålands Framtids sida anser att cybersäkerhet därför borde bli ett
medvetet, normalt och neutralt tillvägagångsätt för alla ålänningar. Ämnet
bör populariseras så att cybersäkerhet blir förståeligt och så att var och en
kan hantera internet och virtuella tjänster på ett säkert sätt. På så sätt kan vi
märkbart förbättra nivån på cybersäkerheten.
Brott på internet beror oftast på vanliga privatpersoners tanklösa misstag.
Man hör ibland på de svenska nyheterna, men även på de finska nyheterna,
hur folk helt plötsligt skickar 10 000 kronor hit och dit på grund av något erbjudande som de har fått. Sådant är säkert svårt att förstå för många, men det
händer och det händer väldigt ofta. På grund av de här så är det bästa skyddet
mot cyberbrottslighet och missbruk att varje medborgare kan grundprincipen
för säkerhet på nätet.
Cyberhotet varierar mellan åldersgrupperna. För unga, om man generaliserar, så är det värsta cyberhotet ofta oförsiktighet. De unga vet hur man
borde agera men gör annorlunda ändå, de vill testa gränserna och se.
För äldre användare handlar det främst om okunskap, dvs. man vet inte
hur man ska agera rätt. Olika åldersgruppers digitala färdigheter varierar
kraftigt.
Därför föreslår vi att Åland sätter som sin målsättning att varje medborgare ska kunna använda internet på ett säkert sätt. Vi tror att det skulle vara
bra med utbildning som ökar cybersäkerheten och cybermedvetenheten, t.ex.
någon typ av digitalt körkort eller olika former av utbildningspaket som det
skulle vara möjligt att förverkliga, kanske i form av spel när vi talar om ungdomar. När det handlar om äldre kunde det handla om olika typer av vuxenutbildning.
Med anledning av det, fru talman, så föreslår vi att lagtinget, gärna enhälligt, uppmanar regeringen att utarbeta en strategi för ökad cybersäkerhet innehållande lämpliga utbildningsinsatser, vilket vi skriver i klämmen.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Tack ltl Anders Eriksson. Jag tycker att det här är ett
intressant resonemang. Det är ju faktiskt frågan om säkerheten på nätet
och då är jag mera bekymrad över journaler och annan kunskap som
finns i myndigheternas förvar. I och med att ÅDA startar så förväntar
jag mig att man sätter in ganska stora skyddsåtgärder. Man ju kunna få
ett skyddat nätverk när flera kommuner ansluter sig.
Jag stöder helt klart att vi ska utbildning inom det här området. Vad
jag vet så diskuterar man det här inom grundskolan. Vi har ju på Facebook själva kunnat se att man lär eleverna hur snabbt saker och ting
far runt världen osv.
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Som sagt, det är ett stort kunskapsområde och utbildning behövs,
men detta kostar ju också. Har Ålands Framtid alls några tankar kring
hur mycket vi är villiga att bekosta det här via skattebetalarna?
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Anders Eriksson, replik

Tack ltl Kemetter för bra frågor. När vi började skissa på den här motionen så diskuterade vi också om offentliga myndigheter och vi diskuterade också cybersäkerhet i företagen. Vi valde i det här skedet att enbart
fokusera på enskilda medborgares säkerhet.
Jag har tyvärr inte, av olika omständigheter, hunnit fördjupa mig så
väl som jag skulle ha velat göra tills den här frågan kom upp. Jag har
inget direkt svar nu angående kostnaderna. I rimlighetens namn kunde
man väl tänka sig att det är via Medis eller utbildningsavdelningen som
man skulle dra den här utbildningen. Själva kostnaderna kan jag inte ge
ett bra svar för vilket jag ber om ursäkt för.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Det intressanta är de enskilda persons kunskap.
I min tidigare replik skulle jag säga att när man laddar ner en app så
finns det färdigt ett skyddat nätverk. Jag frågade IT-avdelningen om jag
kan få in virus när jag laddar ner. Jag fick ett nekande svar. Det är konstruerat så att de appar som man laddar ner är färdigt skyddade. Jag ser
snarare det här som en enorm potential för de privata, att satsa på bra
marknadsföring och bra varor, mjukvaror som skyddar konsumenterna.
Att man ska vara orolig för sina pengar hör till allmänbildningen.
Man måste kunna tänka lite efter. En mediskurs kan man ju alltid ordna
för att få folk att säga nej och inte skicka bort sina pengar.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det är riktigt. Som jag sade i min förra replik så har jag inte svar på alla
frågor ännu och det kanske inte heller är meningen med en åtgärdsmotion, utan det är kanske mera meningen att man väcker idéer. Jag utgår
ifrån att det utskott som motionen går till, i sin stora arbetsiver kommer
att slänga sig över den här motionen och grundligt börja arbeta och få
svar på alla de här frågorna.
Ltl Kemetter, det finns så enormt olika nivåer på kunskap. När ltl
Kemetter pratar om att man ska ladda ner en app så är jag ganska övertygad om att många inte ens vet vad en app är. Ett sådant här utbildningspaket bör vara uppbyggt på väldigt olika nivåer, vilket vi har konstaterat.
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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Remiss
5

Stöd för samernas rättigheter
Ltl Axel Jonssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 10/2014-2015)
Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.
Diskussion.
Ltl Axel Jonsson

Tack, fru talman! Det här är en lite kontroversiell fråga. Jag ska sedan gå in
på detaljerna lite kort.
Jag vill inleda med en betraktelse över läget i Europa och den allmänna utvecklingen bland EU:s medlemsstater.
Vi ser en ganska tydlig trend i spåren av den ekonomiska krisen som vi har
levt med nu under ganska många år. Centraliseringen ökar, centralstaterna
stärker sin position samtidigt som minoriteter och i det här fallet ursprungsfolket hamnar lite i skymundan. Det är en beklaglig utveckling som vi på flera
sätt kan känna igen oss i om vi tänker på den centralstat som vi själva i
många fall handskas med. Det här är ett i raden av exempel.
Om man tänker på EU så trots fina skrivningar att man ska respektera minoriteter och deras rättigheter så gömmer man sig ofta t.ex. vad gäller språkskydd bakom subsidiaritetsprincipen och menar att det är en fråga för medlemsstaterna att hantera. Det här är förstås bekymmersamt. Minoriteter och
ursprungsfolk är ju alltid i en sämre ställning när man ska försöka få gehör
för sina rättigheter, det hör till hela begreppet minoritet. Samerna är i det här
fallet en minoritet i Finland. De har svårt att hävda sig.
När vi från åländsk sida driver frågor kan vi ofta känna oss rätt ensamma.
Jag tror att samerna känner så också. Åtminstone jag fick en väldigt dålig
känsla när jag läste att riksdagen här nyligen valde att inte gå vidare med att
ratificera ILO konventionen 169 som tar sikte på att säkra ursprungsfolkens
rättigheter där man ser till att de kan bevaras som ett folk och att de kan bevara sina traditioner och sin kultur. Det är ett arbete som vi kan känna stor
sympati för här på Åland.
Mot den bakgrunden tycker jag att det vore en självklarhet att vi visar vårt
stöd från åländsk sida för samerna i den här frågan. Vi ska uppmana den nyvalda riksdagen att gå vidare med det här arbetet så att det långa arbete som
har gjorts under flera inte ska vara förgäves utan att man på nytt tar tag i frågan och för den för avgörande. Vi hoppas att det arbetet resulterar i att vi får
en annan majoritet i riksdagen.
Tills vi själva har möjlighet att hantera våra egna konventioner så är det
här också en fråga för oss. Jag är åtminstone inte nöjd med att vi ska leva i en
stat som inte ger ursprungsfolken deras rättigheter. Det känns inte bra för oss
i Ålands Framtid och därför har vi valt att lägga fram den här motionen.
Självstyrelselagen ger oss den här möjligheten. Det här är ett läge där vi menar att vi borde symboliskt använda den. Tack, fru talman.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Det är behjärtansvärt att Ålands Framtid på det här
sättet vill stöda samernas rättigheter. Det är helt klart att vi ska arbeta
för det.
Det är också beklämmande att FN:s konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättningar inte heller är ratificerad, vilket
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Ålands Framtid inte alls tog upp i debatten om FN-konventionen. Det är
lite märkligt.
Jag tycker att samerna rättigheter är lika viktiga som rättigheterna för
personer med funktionsnedsättningar.
Ltl Axel Jonsson, replik

Det är lätt att hålla med om det. Vill man i Finland bevara sitt höga anseende som man har internationellt så borde det också vara en självklarhet att vi försöker rätta oss efter de internationella överenskommelser som görs på de här områdena.
Att vi lyfter fram samerna i det här fallet ska inte ses som något slags
ställningstagande mot att vi inte värnar om personer med funktionsnedsättningar, tvärtom. Vi tycker att det här är en viktig fråga och en viktig
markering som vi från åländsk sida borde göra för att visa ett annat folk
som har svårigheter att hävda sig inom staten Finland sympati och stöd i
sitt arbete.
Ltl Sara Kemetter, replik

Det är nog viktigt att man inom Finland tar tillvara de kulturer och
språkskillnader som finns och att man ger samerna sina rättigheter.
Samerna är ett folk som verkligen har fått utstå mycket. Jag har läst
mycket om vad som har hänt samerna i Sverige, det har inte skrivits lika
mycket om deras situation i Finland. Det är märkligt att vi år 2015 är i
en sådan här situation.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Kan förslaget att remittera ärendet till lag- och kulturutskottet omfattas? Förslaget är
omfattat. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.
Remiss
6

Starkare incitament för bistånd från privatpersoner
Ltl Axel Jonssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 11/2014-2015)
Talmannen föreslår att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.

Remiss
7

Höjt bistånd i en orolig värld
Ltl Axel Jonssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 12/2014-2015)
Talmannen föreslår att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
Talmannens föreslår en gemensam diskussion i ärendena nr 6 och nr 7. Kan det omfattas?
Diskussion.
Ltl Axel Jonsson

Tack, fru talman! Att vi lever i en orolig värld tror jag att vi kan vara relativt
överens om i dagsläget. Det räcker med att slå på nyheterna vilken dag som
helst så ser vi de oroligheter som pågår både i Mellanöstern och också på
många andra håll i världen.

630

Jag tror att det finns många ålänningar som ställer sig frågan vad vi kan
göra. Vi är trots allt bara 30 000 och kan knappast lösa de här problemen ensamma. Däremot finns det mycket vi kan hjälpa till med.
Lagtinget borde på något sätt uppmuntra privatpersoner och även Finlands riksdag att ta ett större ansvar vad gäller det internationella biståndet.
Det är ändå ett av de viktigaste verktyg vi har för att stöda utsatta områden
och att göra livet lite bättre för personer som drabbas av de oroligheter som
finns i dagsläget.
Lagtinget har tidigare diskuterat sådana här initiativ, bl.a. när tsunamikatastrofen var aktuell. I dagens situation när vi har den här typen av hemskheter som pågår i princip varje dag på olika områden så borde vi ha en diskussion om hur vi kan hjälpa till, åtminstone i liten utsträckning, att bidra till
att lösa de här oroligheterna. Vi menar att biståndet är väsentligt både det
som kommer från staten men också det som kommer från privatpersoner.
I Sverige har man en möjlighet att göra ett avdrag i beskattningen för privata donationer till hjälporganisationer. Det här tycker jag att är en intressant
modell som man kunde titta på. Man får göra ett avdrag på 25 procent på donationer upp till 6 000 kronor per år. Jag har ingen åsikt om procenter och
belopp i det här fallet, men jag tycker att det är en viktig signal som man
skulle sända till medborgarna att det här är något som ni gärna få göra. Medborgarna är med och finansierar en del av donationerna från samhällets sida.
Med tanke på den verklighet vi lever i idag så kunde kanske det här var en
modell för Åland. Vi är beredda att diskutera belopp, procentsatser och storleken på den här typen av avdrag. Vi vill inte låsa fast oss i några enstaka tal.
Man kunde utgå ifrån den svenska modellen och se om det här är någonting
för Åland. Jag tror att det vore ett enkelt sätt att sända en viktig signal till den
åländska befolkningen.
I likhet med resonemanget kring samernas rättigheter så borde vi också
stöda Finland i sitt arbete med att upprätthålla sitt internationella anseende.
Vi ser att de nordiska länderna med marginal ligger ovanför FN:s rekommenderade biståndsnivå där Finland är det enda undantaget som ger 0,55
procent av bruttonationalinkomsten i form av bistånd. Det är ingenting att
vara stolt över. Lagtinget borde också ta den här möjligheten att trycka på så
att Finland uppnår de har krav som man har kommit överens om internationellt. Det vore inte mera än på sin plats. Tack, fru talman.
Ltl Mika Nordberg, replik

Tack, fru talman! Det var intressanta tankar som ltl Axel Jonsson framförde i de här motionerna. När det gäller normalt bistånd har vi lärt oss
att länder ofta har en viss procent som de använder till bistånd. Detta är
ju de facto en behörighetsfråga, vi har inte den här behörigheten. Det
här behovet har kommit upp tidigare och jag har själv varit engagerad
och tittat på möjligheterna att kunna bistå.
På det här viset är det ju väldigt intressant men då måste man ju ha
någon slags register på olika föreningar och vilka som skulle kunna vara
klassificerade och accepterade för att kunna göra det här.
Jag känner inte till det systemet som de har Sverige, men det är en intressant tanke. Jag återkommer i andra replik.
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Ltl Axel Jonsson, replik

Jag delar den uppfattningen om att man behöver ha ett register över de
organisationer som berättigar till ett avdrag. Man behöver ju inte
krångla till det dock göra den här listan oändligt lång. Till en början kan
man ta de vanligaste organisationerna så kan de säkert kompletteras i
ett senare skede. Det är lätt att tänka på Röda Korset och kyrkornas
olika hjälpfonder som man kan ta upp i den här listan. Tillsammans kan
vi säkert skapa en bra lista som kan göra stor nytta om vi får ålänningarna, som är ganska generösa, att ge den här typen av donationer. I
dessa tider borde vi uppmuntra ålänningarna ytterligare att ge donationer och vi från samhällets sida borde uppskattar de donationer som
görs i dagsläget.
Ltl Mika Nordberg, replik

Tittar vi på statistiken ifrån många olika organisationer så av en euro
som lämnas in går en väldigt stor del till administration, kanske speciellt
när det gäller de större organisationer som sysslar med detta. Det finns
ju även mindre organisationer där kanske en högre andel av de givna
medlen går direkt till de hjälpbehövande. Det är ju lite synd att tiden
håller på att rinna ut även för finansutskottets möjligheter hinna titta på
alla motioner. Det finns ju X antal motioner som redan ligger på kö, om
man skulle ha en köordning att avhandla dem. Tanken är väl att motionerna i mån av möjlighet ska kunna få en behandling före vi går hem.
Jag hade hoppats att det här initiativet kanske skulle ha kommit lite tidigare. Det skulle verkligen ha varit intressant att hinna gå in i den här
motionen på djupet.
Ltl Axel Jonsson, replik

”Det är alltid för sent att komma med bra förslag”, brukar man väl säga.
Hur som helst så hoppas jag att finansutskottet väljer att prioritera de
här frågorna om de tycker att de är viktiga. Det är lätt att säga att man
inte har tid. Sist och slutligen handlar allt om prioriteringar. Jag tycker
nog att det här är en fråga som finansutskottet borde kunna avhandla
ganska raskt om det är så att vi har en samsyn åtminstone i den här frågan.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Vtm Roger Jansson

Fru talman! Trots att det bara är 9 av 30 ledamöter närvarande så är det ändå
intressant att diskutera frågorna tillsammans.
Ålands Framtid har valt att just nu, i slutet av lagtingsperioden, lägga fram
många bra motioner, någon kanske mindre bra också. Det är lite lurt, det
känns mera som en förberedelse inför kampanjen med höstens lagtingsval än
att man skulle ha en chans att nå verkliga resultat. Den här kommentaren var
lite utanför de här två motionerna, men å andra sidan gäller de motionerna
varav de två är en del.
Ltl Jonsson kanske menade att ”det är aldrig för sent att komma med bra
förslag” i stället för ”alltid” som jag hörde. Men kanske jag är lite lomhörd så
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att jag inte hörde rätt? Det är riktigt, förslag som är bra behöver ibland ligga
till sig och man behöver fundera på dem lite längre.
Låt mig då kommentera de här bägge motionerna mera i detalj. I insamlingar ligger ålänningarna nästan alltid i den nationella toppen. Ålänningar är givmilda och beredda att ge pengar när de tycker att det är motiverat. Det skulle vara intressant att få fram de exakta uppgifterna om vad ålänningarna ger i olika sammanhang för man ger mest i hemlighet, det är ingen
som märker det medan officiella insamlingar ger ett officiellt resultat. Det är
miljoner som ges av ålänningar. Då frågar man sig; behövs det ytterligare incitament för att vi ska ge ännu mera? Verkligheten talar för att det inte behövs utan det funkar bra som det är. Vi fortsätter att vara givmilda eftersom
vi ålänningar ofta i allmänhet har en god ekonomi. Det finns de som är undantagna från det men de flesta ålänningar har en god ekonomi.
Tanken är naturligtvis bra, att främja bidrag till internationella hjälporganisationer. Då är frågan; var drar man gränsen? För vilka organisationer ska
man ge dessa skatteavdrag och för vilka inte? Det här tror jag att är huvudorsaken till att Finland inte har gått in för att ha den här avdragsmöjligheten.
Det finns en sådan bred skara av hjälporganisationer. Om den ena sedan
lämnas utanför av olika skäl så blir det ett rysligt liv. Om man ger till en viss
organisation så får man skatteavdrag men ger man till en annan organisation
så får man inte skatteavdrag. De organisationer som inte får den här förmånen kommer att säga att de har faktiskt mycket bättre verksamhet än vissa
andra. Det blir besvärligt att administrera en sådan här sak.
Hur de gör i Sverige vet jag inte men i Finland tror jag att resonemanget
har varit så här. Skulle vi då begränsa det bara till kommunalskatten, vilket
principiellt är fel, så har vi samma problem. Vilka organisationer ska vi godkänna och vilka organisationer ska vi inte godkänna? Man kan inte gå in för
att godkänna alla på basen av ansökningar av skatteavdrag i beskattningen.
Det går inte. Det blir en orimlig byråkrati för skattemyndigheterna och väldigt kostsamt för oss skattebetalare.
Sedan den andra motionen; ”Höjt bistånd i en orolig värld”, den har lite
samma frågeställning som motionen ”Stöd för samernas rättigheter”. När jag
satt i riksdagen 2003-2007 låg vi mellan 0,5 och 0,55. Målsättningen var att
nå upp till 0,7. Nu har det gått tio år sedan dess och vi är fortfarande på 0,55
och har inte nått upp till 0,7. Det är den åländska riksdagsledamotens uppgift
att representera Ålands folk i det sammanhanget. Jag tror att alla riksdagsledamöter från Åland har jobbat för målsättningen att nå upp till 0,7 i de årliga
budgetpropositionerna. Därmed vet man i Finland åtminstone vad den
åländska representanten tycker i sammanhanget.
Det här blir då mera principiellt. Ska finans- och näringsutskottet i den här
motionen nu, och lag- och kulturutskottet i den andra motionen, föreslå att vi
i de här frågorna ska gå till Finlands riksdag? Det skulle vara intressant att
höra Ålands Framtids resonemang här.
Vi brukar säga att man ska välja sina slag, man kan inte kriga ständigt utan
man måste välja sina slag med förnuft. Vi hade tänkt oss att det här instrumentet, enligt 22 § i självstyrelselagen, ska användas i typiskt åländska frågor, eller där vi markant vi har en avvikande och västerländsk inställning till
skillnad från Finland, vilket vi hade i en lagstiftningsmotion. Det kan man säkert säga att gäller vid motionen om samerna. Omröstningen var i alla fall
lyckligtvis relativt jämn i riksdagen, men tyvärr åt fel håll.
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När det gäller bistånd, en ekonomisk fråga, är det taktiskt fråga att vi från
parlamentets sida skulle vända oss till det andra parlamentet i landet och
säga att här borde ni driva en annan ekonomisk politik och använda era budgetmedel på ett annat sätt globalt? Nej, då är vi nog på gränsen till vad vi ska
använda 22 § i självstyrelselagen.
Jag vill gärna ha lite synpunkter från Ålands Framtid på de här frågeställningarna. Tack.
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack, fru talman! Tack för intressanta kommentarer. När jag sade att
”det är alltid för sent att komma med bra förslag” så menade jag precis
det jag sade, för förslagen borde förstås ha kommit tidigare så att man
kunde ha förverkligat dem redan i dagsläget.
Vad gäller frågan om att använda 22 § och att från åländsk sida markera i de här frågorna så tycker jag att det är ett instrument som vi använder för sällan.
Ser man framförallt på biståndet, och till viss del även på samerna, så
är det faktiskt frågor som rör vårt internationella anseende. Det berör
även Åland i allra högsta grad, i synnerhet om vi har ambitionen att bli
mer aktiv på det internationella planet och stärka vårt engagemang. Då
är det också viktigt att vi lever upp till de krav som ställs, inte direkt enligt fördragen men åtminstone rekommendationer från FN, om biståndsnivåerna. Därför tycker jag att det är motiverat att man använder det
här instrumentet i det fallet. Vi kommer knappast att förändra majoriteten i Finlands riksdag enbart med den här markeringen, men jag tycker
att det är en viktig politisk markering att göra från åländsk sida.
Vtm Roger Jansson, replik

Tack för det svaret. Jag har nog ändå den uppfattningen och filosofin att
vi har fullt sjå med att klara av det som är vårt eget beting här i den här
salen och i landskapsregeringen. Vi är fullt medvetna om att vi inte hinner med allting som vi borde sköta för ålänningarnas del. Att sedan
dessutom lägga ner arbete och kraft på att försöka meddela Finlands
riksdag när de gör fel, som vi tycker, i olika saker blir lite övermaga. Det
blir lite fel användning av våra resurser. Vi ska nog vara försiktiga med
att använda det instrumentet. Vi ska använda instrumentet när vi verkligen behöver det, för då biter det skarpare än om vi kommer ditdragandes med motioner från lagtinget med jämna mellanrum. Det är nog ingen bra taktik.
Ltl Axel Jonsson, replik

Vi använde det instrumentet bland annat när det gällde sexualbrottslagstiftningen för att markera. Jag tycker även att biståndet och respekten
för minoriteter och ursprungsfolk är värdefrågor där vi borde markera
att vi vill vara en del av det västerländska internationella samfundet och
att vi vill ha en sådan utveckling framöver. Man behöver inte skämmas
för att markera det gentemot Finlands riksdag. Sedan kanske vi inte ska
förvänta oss att majoriteten i riksdagen kommer att tippa över tack vare
detta. Vi har sett att ett av de effektivare sätten att få länder att förändra
sin hållning i den här typen av värdefrågor är att det kommer påtryckningar utifrån. Till viss del kan man säga att Åland har en möjlighet,
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framom andra delar av landet, att komma med påtryckningar gentemot
Finlands riksdag. Jag tycker att det är en möjlighet som vi inte ska vara
rädd att använda, inte heller i de här fallen.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Sexualbrottslagstiftningen och det initiativet var alltså ett
undantag där vi i en allmänpolitisk fråga ville göra en markering från
lagtingets sida mot Finlands riksdag.
Jag kan själv tänka mig, efter att ha suttit fyra år i riksdagen, många
hundra förslag från åländsk sida där vi skulle vilja påverka Finlands
riksdag i allmänpolitiska frågor. Jag säger att man måste välja väldigt
noga de frågor som man är beredd att påverka. Även i sexualbrottslagstiftningen så blev det en diskussion i riksdagen om varför Ålands lagting ska lägga sig i riksdagens arbete. Lagtinget skulle sköta sitt, självstyrelsen och de frågor som hör dit. Det betyder att i sådana situationer
är det inte till fördel för oss när vi vill nå positiva resultat i andra sammanhang.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund

Tack, fru talman! Eftersom jag också är undertecknare i den här motionen
och tycker att det är en behjärtansvärd motion och ett bra förslag så tänkte
jag kommentera motionen.
En orsak till att vi funderade på den här motionen beror på allt lidande och
misär som många människor lever i idag på grund av krig, fattigdom och naturkatastrofer och annat elände som man ser på nyheterna. Vi funderade vad
vi kan göra här i vår skyddade värld. Vi är lyckligt lottade som inte utsätts för
sådana katastrofer, fast man vet aldrig hur det är i framtiden, det kan man
inte sia om.
Man bidrar ofta genom att man skänker lite pengar till Röda Korset, Folkhälsan och de organisationer som man vet att jobbar för människor som är
drabbade av katastrofer.
Jag tycker att det är en bra idé. Det kanske kunde väcka ett större intresse
från allmänheten att ge ett litet större belopp om det skulle finnas en liten
morot och få göra ett litet avdrag i kommunalbeskattningen för det här. Jag
tror inte att det sker väldigt stora förändringar men moroten finns.
Vilka organisationer som ska vara godkända att skänka till för att kunna
göra skatteavdragen så det är klart att det måste göras en utvärdering av vilka
organisationer som det finns på Åland som sysslar med hjälpsändningar. Jag
tror inte att det är så komplicerat. Det finns säkert ett register på dem som
sysslar med sådan verksamhet.
Vtm Jansson nämnde att motionerna kommer sent och att det är början på
en valupptakt. Ja, jag kan bara bemöta det genom att vi från Ålands Framtid
alltid har levererat motioner. Vi har inte uppfunnit några motioner just nu för
att det kommer ett val. Vi har lämnat in åtgärdsmotioner och finansmotioner
tidigare. Det kommer perioder när man försöker få fram något och när man
anser sig ha lite tid att leverera. Motionerna som faller in just nu framför valet är inte menade att vara riktade som någon sorts valpropaganda. Motionerna pekar på en allmän syn från vår sida på vad man kan göra. Inte behöver
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vtm Jansson vara orolig för att det blir någon valpropaganda, men vi kanske
använder dem sedan. Tack för tipset förresten!
Jag tycker att det är fel att man mera problematiserar möjligheten att
skänka än att man ser på möjligheterna. Jag tror inte att det är så komplicerat om man är överens om saken. Det är en prioriteringsfråga. Är man inställd på att man på ett eller annat sätt vill bidra med hjälp till de lidande så
har finansutskottet en möjlighet att titta på den här motionen.
Det ligger många motioner redan i finansutskottet, vilket ltl Nordberg
sade. Det är ju så, tyvärr, att när man har fått lära sig att leva i opposition så
har regeringspartierna aldrig lyft motioner från oppositionen med någon
större glädje så att oppositionen skulle få kredit av bra förslag. Oppositionen
får finna sig i att motionerna blir dumpade i en papperskorg, och sedan får
man återuppväcka dem vid något tillfälle igen som jag bland annat har gjort i
två motioner här. Jag kommer att presentera en motion senare.
Så är livet tydligen när man är i opposition. Jag tycker att man borde vara
lite mera öppen när det gäller att behandla motioner som är värda ett annat
öde än papperskorgen. Egentligen är det ett system som bara fördröjer bra
förslag. Jag kan också ha förståelse för att alla inte omfattar en bra motion
och att motioner många gånger kanske bör hamna i papperskorgen. Men
man borde ha en öppen inställning när man behandlar motioner. Ett bra förslag ska man lyfta oberoende av var det kommer ifrån, men i en sådan värld
lever vi inte här. Tack, fru talman.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Varken lagtingets lagtingsordning eller arbetsordning ger
utskottet rätt att inte behandla de ärenden som finns i lagtinget. Meningen är att alla ska behandlas, annars skulle man ta bort instrumentet
åtgärdsmotioner från möjligheterna att påverka vårt arbete och det har
man inte gjort. Man har instrumentet kvar och därför ska motionerna
behandlas. Den tesen har jag drivit när jag har varit i regeringsställning
och när jag har varit i opposition. Under förra perioden tillsåg vi, åtminstone i det utskott jag satt i, att behandla alla motioner. Jag hoppas
att varje lagting och varje utskott tar det ansvaret.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Jag hoppas att det skulle vara som vtm Jansson säger.
Jag vet att det idag i finansutskottet ligger åtgärdsmotioner som inte har
tagits upp. Tidvis och ganska ofta har vi varit belastade med mycket arbete, men det hade nog säkert funnits rum också att behandla motioner
om viljan hade funnits, men tyvärr.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Den dåliga praxisen finns det många exempel på i andra
parlament. Finlands riksdag är ett gott exempel på det, där bestämmer
man aktivt för att man inte behandlar motioner. Motionerna tas sedan i
klump bort från dagordningen när riksdagen slutar. Jag hör till dem
som anser att det är ett demokratiskt otyg, i så fall ska man ändra lagstiftningen så att man i lagstiftningen anger att motioner behandlas
endast om särskilda skäl föreligger. De särskilda skälen får man gärna ta
in i lagstiftningen då så att man vet om det. Det blir inte bra om enskilda
personer bedömer vilken motion som ska behandlas. I riksdagen ska en
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motion ha över 100 undertecknare, över hälften, för att den säkert ska
bli behandlad. Jag vill inte ha ett sådant system i Ålands lagting.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Jag tror att vtm Roger Jansson och jag är ganska överens om hur en motion ska behandlas. Jag hoppas att andra ledamöter
som sitter i finansutskottet tar åt sig, lyssnar och hjälper mig att lyfta de
här åtgärdsmotionerna som ligger vilande.
Finansmotionerna behandlar vi alltid i samband med budgeten så där
får motionerna en viss behandling men de blir ju ofta förkastade så det
gör ungefär detsamma.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Axel Jonsson

Tack, fru talman! Det kom några frågor och resonemang kring avgränsningen
hur man ska välja ut de här organisationerna. Spontant när jag tänkte på
detta så såg jag inte framför mig att vi i lagen ska räkna upp organisationerna. Man ger regeringen en förordningsfullmakt att hantera de här organisationerna och listan.
Vid lite efterforskning råkade jag se att i Sverige kan man ansöka om att få
bli en sådan här organisation. Det vore kanske ett smidigt sätt och det borde
heller inte kräva något avancerat lagförslag från regeringens sida.
Vad gäller tidpunkten för motionerna så har vi från Ålands Framtid alltid
den ambitionen att lämna in motioner under vårsessionen. Det är ett sätt att
ge våra medlemmar möjligheter att komma med idéer och uppmuntra civilsamhället att aktivera sig. Vi brukar ofta föra mycket diskussioner med samhället i övrigt för att få inspel. Vi tycker att det är viktigt instrument i lagtinget att vi ifrån oppositionen kan lyfta våra idéer på det här sättet i form av
motioner.
Förra året lämnade vi in tio motioner i slutet av mars månad, det gjorde vi
också i början av april det här året och det kommer vi fortsätta att göra för att
förverkliga våra idéer, åtminstone så länge vi sitter i opposition. Sedan får vi
väl se efter valet hur vi arbetar, men vi kommer åtminstone att försvara den
möjligheten för oppositionen. Vi tycker att åtgärdsmotioner är ett instrument
som ska användas. Det vore ju synd om oppositionen ska sluta lägga förslag
det sista året och bara använda sin kreativitet under tre år av mandatperiodens fyra år.
Vi hoppas att utskotten tar motionerna på allvar och även tittar och prioriterar de motioner man tycker att är mest akuta. Tack, fru talman.
Talmannen
Bärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Kan förslaget att remittera ärendet nr 6, ”Stöd för samernas rättigheter” till finans- och
näringsutskottet omfattas? Förslaget är omfattat.
Kan förslaget att remittera ärendet nr 7, t ”Höjt bistånd i en orolig värld” till finans- och
näringsutskottet omfattas? Förslaget är omfattat.
Ärendena remitteras till finans- och näringsutskottet.
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Bordläggning
8

Ny körkortslag
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 10a/2014-2015)
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 10/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 5/2014-2015)
Ltl Axel Jonssons åtgärdsmotion (MOT 2/2012-2013)
Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 29.04.2015. Godkänt.

För kännedom
9

Sänkta promillegränser i trafiken
Landskapsregeringens lagförslag (LF 20/2014-2015)
Ärendet upptas till behandling vid plenum 27.04.2015.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls 27.04.2015 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Produktionsstöd för el enligt inmatningstariffsystem
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 13/2014-2015)
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Landskapsregeringens lagförslag (LF 4/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 4a/2014-2015)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betänkandet.
Diskussion.
Ltl Jörgen Pettersson

Talman! Idag ska det handla om ett lagförslag om produktionsstöd för el enligt inmatningstariffsystem. Egentligen är det två, ett ursprungligt och ett
kompletterande, där stor vikt fästs vid att göra lagen kompatibel med de beslut som fattats av Finlands riksdag och dess tunga utskott, ekonomiutskottet
och grundlagsutskottet.
Detta låter varken enkelt eller spännande, men kan rätt hanterat bli något
som våra barn och deras barn kommer att vara både glada och stolta över.
Det handlar på ett övergripande plan om att skapa en hållbar framtid där
energin som vi använder i våra liv, kan tas ur kraften i vädret snarare än oljan
i berggrunden. I dag försörjer vindkraften oss med 20-25 procent av den
energi vi behöver. I morgon, om dessa vindkraftsplaner blir verklighet, kan
denna siffra uppgå till 70 procent. Dessutom har vi möjlighet att särskilt blåsiga dagar sälja vår energi till Finland tack vare den nya Finlandskabeln, som
medan vi pratar håller på läggs ut.
Tack vare denna satsning på vindkraft säkrar vi Ålands egen elförsörjning,
i vart fall så länge som det blåser. Vi stärker även bilden av Åland och allt vad
vi exporterar och står för som hälsosamt och hållbart. Vårt geografiska läge
gör det gynnsammare att satsa på vindkraft på Åland i jämförelse med övriga
Finland. Så här långt finns det inga konstigheter. Vindkraft är bra för oss alla
och bidrar inte till utarmningen av den jord vi är satta att förvalta.
Historiskt går detta projekt i formellt avseende tillbaka till år 2011 då Finland antog det europeiska RES-direktivet, vilket omfattade ett stödsystem
med inmatningstariffer till förnybar energi. Tack vare det blev det möjligt att
bygga vindparker och minska beroendet av fossila bränslen. Går allt som planerat ska därmed andelen förnybar energi i Finland stiga från 28,5 procent
till 38 procent. Vindkraften byggs över hela Finland och nu dessutom på
Åland, som tack vare pragmatiskt och intensivt politiskt arbete, kan ta del av
tariffsystemet, trots att det egentligen är en näringssatsning som borde höra
till landskapets eget behörighetsområde.
Nu är det med vindkraft som med allt annat, inget är klart förrän allting är
klart. De åländska vindkraftverken, som i dag producerar energi, är föregångare i hela landet, men de kommande är ännu inte beslutade. Det kan skapa
utmaningar, alldeles särskilt som den ekonomiska verklighet som Finland befinner sig i är svår och regeringsbildningen inte klar. Det som står klart, alldeles särskilt efter det kompletterande lagförslaget, är att Åland sitter på det
slutgiltiga ansvaret för utbetalningen av stödet. Den finländska delen är avhängig årliga budgetbeslut. Detta är inte i våra egna händer, men den politiska överenskommelse som gjorts mellan Finland och Åland väger oerhört
tungt. De allra tyngsta utskotten har gett sitt godkännande och i riksdagen
vann detta vindkraftsstöd med förkrossande 149 röster för och 35 emot. Avsikten är alltså väldigt tydlig och från utskottets sida har vi resonerat mycket
kring detta och landat i att samarbetet mellan Åland och Finland bygger på
förtroende och att vi litar på utfästelser från riksdagen.
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Vi tror alltså på att Finland står vid sitt stödpaket, men tvingas också konstatera att verkligheten som vanligt, är mer komplicerad än så. Det handlar
också om nivån på det stöd som vindkraftbolagen kan räkna med. I dag är
stödet 85 euro per kilowattimme, vilket ifrågasatts av i stort sett alla de stora
partierna som i dag diskuterar regeringsbildning. Det finns alltså en möjlighet att denna summa förändras, vilket också kan drabba de åländska projekten. Var det sist och slutligen landar avgörs antagligen denna vår i
Helsingfors.
Grunden är lagd i och med detta lagförslag men det återstår mycket arbete.
Den kommande sommaren blir på många sätt avgörande. Går allt bra borde
nästa lagting i budgeten för 2016, med denna lagstiftning som stöd, kunna
fatta det historiska beslutet att inleda detta historiska projekt.
Talman! Mot bakgrund av detta är det ett enigt finans- och näringsutskott
som föreslår att lagtinget antar lagförslaget i den lydelse det har i det kompletterande lagförslaget oförändrat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Talman! Jag tycker att utskottsordförande på ett bra sätt beskrev vem
som har ansvaret för stödet i sin helhet när beslutet så småningom ska
fattas i den här frågan. Jag finner ingen anledning att komplettera det
dess mera. Det jag vill lyfta upp i samband med replikväxlingen är också
det som står skrivet i betänkandet, att utskottet har erfarit att de aktörer
som planerar att bygga vindkraftsparker på Åland har angett att man
har för avsikt att låta den åländska allmänheten vara med i satsningen,
såsom man har gjort tidigare i vindkraftssatsningar här på Åland, dvs.
att via emissioner eller via andelar kunna vara med och satsa pengar och
förhoppningsvis få dra en fördel av satsningen som helhet.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Talman! Det är precis som ledamoten Perämaa nämnde i sin replik att
det är något som utskottet har erfarit i samband med arbetet. Det har
också gjorts tidigare. Däremot är det svårt att ställa krav på att så ska
ske, det handlar ändå om skilda juridiska personer. Vi ser från utskottets sida att så många som möjligt ska vara med och bygga en gemensam
hållbar framtid på alla sätt som är möjliga.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet.
Föreläggs förslaget till landskapslag om tillämpning av rikslagen om stöd till produktion
av el från förnybara energikällor för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.
Remiss
2

Sänkta promillegränser i trafiken
Landskapsregeringens lagförslag (LF 20/2014-2015)
Lagtinget fattar på förslag av talmannen beslut om till vilket utskott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens förslag är att ärendet
remitteras till
Diskussion.
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Minister Fredrik Karlström

Fru talman! När jag tillträdde som näringsminister i Ålands landskapsregering 2011 var jag välmedveten om att jag skulle komma att ta väldigt många
beslut i många olika frågor. Jag trodde dock inte att det här förslaget som ligger på lagtingets bord idag skulle vara ett av dem och att mitt namn skulle stå
som föredragande minister. Något jag också trodde 2011 var att när man tar
ett beslut så blir någon arg och någon glad, så är det oftast inte. Jag har lärt
mig under mina snart fyra år att de flesta blir arga, så även i det här fallet.
Den vetskapen får dock inte hindra en minister att ta beslut och lägga fram
förslag.
Det är ingen hemlighet att förslaget framför er idag är en kompromiss och
att det är jag som har föreslagit den här kompromissen i landskapsregeringen. Det är också därför jag är föredragande minister eftersom jag är första ersättare för infrastrukturministern. Jag har föreslagit den här kompromissen
fast jag personligen, sedan jag började i lagtinget 1999 argumenterat för att vi
INTE skall sänka promillegränsen från 0,5 till 0,2 promille utan vi borde
sätta in mer resurser där vi verkligen har problem, alltså på att förhindra de
som kör grovt rattfulla. Jag har till och med lämnat in en motion om att vi
borde ta bilen av dem som återkommande kör grovt rattfulla. Tyvärr har jag
dock inte fått majoriteten med mig bakom den tanken ännu. Den av landskapsregeringen tillsatta arbetsgruppen som skulle ta fram ett förslag till nytt
handlingsprogram mot risk och missbruk föreslog det inte heller, så den frågan får jag jobba vidare på.
Det här lagförslaget består av några komponenter. Den första är att vi sänker gränsen för grovt rattfylleri till 0,8 promille ifrån dagens 1,2 promille och
den andra stora förändringen är den åtgärden, som engagerat många i olika
medier senaste veckan. Nämligen att vi sänker gränsen för rattfylleri till 0,2
promille, men vi gör det genom att använda oss av den självstyrelse vi har och
skapar en egen åländsk modell därefter. Vi gör inte som i Sverige och vi fortsätter inte som i Finland.
Förslaget är som ni vet att den som ertappas bakom ratten med en promillehalt mellan 0,20 och 0,49 i utandningsluften kommer att tilldelas en ordningsbot, inte dagsböter. Personen blir inte heller av med körkortet och får
körförbud, men bör naturligtvis inte heller köra vidare innan promillehalten
har sjunkit under 0,2. Annars kan polisen ta den berörda personen en gång
till. Förslaget innebär också att ”en gång är ingen gång, men två gånger är en
vana”. Alltså vi sätter inte igång polisens, vårdens och rättsväsendets resurser
på dem, som för första gången åker fast i en av polisens kontroller förutsatt
att den personen inte blåser över 0,5 promille som idag. Däremot, om det rör
sig om ett återfall inom ett år, ska polismyndigheten omhänderta körkortet,
ge dagsböter och bestämma en körförbudstid, som beroende på olika omständigheter som till exempel alkoholhalt, trafiksituation och tidigare rattfylleribrott kan vara upp till sex månader.
Förslaget betyder alltså att vi inte rakt av sätter in det väldigt kraftiga straffet direkt för de som blåser strax över 0,20 utan det kvarstår att gälla vid 0,5
promille och uppåt. Vi visar med det här förslaget att alkohol och bilkörning
inte hänger ihop men vi är samtidigt pragmatiska, realistiska och välmedvetna om att det tar tid att ändra attityder och vi vill inte skuldbelägga, frihetsberöva eller straffbelägga personer som blåser under 0,5 promille på ett
sätt som vi idag gör, för dem som blåser över det.
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Det här förslaget innebär också att polisens, vårdens och rättsväsendets resurser inte behöver sättas igång med full kraft, vid ett väldigt lågt positivt
blåsprov, vilket det skulle göra om vi gick direkt på det system som används i
Sverige. Det är det som är alternativet till den här kompromissen. Jag vet
nämligen att det inte finns en majoritet för att bibehålla 0,5 promille i det här
lagtinget. Min kompromiss är ett steg i rätt riktning men drabbar inte de som
inte är de största problemen på ett sådant sätt som vi vill bestraffa de som kör
med höga halter alkohol i blodet.
Jag vill hellre se det här kompromissförslaget gå igenom än alternativet,
som jag vet är en bokstavstolkning av 0,2 promille som i Sverige.
Med den här korta redogörelsen, fru talman, lämnar jag över lagförslaget
till lagtinget.
Ltl Axel Jonsson, replik

Talman! Det finns ett ordspråk som lyder att om man tar två halva lösningar och lägger ihop dem så får man en kvarts lösning och kallar dem
en kompromiss. Det kan vara tänkvärt i det här sammanhanget. Ministern var själv inne på att han tidigare har propagerat för att man inte
borde lägga resurser på den grupp som kör med mellan 0,2 och 0,5 i
blodet utan satsa resurserna på att bekämpa det grova rattfylleriet. Är
inte det här förslaget ett förslag som går i precis motsatt riktning med
tanke på att man nu måste köpa in precisionsalkometrar och satsa resurser på den här gruppen, som ministern tidigare var skeptisk till att
man skulle lägga energin på.
Minister Fredrik Karlström, replik

Fru talman! Jag sade i mitt anförande att alternativet inte är 0,2 eller
0,5 utan alternativet är kompromissen eller 0,2. Det finns en majoritet,
en klar bestämd linje från det handlingsprogram som tagits fram mot
risk och missbruk. Där står det att det ska sänkas till 0,2 under den här
programperioden som tar slut 2016. Vi vet att det finns en sådan beställning från det här lagtinget så då är sålunda den kompromissen ett
bättre alternativ än att ta 0,2 som i Sverige. Om man skulle gå in för det
sämre alternativet, som jag ser det, 0,2 direkt som i Sverige, innebär det
ökade resurser med precisionsalkometrar på samma sätt som det här
gör, men vi skuldbelägger och straffbelägger inte människor som blåser
0,21 eller 0,25 på samma sätt som vi gör med dem som har mera alkohol
i blodet. Jag tycker att den här kompromissen hänger ihop och är en
ganska pragmatisk och smidig lösning som kan fungera på Åland och
också göra oss lite annorlunda än både Sverige och Finland. Vi är lite
annorlunda på Åland.
Ltl Axel Jonsson, replik

Talman! Man ska vara försiktig med att dra för hastiga slutsatser hur
majoriteten ser ut i lagtinget före vi ens har inlett lagtingsbehandlingen
av det hela. Det finns många frågetecken, inte minst har det kommit
kring resursfördelningen, vad kräver det här, lägger vi faktiskt fokus på
rätt saker med det här lagförslaget. Jag har förståelse för ministerns tidigare tankar som åtminstone till viss del lever kvar att det är det grova
rattfylleriet vi måste lägga fokus och energi på, men ställer mig skeptisk
till om det här är rätt väg att gå och om det åländska samhället verkligen
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får så mycket ut av en sådan här satsning. Jag tar mig i varje fall rätten
till att ställa mig skeptisk till det. Tack fru talman!
Minister Fredrik Karlström, replik

Fru talman! Ja, givetvis har ledamot Axel Jonsson rätt till att ställa sig
skeptisk till precis vad han vill i opposition. I en regeringskoalition
måste man ibland kompromissa. Det här är en kompromiss, men jag
tycker att jag stolt kan stå och säga att det här är ett bättre alternativ än
alternativet. Vi gör också åtgärder mot det grova rattfylleriet. Vi sänker
från 1,2 till 0,8 som också är en tydlig signal att alkohol och bilkörning
inte hör ihop.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Fru talman! Jag förstår den föredragande ministerns plan. För egen del
konstaterar jag att det är nästan omöjligt att delta i en debatt där landskapsregeringen inför en ny påföljd för ett gravt brott som rattfylleri,
dvs. ordningsbot. En påföljd där ingen domstol medverkar, det är en åtgärd ute på fältet, en åtgärd som på många sätt kolliderar med hela uppbyggnaden av straffrättens legalitetsprinciper, men också med uppbyggnaden av ordningsbotsystemet som sådant. Detta utan någon som helst
motivering i förslaget. Igen har det visat sig att en påföljd är ordningsbot. Bättre upp minister Karlström!
Minister Fredrik Karlström, replik

Talman! Jag delar inte ledamot Gunnar Janssons inställning till det här.
På samma sätt som jag kör lite för fort på östra utfarten, kör 65 km i
timmen, kan jag acceptera när polisen säger att enligt den razzia han har
gjort har jag kört 65 på 50 km väg eller bestrida. Accepterar jag att jag
har gjort det, jag vet att jag är skyldig, jag har begått det här brottet, kört
65 på 50, kan jag motta en ordningsbot och jag skriver under på att jag
inte tänker ta det här vidare. På samma sätt kan man göra i det här fallet, som jag ser det. Mellan 0,2 och 0,49 kan jag acceptera att jag eventuellt har blåst för högt i en alkometer och skriva under på att jag har
druckit en eller två mellanöl under tiden jag har framfört ett fordon.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Fru talman! Det är omöjligt för mig att ta ställning till det som ministern
säger eftersom åtgärden överhuvudtaget inte motiveras i lagförslaget.
Jag upprepar, rattfylleri som straff får en påföljd som är ny i hela påföljdssystemet beträffande trafikbrott, där systematiken inom ordningsbotförfarande i övriga Norden är något helt annat än vad som föreslås
här, detta utan någon som helst motivering. Jag har blivit lärd så att lagförslag skall motiveras och paragrafer ska likaså motiveras till stöd för
lagtillämparen, dvs. domstolen. Den här typen når inte domstolar, alltså
det är poliserna, tullare och gränsbevakare ute på fältet som ska tillämpa
lagar. Jag avundas inte utskottet, men för egen del har jag mycket svårt
att delta i en sådan här debatt.

644

Minister Fredrik Karlström, replik

Fru talman! Kort som ett svar på detta. Återigen den person som blåser
de facto mer än 0,2 och under 0,5 promille får ett förslag av polisen att
acceptera en ordningsbot. Vill man ta den ordningsboten har man full
rätt att göra det, vill man bestrida den sätts hela den traditionella rättsapparaturen igång precis på samma sätt som när man blåser 0,5. Man
får antingen blåsa i en precisionsalkometer eller ge ett blodprov. Det är
det här som är hela finessen med lagen, man ska inte behöva sätta igång
samhällets resurser på den som blåser mellan 0,2 och 0,49, förutsatt att
personen accepterar det brott man har begått. Sålunda behövs det inte
så mycket mera motiveringar, det är en ordningsbot istället för en dagsbot. Det är ett lindrigare straff, ungefär på samma sätt som när man kör
65 km i timmen på en 50-väg.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Igge Holmberg, replik

Fru talman! Minister Karlström pratar om att de som ska åka fast för det
här inte är de största problemen. Det kanske kan vara dem som har
druckit två eller tre öl och tror sig ha full körförmåga som är ett stort
problem. Vi pratar ändå om att samhället måste se på det här i stort. Det
är bra att vi använder den åländska självstyrelsens möjligheter och att vi
gör det här på ett bra sätt. Det blir en normativ lagstiftning. Precis som
vi förut tagit bort tobaksrökningen i restauranger och liknande kommer
folk att lära sig att dricka öl och köra bil inte hör ihop.
Minister Fredrik Karlström, replik

Fru talman! Som sagt, det här är en kompromiss. Vi har sett på det lite
olika under årens lopp. Vi har konstaterat att alkoholdrickandet och
körning inte hör längre ihop. Därför kan jag stå bakom en sådan här lagframställning. Jag tycker inte heller att den eventuella överträdelsen
som blir om man dricker en mellanöl till lunch och blåser 0,21 är i proportion till det straff som idag begås om man blåser över 0,5. Sålunda
tycker jag att den här lagstiftningen är väldigt pragmatisk och fortsättningsvis visar att alkoholdrickandet och körning inte hör ihop. Vi behöver ändå inte ta till den stora rättsapparaturen från början med ett sådant litet straffövergrepp.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Fru talman! Jag spinner vidare på 0,2 och 0,5. Det som för mig är lite
oklart och som jag gärna vill få ett förtydligande från ministern är när en
person har åkt fast för 0,23 eller 0,25 och polisen konstaterat att man
får en ordningsbot. Vem är det som avgör när man får köra vidare? Ska
polispatrullen stå kvar och vänta eller ska personen sitta kvar och vänta
och anse själv när det har sjunkit under 0,2 eller ska han kalla på polisen
igen?
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Minister Fredrik Karlström, replik

Fru talman! Det är väldigt klart och tydligt att det är personen som
framför bilen som har ansvaret att se till att man har under 0,2 promille
i blodet när man kör bilen. Om polisen tar en förare med 0,25 behöver
man avvakta en stund. De flesta vet, kanske inte alla, men det är viktigt
att få ut informationen, att en person förbränner ungefär 0,15 promille i
timmen oavsett om man är kvinna eller man. Det betyder att om man
har blåst 0,25 promille så behöver du åtminstone vänta en timme så är
du garanterat under, men det är personen själv som är ansvarig. Sätter
man sig i bilen för tidigt så får polisen ta den personen i nästa kurva
igen. Då händer det som står i lagförslaget att man får körförbud. Man
har en gång på sig under ett års tid att begå det misstaget, man ska inte
göra det flera gånger.
Ltl Brage Eklund, replik

Fru talman! Då kommer man fram till det som jag misstänkte. Gör personen en felbedömning och åker förbi där polisen står och väntar och
har 0,21, att man har missat det eller att hans eller hennes kropp inte
förbränner i den takt man har räknat med så är man av med körkortet. I
princip så betraktas det som grovt rattfylleri. Då tycker jag att gränsen
är lite för mycket. Att bli av med körkortet för 0,2 är att skuldbelägga
människor onödigt för att man tar en öl till lunchen eller ett glas vin till
middagen och kör hem.
Minister Fredrik Karlsson, replik

Fru talman! Det är precis som ledamot Eklund säger att det är personen
själv som är ansvarig och måste göra bedömningen. Har man blåst 0,25
promille måste man göra den bedömningen när man har kommit under
0,2. Jag säger här i talarstolen igen att en normal person förbränner
0,15 promille i timmen oavsett om man är kvinna är man. Sedan får
man räkna ut själv. Vill man ta det säkra för det osäkra får man väl ta två
timmar. Hela tanken med lagstiftningen är att man inte ska ha alkohol i
blodet när man kör bil. Däremot är brottet inte så grovt att man inte ska
kunna ha principen en gång är ingen gång, men två gånger är en vana.
Sålunda är lagförslaget bra, alternativ till det som har sagts att vi har 0,2
direkt och personen blir av med körkortet omgående.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack fru talman! Man kan konstatera att minister Karlström inte har
ändrat sin attityd i den här frågan. En liten attitydförskjutning kanske
det har varit. Jag tänker på de tidigare debatterna vi har haft i frågan
som kanske har varit lite hätskare än vad det blir den här gången. Jag
ser nog att den här lagstiftningen också riktar sig mot de stora alkoholproblemen, de som kör väldigt mycket i fyllan. Jag har själv som polis
varit på jakt efter dem. Varje gång man tar dem råkar de ha väldigt lågt
osv. Man jagar gång på gång, men det är inte den gången de kör just
med 2-3 promille, som inte är så ofta. Däremot dreglar de hela tiden i ölflaskan och har lite promille. Man kan också vidta åtgärder mot dem
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som hela byn vet om och många känner till att de faktiskt konstant kör
lite påverkade. Det finns en liten vinst i det överhuvudtaget.
Den normativa grejen är också central. Var tredje ungdom som kör
ihjäl sig är alkoholpåverkad. Redan för ungdomarna är signalen idag att
det är tillåtet att dricka 2-3 mellanöl och sedan köra bil. Det är fullt legalt. Folk står och dricker en öl och sätter sig sedan bakom ratten och
kör. Samhället tillåter det idag. Det här beteende får vi bort med det här.
Minister Fredrik Karlström, replik

Fru talman! Ja, jag delar detta. Inställningen idag är att man kan dricka
2-3 öl och sedan köra bil. Jag håller med om att så ska det inte gå. Min
personliga inställning är att man ska kunna dricka en mellanöl på en
lunch ute på en landskrog och sedan köra bil efter en timme. Jag håller
med om att jag har blivit mjukare i min bokstavstolkning av det strikta
0,5. Också efter de tester vi har gjort här i lagtinget ser vi att vissa personer kan vara ganska berusade redan vid 0,4-0,5. Därför tycker jag att
lagframställningen är bra. Jag står bakom den även om det är den här
kompromissen. Det är rätt väg att gå på.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack fru talman! Det har man också från polisen sagt, jag har inte fått
det bekräftat, att man har inte 0,2 enligt precisionsalkometern heller
utan det är ganska frikostigt och generöst uppåt så man ska vara säker
på att man har den. Det är nog över 0,3 som man blåser. Lagstiftningen
som sådan är att det ska vara alkoholfria zoner, man får dricka på vissa
områden medan det på andra ska vara alkoholfritt. Det är ungdomen,
uppväxten och också trafiken har vi sagt. Det här är bra för dem som blir
riktigt asfulla. De som jag har förhört under min tid säger att de fattar
inte att de var fulla. De har druckit öl någon gång och kört och tyckte att
de inte har druckit så mycket. När man börjar komma upp runt två
promille är omdömet fullständigt utslaget. Är det så att du aldrig kör när
du dricker så har du en betydligt bättre spärr för det. Det här riktar sig
inte bara mot dem som har 0,2 utan det är dem som är mellan 0,4-0,5
och också de grova rattfylleristerna.
Minister Fredrik Karlström, replik

Fru talman! Ett kort avslutande. Vad den här lagen säger, andemeningen i den, är att alkohol och bilkörning inte hör ihop. Det är jag övertygad
om att den här lagstiftande församlingen också anser. Jag vet, med de
diskussioner som har varit mellan grupperna och medlemmarna i lagtinget, att alternativet 0,5 skulle kvarstå och den liberala synen att man
kan dricka 2-3 öl inte är några problem, måste ändras. Med det här lagförslaget går vi ett steg åt rätt håll. Det finns säkert mer att göra. Bl. a.
kan man titta på den möjligheten att ta bilen av den som kör grovt rattfull återkommande. Det är där vi har stora problem på våra vägar.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
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Ltl Annette Holmberg-Jansson

Fru talman! Jag vill först säga att moderat samlings lagtingsgrupp stöder den
framställning som minister Karlström just lade fram, men det är inte min
åsikt så jag kommer att lägga fram min egen här.
När vi debatterade promillehalten i samband med risk och missbruksprogrammet så gjorde jag nog klart för alla vad jag tycker i den här frågan. Jag
anser att vi skall hålla kvar promillegränsen på 0,5 promille. Varför skall vi på
Åland göra egna lagar som gör att förutsättningarna för att bedriva näringar
skall vara sämre på Åland än i fastlandet. Jag vet att bönderna ofta är måna
om att upplysa om det, men kanske har restaurangnäringen inte varit lika
högljudda för att göra sin röst hörd. Och nu är jag rädd för att detta kommer
att straffa restaurangnäringen hårt.
Jag undrar egentligen varför? Varför skall man sänka till 0,2 promille?
Finns det underlag som visar att det verkligen gör skillnad om man sänker
från 0,5 promille till 0,2 promille? 1990 sänkte Sverige gränsen för rattonykterhet från 0,5 promille till 0,2 promille och namnändrade till rattfylleri.
Denna lag genomfördes utan faktabelägg och mot inrådan från pålästa forskare, akademiker och kriminologer. Ingen statistiker eller trafiksäkerhetsforskare, bekräftat av experter på Trafikverket, har kunnat konstatera någon
säkerhetshöjande effekt av denna ändring under dessa år.
De flesta industriländer har behållit nivåerna 0,5 eller 0,8 promille och ej
heller känt sig motiverade att ändra med hänsyn till bristande belägg för det.
I våra nordiska grannländer har Danmark och Finland 0,5 promille. Jag säger
våra nordiska grannländer! Norge och Sverige har 0,2 samt Polen, Estland
och Litauen. Annars är 0,5 den vanligaste gränsen i Europa, men en del länder har fortfarande 0,8 och många före detta Öststater har 0,0. Gamla Östtyskland hade 0,0 under kommunisttiden, men fick höjd gräns till 0,5 när
Öst- och Västtyskland blev ett rike igen.
Talman! Sist och slutligen är det ändå så att var promillegränsen hamnar
är mer en politisk fråga än betingat av fakta. Bilförare med mindre än 0,5
promille orsakar sällan några olyckor och det har inte utretts i vad mån dessa
olyckor är kopplade till alkoholintaget. Statistiken visar att de är inte farliga i
trafiken. Jag tycker däremot att Holland är på rätt väg där de har noll promille för förare som haft körkort mindre är fem år och i Tyskland och Slovenien är det noll promille på vägarna om du haft körkort mindre än två år.
Statistiken är ju ganska tydlig med vem det är som främst kör onykter, det
är yngre och medelålders männen som dominerar bland rattfylleristerna,
både bland dem som polisen upptäcker i kontroller och bland dem som är inblandade i olyckor. Ungefär tio procent av rattfylleristerna är kvinnor, och
den siffran har legat relativt konstant de senaste åren.
Om vi skulle införa restriktioner för de nya ovana bilförarna vore inte det
ett bättre sätt att nå dem som kör onyktra. Att sätta alla resurser på att plocka
dem som kör med 0,2 promille istället för sätta in större resurser på att få
dem som kör med 1,5 promille, det förstår jag inte. Nu skall vi satsa på precisionsalkometrar och annan tillhörande utrustning för ca 80 000 euro enligt
polisen för att sätta dit personer som kör med 0,2 -0,49 promille, som egentligen inte är farliga eller?
Talman! Jag tycker att om polisen skall få mera pengar så skall de få mera
pengar till förebyggande arbete. De behöver finnas därute i vårt samhälle för
att se till att våra ungdomar inte skall få tillgång till alkohol, tobak och än
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värre knark, som de idag finns allt för mycket av i vårt landskap. De behöver
få pengar så ungdomspolisen kan få finnas där ungdomarna är, vi kan ju bara
läsa i tidningen idag om hur våra ungdomar samlas på farliga platser i stan.
Där behöver polisen kunna vara och de behöver få pengar så knarkgruppen
kan få jobba kontinuerligt utan sinande resurser. Det är livsviktigt! Inte skall
deras resurser få gå till att få fast de som druckit en öl till middagen på Soltuna.
Om nu någon kommer att våga dricka en öl eller ett glas vin om du skall
köra bil sedan, det undrar jag? Ålandstidningens test visade ju det ganska
bra. Jag skulle inte våga göra det. Så om jag besöker Soltuna, om denna lagstiftning går igenom, så köper jag biffen för 25 euro, men skippar ölen för sex
euro, det är en minskning med 20 procent för restaurangen. Precis den omsättningsminskning som Stockholms skärgårdskrogar sagt att det drabbats av
sedan de infördes 0,2 promille på sjön i Sverige. Det har i Stockholms och
skärgårdspress rapporterats om ett flertal stängningar där man relaterar till
0,2 lagen som en starkt bidragande orsak.
Är det så vi vill ha det på Åland också? Vi är så stolta över vårt levande
Åland och just nu blommar det upp spännande och intressanta restauranger
med stora projekt intill dem och andra roliga och välbehövliga turistsatsningar. Skall vi inte värna om ett levande Åland längre? Restaurangnäringen är
hårt pressad redan nu som det är. Det här kommer att pressa den ytterligare.
Restaurangerna kommer även här att tappa nödvändig försäljning. Här hamnar de åländska restaurangerna och caféerna i sämre särställning, men med
lika mycket skyldigheter som sina kollegor i riket. Lika stora löneökningar,
samma kännbara försämringar med bl. a. borttagandet av avdragsrätt vid restaurangbesök, samma hårda regler som gäller vid alkoholservering och övervakning.
Man kan tycka att detta inte skulle ha någon som helst betydelse för näringen, men det har den. De är på riktigt oroliga! Det kommer att innebära att
ingen gäst kommer att våga ta en mellanöl till maten eller ett glas vin Jag
hoppas att utskottet kommer att tillgodose min önskan om att höra branschen om dessa farhågor.
Jag hade också stora förhoppningar på minister Aaltonen, att hon skulle ta
tag i och följa upp de löften hon gett till krögarna om att reda ut och komma
med fakta när det gäller bl. a. enportionslagen så det kunde ha blivit verklighet innan denna säsong. Krögarna fick tidigare löften om att det skulle utses
en arbetsgrupp under hösten, den är ännu inte tillsatt. Svaret är för hög arbetsbelastning, men nu får vi verkligen hoppas att den blir av.
Jag hoppas att vi här i lagtinget kan enas om att ha en enad kamp mot
knarket på Åland. Det kräver mycket större uppmärksamhet och engagemang
än att nu ändra en promillehalt från 0,5 till 0,2 av populistiska skäl. För på
vetenskapliga fakta kan inte beslutet vara fattat. Jag vill inte göra ålänningar
till brottslingar för något som inte bevisligen är bevisat som farligt utan som
nu baserats på tyckanden och ”nu måste vi göra egna lagar bara för vi kan
principen”. Det är bättre att sätta krutet där det verkligen behövs!
Jag tror nog att ni som förordar 0,2 gräns gör det utifrån en tro om att något ska bli bättre. Tyvärr tror jag inte det. Snarare är det så att mycket kommer att bli sämre, i synnerhet för en näring som är så viktig för Åland. Restaurangnäringen är viktig för vår åländska välfärd och tillväxt. Restaurangnäringen är ett fundament om vi vill öka turistströmmarna. Dessutom tror
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jag inte att vi som politiker stärker vår position i samhället genom att inte
hinna med viktiga frågor, men verkar ha gott om tid att ändra något som redan fungerar.
Avslutningsvis vill jag bara säga följande. Låt polisen arbeta med det som
är vårt egentliga problem. Ungdomar och droger. Stoppa knarket!
Ltl Christian Beijar, replik

Fru talman! Ja, vad ska man säga till ledamot Holmberg-Jansson? Det
är mycket. För det första så är det så att alkoholen är det stora problemet. I alla debatter påtalar man att det är knarket, det är alkoholen, men
det är en annan femma. När det gäller mellan 0,2 och 0,5 är det de facto
så att omdömesförmågan och olycksrisken ökar. Det säger alla medicinska experter att människan fungerar på det sättet. Det är alldeles tydligt och klart. Det är lite förvånande att ledamot Annette HolmbergJansson som i alla andra sammanhang värnar om barnen och de sociala
rättigheterna och förmåner och skydd osv. Riskerna i trafiken ökar naturligtvis när folk kör berusade.
Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik

Fru talman! Jag väntade faktiskt bara på att ledamot Beijar skulle säga
att jag är kvinna och att jag brukar föra fram barnen. Förra gången vi
diskuterade det här så fick jag höra ”men du som är mamma”. Då kan
man tänka sig när ltl Petri Carlsson förde fram samma sak förra gången
så fick han höra att ”du som är pappa”.
Ltl Christian Beijar, replik

Fru talman! Jag har inte nämnt att ledamot Annette Holmberg-Jansson
är mamma utan jag nämnde att hon i sina anföranden talade om bl.a.
barnen. Det kan vara både en man och en kvinna som gör det. I det
sammanhanget förstår jag inte hennes resonemang. Det här med yngre
och medelålders män och deras agerande så har det redan konstaterats
att alkoholen är en stor orsak till dödsolyckor i samband med det. Det är
på det sättet. Jag är verkligen förvånad över att man inte vill ha en säkrare trafik och också det som ledamot Annette Holmberg-Jansson var
inne på när det gäller förebyggande. Jag upplever de facto att en sänkning till 0,2 är direkt en förebyggande åtgärder om vi t ex jämför med
tobaksförbudet. Tobaksförbudet ledde till att rökningen försvann från
restaurangnäringen.
Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik

Tack talman! Då kanske det skulle vara bra om vi införde noll promille
för unga män som just har fått körkort. Där finns det vetenskaplig fakta
som visar på att det oftast är de som är inblandade i olyckor. Det finns
ingen vetenskaplig fakta som visar att olycksrisken är så mycket större
mellan 0,2 till 0,5 som ledamot Beijar säger. Då har vi läst olika fakta,
men det lär vi väl kunna reda ut i utskottet hoppas jag.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Sara Kemetter, replik

Fru talman! Ledamot Annette Holmberg-Jansson argumenterar för att
näringslivet hotas med alla möjliga konkurser och minskade intäkter
och så vidare. Så lät det inte när moderaterna debatterade om att dricka
i parkerna. Då skulle det inte påverka näringslivet, men nu gör det det
plötsligt. Det är mycket märkligt. Det är just vad den här lagstiftningen
handlar om, att skapa normer. Precis som ledamot Annette HolmbergJansson sade att hon inte skulle våga dricka och köra. Ja, det är det som
vi vill åstadkomma med det här. Att man inte ska dricka och köra, skapa
en ny norm. På samma sätt att man ska köra 30 utanför dagis, utanför
skolor. Vi ska inte röka på restauranger. Vi måste också stöda människor att kunna säga nej. Vem erbjuder en drink åt en gravid? Man ska
kunna skapa en sådan stämning på en restaurang att man som alkoholist ska kunna säga nej. Det är normskapande.
Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik

Fru talman! Jag var inte upp och talade så mycket när vi diskuterade om
att dricka i parker av en speciell orsak kanske. Jag har inte talat om konkurser utan jag har talat om att det kommer att märkas på restaurangnäringen och det är väldigt pressat. Det vet vi. Bönderna är väldigt duktiga på att komma hit och berätta när det är pressat läge. Det är det nu
när det gäller restaurangnäringen. Därför för jag fram deras talan här,
precis som bönder här i salen kan föra fram en annan närings talan.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack fru talman! Men ledamot Annette Holmberg-Jansson, dina argument håller inte överhuvudtaget. Vi har just kunnat läsa i tidningarna
att Viking Line delar ut dividend. Vilken båt går bäst för Viking? Jo, Viking Grace. Vad har Viking Grace för alkoholpolicy? Jo, de sätter in
mindre alkoholmängder, de har mycket flera alkoholfria drycker och de
har en helt annan inriktning på sin business just för att skapa en mera
högklassig känsla, bättre viner osv. Det visar att man gör business på det
här. Folk kommer att få pengar. Den här argumentationen som vi just
har hört föll precis.
Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik

Tack talman! Jag känner att förutsättningarna är ganska annorlunda om
man driver Viking Line med de subventioner som finns där när det gäller arbetskraft än vad det är på landbacken.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack fru talman! Det går lätt känslor in i en sådan här debatt. Jag håller
helt med ledamot Annette Holmberg-Jansson när det gäller att stöda
näringslivet på alla möjliga sätt för att behålla arbetsplatser och skapa
nya. För mig finns det dock en gräns där man trots allt måste göra
någonting annat. Här handlar det om säkerhet och människoliv och de
argumenten går före att höja eller bibehålla lönsamheten i restaurangbranschen för mig. Det handlar om människoliv.
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Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik

Tack talman! Varför är det då bara fyra länder som har infört 0,2?
Struntar resten av länderna i sin befolkning och deras säkerhet?
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack fru talman! Det var en svår fråga. Jag kan faktiskt inte säga hur alla
andra länder tänker, men jag tror att vi tänker rätt här. Det finns några i
varje fall som tänker lika som vi. Att vi är annorlunda i en sådan här
fråga är bara positivt. En av de viktigaste sakerna som vi här i lagtinget
har att sköta om är att våra medborgare kan leva i ett tryggt samhälle.
Alkoholen i trafiken är en jättestor risk.
Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik

Tack talman! Absolut, men de facto när jag hör poliserna här på Åland
berätta att tillgången av knark är större nu än någonsin skrämmer det
mig faktiskt mer. Där har vi inte kontroll. Polisen har skött den här kontrollen väldigt bra på vägarna hitintills, men jag känner att vi här trampar lite i vatten och stiftar en lag bara för att vi kan, när det ändå fungerar. Se till att satsa resurserna på att få in mera resurser när det gäller
att få bort knarket.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Göte Winé, replik

Fru talman! Ledamot Holmberg-Jansson nämner mycket om att satsa
på det förebyggande. Där är vi helt eniga. Därför har vi också en ungdomspolisenhet på fyra personer och inte bara den här dagen. Det är lite
fel. När man hör ledamot Holmberg-Jansson kan man inte tro att det är
en sänkning från 0,5 till 02, utan mera från 1,5 till 0,2 eftersom det blir
så otroliga konsekvenser för restaurangbranschen när vi sänker det.
Framför allt att vi är beredda på att det här ska bli sådana otroliga konsekvenser bara för att vi ska hålla kvar det för näringslivet och inte tänka
på trafiksäkerheten. Låt oss istället säga att vi ska ha en trygg och säker
trafik så alkoholfri som möjligt. Alltså att vi har en normativ lag där vi
säger att vi inte tillåter alkohol i trafiken.
Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik

Tack talman! Bara för att man tycker att man ska hålla kvar vid gränsen
0,5 betyder det inte att man tycker att man ska sitta och köra stupfull i
trafiken. Du är inte stupfull då, inte i min värld. Ledamot Winé säger att
jag låter som om man skulle sänka från 1,5 till 0,2. I Sverige har man
haft 0,2 sedan 1990 och här går man ut och säger att jo, jo, man kan
dricka en öl, jo, jo man kan dricka ett glas vin till middagen, det innebär
inte några konsekvenser för näringen. Jag tror inte att man har lyckats
så bra då med att få fram det i Sverige. Idag är det fortfarande så. Det jag
egentligen säger är att det är en sak om man är i en storstad som Stockholm, men skärgårdskrogarna ute i Stockholms skärgård har de facto
tappat 20 procent av sin försäljning och går på knäna nu.
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Ltl Göte Winé, replik

Tack fru talman! Nå, tar vi det här med Stockholms skärgårdskrogar, vet
man att det är promillesänkningen eller kan det finnas andra faktorer
som inverkar? Däremot förespråkar jag att man gärna får fara ut och äta
en middag och dricka fast två glas vin till maten, men då tar man taxi
hem. Man stöder den näringen då. Inte behöver man hela tiden svartmåla. Restaurangbranschen svartmålade otroligt när det skulle komma
tobaksförbud inne på krogarna. Det skulle bli undergång, ingen skulle
komma ut längre. Nu jublar alla över det och framför allt är det otroligt
nyttigt för personalen som slipper den passiva rökningen. Det finns
många andra domedagsprofetior som har kommit från restaurangbranschen, som egentligen har varit ett rop och inte lett någonstans. Det har
ändå inte minskat. Folk vill gå ut på restaurang och umgås, men de kan
då ta taxi hem.
Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik

Tack talman! Jämför man cigaretter med alkohol säljer restaurangerna
cigaretterna med nästintill noll vinst. När det gäller alkohol är det ändå
där som restaurangerna kan tjäna lite pengar. Det är skillnad.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Den tid jag själv var trafikminister så arrangerades det ett
test på hur mycket man kunde dricka förrän man hade 0,5. Jag själv deltog i testet tillsammans med ett antal lagtingsledamöter. Jag drack en
fördrink, en mellanöl till förrätten, jag drack en halv flaska vin till huvudrätten och en konjak till kaffet, en procedur som tog ungefär två
timmar. Jag blåste 0,58. Han som testade mig sade att om en halv
timme ligger du under 0,5 och då kan du köra hem. Tycker ltl Holmberg-Jansson att jag borde ha kört hem då?
Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik

Fru talman! Det tycker jag inte att du skulle ha gjort, men det här ovetenskapliga testet som gjordes här nere på lagtinget kan jag inte ta som
ett vetenskapligt test. Jag kan inte ta det som ett vetenskapligt test när
lagtingsledamöter i det här huset sitter och dricker sprit. För mig är det
inte ett vetenskapligt test.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Exakt hur lagtingsledamöterna gjorde sin test vet jag inte.
Själv satt jag på Arkipelag tillsammans med Bilförarnas nykterhetsförbund och hade en högklassig måltid. Vi var flera som gjorde testet. Man
kan kanske inte göra en doktorsavhandling av testet, men man var nog
så nära man kan komma att göra ett test. Det var inte bara jag utan vi
var fyra-fem som gjorde det. Lite beroende på hur tunga vi var så hade vi
olika promille, men definitivt med 0,58 kände jag mig rejält berusad. Att
jag skulle ha väntat en timme och sedan kört hem hade inte fallit mig in.
Intressant att veta att ltl Holmberg-Jansson anser att jag inte borde ha
kört. Således är hon för 0,2 då?
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Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik

Talman! Man kan hårdra det hur som helst, det har jag lärt mig. Nu vet
vi att det fungerar ändå som det är. Vi vet att det inte fungerar när det
gäller att fånga upp alla dessa som levererar knark till våra ungdomar
idag. Jag pratade med polisen för två dagar sedan, eller tre dagar sedan.
De berättade då hur mycket det finns idag och att de är oroliga över det.
Ska vi bara strunta i det då? Jag tycker att vi kan överföra resurser på
dem istället. Om vi inte gör det nu så någon gång, men det känns inte
som om det är okej att diskutera, eller?
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Den här lagframställningen handlar uttryckligen om promillegränsen.
Ltl Igge Holmberg, replik

Fru talman! Om problemet är att man inte får sälja en öl på restaurangen till lunchen kan man ju sluta oroa sig. Man kan dricka en öl, som
ministern sade. Om man ska dricka mera, två eller tre, då blir man en
trafikfara, man blir mer berusad. Om man i stället skulle göra något positivt från restaurangernas sida kunde man ta det här amerikanska konceptet med ”designated driver”, dvs. man har en på förhand bestämd förare som kommer och kör hela gänget. Den personen dricker då vatten,
läsk eller något annat till maten. Det skulle vara ett bättre sätt att införa.
Då kunde man fortfarande ha den här normativa lagstiftningen på plats,
men restaurangerna får sälja till tre fjärdedelar istället.
Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik

Tack talman! Jag tror ändå att om man jämför ledamot Holmberg och
mig så kommer vi att bryta ner alkoholen på olika sätt. Du är man och
jag är kvinna. Att säga att jag kan dricka en öl och köra bilen hem, för
det första skulle jag inte dricka en öl och köra bilen hem. De flesta som
går ut på restaurang säger ofta det när de handlar en öl till sin middag,
jag tar en öl för det kan jag dricka, men jag tar inte fler. Det är sist och
slutligen inte den här gruppen som är problemet. Problemet är de som
dricker tio öl och kör med 1,5.
Ltl Igge Holmberg, replik

Tack fru talman! Jo, vi har en annan sak, jag dricker inte öl överhuvudtaget så det löser sig bra för min del. Vi kan inte gå och prata hela tiden
om att det är de som har 1,5 som är problemet. Problemet är att vi fortfarande har ett samhälle som tycker att det är okej att dricka två eller tre
öl. Idén är att vi ska ha vissa zoner som ska vara alkoholfria, där tycker
jag att trafiken skulle vara en. Jag skulle gärna ha ett 0,0 förslag. Vad
gäller Sverige kan vi bara titta och konstatera att de har en närmast nolltolerans i trafiken, de är väldigt nära den.
Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik

Tack talman! Jag dricker inte heller öl, det var bara en jämförelse. Ja i
Sverige har de lyckats med att se till att ingen dricker alls när de går till
restaurang. Att sitta här och föra fram att jo, jo, ni kan dricka en öl och
ett glas vin till maten, det spelar ingen roll för restaurangnäringen. Det
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faller på sin orimlighet. Så kommer det inte att vara. Det kommer att
påverka.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack fru talman! Jag vill tacka ledamot Holmberg-Jansson för ett mycket bra inlägg i debatten. Jag stöder hennes tankegångar fullt ut. Det
borde finnas hos var och en, även om det är 0,5, sunt förnuft på vad man
kan dricka. Tar man en öl till maten om man är bortbjuden, eller ett glas
vin, så ska man inte skuldbeläggas för det om man åker i en kontroll och
har 0,21. Jag tror inte att man i det fallet är en sämre förare. Det här resulterar i det. Man kan se på sig själv, finns det något eget tänkande så
ettdera dricker man inte alls eller annars vet man att dricker man en
halv öl eller ett halvt glas vin, det klarar man av, även om det är 0,5.
Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik

Tack så hemskt mycket för det. Att stå här och säga att jag tycker att 0,5
promille ska hållas kvar, jag är mamma och kvinna, är väldigt kontroversiellt för jag borde tycka något helt annat. Efter att ha läst väldigt
mycket på om det här, annars så skulle jag inte ställa mig här, så hittar
jag ingen vetenskaplig fakta som visar att man blir trafikfarlig vid 0,2
promille. Det är först efter 0,6-0,7 som det stiger uppåt ordentligt.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack fru talman! Jag tycker inte att ledamot Holmberg-Jansson behöver
skämmas fastän hon framför sina åsikter för att hon är mamma och
även fastän hon försvarar restaurangbranschen. Jag har varit jordbrukare och brukar försvara jordbrukare. Många andra har försvarat sina
intressen här i lagtinget och det ska man inte skuldbeläggas för.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Våra ytterst starka farhågor med det här förslaget om att
man ska införa en ordningsbot för rattfylleri för mellan 0,2 och 0,49
promille, kommer vi att framföra i samband med ett anförande. Då den
här frågan behandlades i samband med ett meddelande här i lagtinget
så uttryckte jag för min del att jag ser fram emot att ta del av statistiskt
underlag, lämpligen från Sverige där man infört 0,2, för att med det som
grund ska kunna ta ställning till om jag själv tycker att det är värt att
sänka promillegränsen från 0,5 till 0,2 promille. Lagframställningen ger
ingen vägledning i den frågan. Ledamot Holmberg-Jansson har läst på i
den här frågan och utgångspunkten för oss har varit att vi sätter oss in i
frågan ordentligt i finans- och näringsutskottet. För min del måste man
göra det här utifrån ett vetenskapligt underlag, om man ska gå in och inskränka rättigheterna som här föreslås.
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Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik

Tack talman! Ja, jag hoppas verkligen att vi kan försöka få fram de siffrorna, på nätet har jag i varje fall inte hittat dem. Vi får verkligen hoppas
att vi kan fördjupa oss och hitta dem. Det är ändå vårt arbete i utskottet.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag får för min del nästan utgå ifrån att det går att åtminstone via höranden av experter från åtminstone svenska sidan,
kunna få någon vägledning eftersom man genomförde en sänkning där.
Då torde det rimligen vara så att man har gjort en bedömning på något
sätt, om åtgärden ledde till en förbättring i olycksstatistiken eller motsvarande. För mig räcker inte bara tyckande, en normativ lagstiftning i
det här fallet medför rätt stora effekter, utan vi måste kunna se om ändringen hade den effekten som här förespråkas på svenskt håll. Annars,
om inte detta kan vederläggas då håller jag med ledamoten HolmbergJansson om det som fördes fram. Jag tycker detsamma, att man hellre
ska prioritera polisens resurser till att hantera drogpolitiken, speciellt
hos våra ungdomar, istället för att vidta en åtgärd där man inte kan påvisa vetenskaplig effekt som man eftersträvar.
Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik

Tack talman! Jag hoppas att vi kan hitta rätt personer som kan hjälpa
oss att bevisa den här frågan i utskottet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Fru talman! Tack för ett bra anförande ledamot Holmberg-Jansson. Ledamot Holmberg-Jansson inledde med att säga att moderat lagtingsgrupp stöder den här framställningen, men sedan klargjorde att ledamoten själv inte gjorde det vill jag också meddela att jag inte heller stöder
framställningen. Det är en majoritet av gruppen som stöder framställningen. Däremot var det väldigt bra också att ledamot HolmbergJansson begär den här statistiken och vetenskaplig fakta. Man kan bara
se på statistiken från 1994 då man ändrade gränsen för grov rattfylla i
Finland, från 1,5 till 1,2 promille, det var effektlöst och ändrade inte statistiken alls. Sänkta promillegränser kommer i sig inte att utrota rattfylleriet.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Harry Jansson

Fru talman! Ärade kolleger! Det gläder mig att på centergruppens vägnar få
framföra vårt starka stöd till föreliggande lagförslag. Ett varmt tack också till
minister Karlström som trots sina inledande dubier har insett att detta förslag är bra med tanke på den signal vi, som lagstiftare, bör sända till den
åländska befolkningen.
Jag vill understryka att vi från centerns sida tar det förebyggande drogarbetet på största allvar. Den signal vi har fått dels från en arbetsgrupp som arbetar med drogfrågorna, dels landskapsregeringens tidigare handlingspro-
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gram, som var mycket tydligt på den här punkten, denna ambition ska förverkligas under den här mandatperioden, en sänkning av promillegränsen. Vi
välkomnar sannerligen detta. Framförande av fordon och alkohol hör inte
ihop. Jag förstår de reaktioner som finns när traditionen är så oerhört starkt
förknippad med frihet att dricka när man kör. Någonstans måste vi dra gränsen.
Utgående från den inledande diskussionen, anföranden här, ledamot
Holmberg-Jansson som påtalar att vi ska satsa alla resurser på just den här
frågan nu utgående från detta lagförslag, när det förverkligas, förstår jag inte
riktigt det resonemanget. Det här är en signal, vi sänder det till en del av den
löpande trafikövervakningen, det ligger en del av det åländska samhällets sätt
att värna, i synnerhet, om ungdomarnas bild av alkoholbruk.
Jag vill också säga att alla resurser inte behöver betyda att vi utrustar alla
polisbilar med den här relativt dyra utrustningen. Det räcker med att de bilar
som i första hand är avsatta för trafikövervakning har de dyrbara precisionsmätarna. Helt klart är att när lagförslaget förverkligas så får det verkningar
för de enskilda. Vi har hört en del repliker här som säger att det här kan leda
till i vissa fall olyckliga situationer, men ser man till lagförslagets syften, målsättningar, är det trots allt olägenheter som kan försvaras sett ur ett större
perspektiv.
När det gäller fokus på konsument som landar runt 0,20 och 0,21 och de
följdverkningarna, är det viktigt att flytta fokus på dem som landar precis
nära 0,5. Där vet vi alla som nyttjar alkohol, har du närmare 0,5 promille i
blodet är du en fara för det allmänna. Det är fel av dem som hela tiden säger
att det är 0,2-gränsen som är problemet. Problemet ligger runt dem som har
så dåligt omdöme att man kör trots att man är berusad. Då är man en fara för
de allmännas bästa.
Det här blir en minnesbeta som jag är övertygad om att kommer att rädda
en hel del bilförare från att i framtiden hamna i en situation som blir olycklig
inte bara för dem själva utan även för dem som drabbas. Det blir en minnesbeta när man tvingas betala 200 euro, en minnesbeta när man tvingas beställa taxi, eller en minnesbeta för att man väljer att sitta två timmar för att
nyktra till. En minnesbeta som man sannerligen kommer att ha med sig resten av sin tid som bilförare. Då, bästa vänner har vi lyckats som lagstiftare, att
ge en signal till vad som bör vara kutym i ett samhälle.
Det är också bra att särskilt tidningarna har uppmärksammat det här lagförslaget redan nu. Runt olika middagsbord i helgen har det säkert diskuterats om vi kan dricka si eller så mycket. Det är en bra signal som ges att nu
måste man vara lite mer försiktig. Vi kan se det som så att det kommer att bidra till att hjälpa dem som har lite dilemma i vardagslivet och vid middagsborden, festmåltider. Man slipper sitta och fundera om man ska dricka två eller tre glas vin, snart ska jag köra. När går det bra? Nu vet man att vi kommer
att meddela att det är minimalkonsumtion som gäller så fort som man har
bilkörning framför sig eller framförande av fordon.
Av de reaktioner som jag har fått från besöksnäringen har de inte gett det
som framkom i moderaternas gruppanförande, att det skulle vara ett hot mot
restaurangnäringen i synnerhet. Nu tänker jag på en kommentar om hur vi
hanterar turister från Finland, som inte vet att man har kommit till ett självstyrt örike med egen lagstiftning. Här kommer det naturligtvis att uppstå epi-
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soder inledningsvis som också kommer att ge rubriker. Här blir det att inse
att vi som självstyrt område har valt att ha en avvikande lagstiftning.
Sammantaget, det är en ändamålsenlig kompromiss som landskapsregeringen har kommit fram till. Det är en kompromiss som är bra för helheten
och som vi med glädje ska stöda i det fortsatta arbetet. Tack talman!
Ltl Petri Carlsson, replik

Fru talman! Ledamot Harry Jansson pratar om signaler vi sänder ut.
Vad är det för signaler? Är det att vi ska kriminalisera ålänningar som
inte är kriminella idag. Ansvarsfulla ålänningar kör inte på 0,5 promille,
de kör inte heller på 0,2 promille. Det är de som inte är ansvarsfulla,
men de kör på vilken promillehalt som helst. Att sänka promillegränsen
kommer inte att utrota rattfylleriet så ur den aspekten är det här ett
onödigt lagförslag.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack talman! Ja, jag kan bara konstatera att det tydligen finns flera
inom moderata gruppen som inte inser vikten av den signal som vi ger
bl.a. till våra ungdomar, genom att driva igenom den här reformen. Alla
de replikskiften som vi hade här för en stund sedan i samband med ledamot Holmberg- Janssons anförande, visar att vi ser olika på det här,
på vikten av att ge en signal till allmänheten och i synnerhet våra ungdomar.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack fru talman! Den signal vi ska sända är att få ner totalkonsumtionen
av alkohol, den är klart kopplad till antalet rattfyllor, men inte promillegränsen. Det finns statistik på det och det hoppas jag att finans- och näringsutskottet tittar närmare på. Jag kommer att redogöra för en del av
det i mitt anförande, men jag hoppas att finans- och näringsutskottet
kommer att titta på det.
Ltl Harry Jansson, replik

Talman! Bästa ledamot Carlsson, det är så att det inte är via statistik
som vi kan få fram allt som följer av vårt arbete i detta parlament. Vissa
saker är mer indirekta. Kan vi med den här lagstiftningen bidra till att vi
får ett minskat körande med alkohol i blodet har vi ju lyckats redan där.
För varje olycka som undviks, särskilt de som är allvarliga, är något som
hela samhället och inte bara individen tjänar på.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Jag vill vara tydlig med att det finns en stark enighet i centerns
lagtingsgrupp om att vi vill ha en säker trafikmiljö och vi vill ha en nykter trafik och nyktra trafikanter. Jag vill också säga att vi inte har exakt
samma metoder att nå dit. Jag hade själv förespråkat att vi skulle bli
kvar vid 0,5 och ha ett annat arbete att sikta in oss på, medan en majoritet av min lagtingsgrupp har en annan åsikt. Det respekterar jag.
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Ltl Harry Jansson, replik

Tack talman! Jo, det stämmer att minister Thörnroos från början har
haft en annan syn på detta, men vi har varit noga i centergruppen att
gång på gång fråga att om detta är en fråga som hela centergruppen omfattar och svaret har varit återkommande ja. Vi har både ministrar och
enskilda ledamöter också i regeringsblocket, som har en annan syn. Med
tanke på att försöket med den s.k. rattfylleriförseelsen förföll så är det
här det näst bästa som man kan åstadkomma i ett ganska svårt politiskt
läge där åsikterna går isär.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Barbro Sundback

Fru talman! Det här lagförslaget baserar sig på att regeringen skriver i sitt
program: ”Arbetet mot rattonykterhet måste prioriteras och förslag om att
sänka promillegränsen föreläggs lagtinget efter utredning”. Det som har varit problematiskt i sammanhanget är vissa teknikaliteter, men politiskt har
det varit så att den ansvariga ministern inte har önskat förverkliga regeringsprogrammet på den här punkten. Som jag har förstått det så var hon också
emot en sänkning av promillegränsen i den förra regeringen, som inte lyckades lägga fram ett lagförslag.
Nu har lagförslaget fått en lite annan touch, det var mycket både trevligt
och spännande att lyssna till minister Karlström. Jag hyser stor respekt för
honom, han har tagit till sig av diskussionen och det är hedervärt av honom
att förverkliga regeringens program på den här punkten, även om han personligen har någon annan uppfattning. Det är precis den norm som vi nu kritiserar, det är den allmänna normen. För alla gäller 0,5 som promillegräns
och vi tycker inte att det är bra om man utgår från den tanken att alkohol och
bilkörning hör ihop. I grunden är tanken den, precis som man har lyckats
med i Sverige, att när man kör bil ska man inte dricka alkohol, inte ens en
mellanöl, även om många av oss vet att man kan dricka en mellanöl. Många
av er vet att jag älskar öl så det är en stor uppoffring att gå med på 0,2. Nej, så
galen är jag inte att jag måste dricka öl och köra bil, men man kan faktiskt
fortsättningsvis ta en öl både till lunchen och köra, men om man inte tar till
lunchen så kan man ta till kvällen. Det är inte en nykter lag på det viset utan
det finns en prutmån.
Det centrala är normen, man ska inte dricka alkohol och köra bil, därför är
sänkningen till 0,2 logisk. Sverige är här ett föregångsland. Det är någon som
sade att varför är det inte så i övriga Europa. Se på deras trafikstatistik,
olycksfall och dödsfall i trafiken, hur den stiger under helgerna. Sverige har
världens mest framgångsrika trafiksäkerhetspolitik och dit hör naturligtvis
den här frågan också. Här ska vi verkligen ta efter Sverige. Det är ett normkritiskt tänkande och alltid när man har ett normkritiskt tänkande, som ofta
jämställdheten, så är det några som är på sidan om, dvs. det här förhindrar
inte att de verkliga alkoholisterna åker fast. Det är inte det som är det primära syftet. Nu kommer flera att åka fast, med mycket lägre promillegränsen.
Ingen av oss som är måttlighetsdrickare klarare av att göra något vettigt
om vi har mer än 0,5 i blodet. Man kan säga att alla som klarar av att sätta sig
i en bil och hitta nyckellåset så de har redan en ganska stor konsumtion. Alla
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de över 1,0–1,2 är redan sådana som dricker mycket. Det är inte det som är
syftet med lagstiftningen utan det är att föra in en norm att man överhuvudtaget inte ska dricka när man kör bil, det är normen. Det handlar inte heller
om att vi ska sätta resurser på knark i stället. Det är ett sätt att inte hålla sig
till den normkritiska diskussionen.
Det andra försöket för att på något vis omöjliggöra den här lagstiftningen
är att det inte finns några vetenskapliga bevis att 0,2 leder till säkrare trafik.
Det kan hända att det inte finns, men jag kan berätta för er som psykolog att
det finns en massiv forskning inom psykologin hur alkoholen påverkar människors reaktionsförmåga. Det är det som är det centrala. Om man inte kan
upprätthålla den uppmärksamhet och den reaktionsförmåga som krävs för
att säkert framföra sitt fordon utan den störs eller försämras på grund av alkoholen då måste man beakta det när man gör promillegränserna. De vetenskapliga bevisen finns nog. I så gott som alla länder har man gjort sådana försök.
Sedan till själva lagförslaget, ja, jag är väldigt förtjust i det här. Jag upplever inte att det här är någon lagstiftningskatastrof som vi fick höra från ledamot Gunnar Jansson, för att boten inte motiveras på någon grundlagsenlig
nivå. Det är precis som minister Karlström säger, det är väldigt pragmatiskt.
Det har antagligen i de allra flesta fall den effekt som ledamot Harry Jansson
formulerade så bra. Det här blir en minnesbeta för alla måttlighetsdrickare,
som chansar, ”äsch, jag tar ett glas till” och så åker man dit. Då kommer man
nog att vara mycket mera försiktig nästa gång.
Det är ett sätt att förändra människors beteende genom lagstiftningen. Det
påverkar attityderna och det påverkar beteendet eller så påverkar det beteendet och attityderna. Det är ganska lätt att förutse alla de positiva effekter som
den här lagstiftningen kommer att ha. Det var relevant som minister Karlström sade, att om man nu har 0,2 eller 0,21 så behöver man inte vara särskilt farlig i trafiken och det räcker med den här boten antagligen för att
många ska ändra sitt beteende, men man drar inte igång hela apparaten med
domstolar och saker. Domstolar är överbelastade med rattfylleri, sådana här
förseelser. Det borde syssla med viktigare saker.
Här gör sig Åland intressant. Alla som har följt media såg att det här hade
stor genomslagskraft i så gott som alla finska medier i förra veckan. De finländare som kommer hit och inte känner till det här finns säkert. Om de
skulle råka åka fast skulle de i varje fall minnas det Ålandsbesöket och
komma att berätta om det för sina vänner och bekanta. Det gör Åland lite intressantare ännu en gång. Det ska man inte vara rädd för.
Sedan kan man tro att det här ska försämra förutsättningarna för restaurangbranschen. Det är ändå så att den här lagstiftningen handlar om trafiksäkerhet och då kan det faktiskt hända att restaurangbranschen måste
komma med några innovationer och inte bara leva på att sälja sprit till folk
som åker bil.
Summa summarum, fru talman, socialdemokraterna stöder det här förslaget fullt ut. Vi hoppas på en snabb behandling i utskottet och i motsatt till de
flesta partier här kan jag meddela att vi är helt eniga. Vi tycker inte att man
ska dricka alkohol och köra bil. Tack, fru talman!
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Vtm Roger Jansson, replik

Tack fru talman! Tack ledamot Sundback för ett mycket analytiskt och
bra resonemang i den här frågan. Jag delar den till alla delar. Jag vill replikera i anledning av frågeställningen att det inte finns ett vetenskapligt
underlag i de här frågorna. Jag hittade på webben en utredning som en
statlig myndighet i Sverige har gjort 2013 som heter ”Riskkurva för alkohol – studie baserad på omkomna personbilsförare i Sverige”. Den
utredningen relaterar också till utredningar i andra länder, man började
tidigt i USA göra utredningar framgår det här. Slutresultatet för det vi
diskuterar idag i den svenska studien är ”Resultatet visas i figur 1 och
för det lägsta koncentrationsintervallet 0,2-0,4 promille är den skattade relativa risken ca 12 gånger”. Alltså det är 12 gånger större risk att
det ska ske trafikolyckor än när det är under 0,2.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Jo, det är helt logiskt att risken ökar. Det har vi alla som
dricker åtminstone personlig erfarenhet av. Ju mer man dricker desto
lalligare blir man och mera oprecis i sina rörelser. Varför skulle det inte
gälla när man kör bil också. Det är bra om det finns utredningar. Jag vet
att när vi senast diskuterade det här så t.ex. Sverige tror jag inte att har
några direkta utredningar vad 0,2 innebar när man sänkte. Det är också
väldigt svårt att säga att det kanske beror bara på en enda sak när det
gäller trafikfrågorna, men det är bra att vtm Roger Jansson tar fram det
här och förmedla det gärna till finansutskottets medlemmar.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack fru talman! Ledamot Sundback och jag brukar ha meningsskiljaktigheter ganska ofta, men så här långt är vi rörande överens. Det var ett
bra anförande, framför allt att hon lyfte fram normen från socialdemokraterna. Det jag också tycker att man ska ta med i debatten som är
ganska uppenbart, är att de här få killarna och tjejerna som kör mellan
0,2 och 0,5 inte är en speciell grupp, utan det är här vi har de grova rattfylleristerna just den gången. De har inte hunnit dricka mera, eller de
har hunnit förbruka alkoholen, men polisen får dem under sin lupp så
att man har en början. Gör de detta två gånger så kan man ingripa. Jag
har själv jagat dessa killar och gubbar framför allt, som till och med kör
påverkade till daghemmen med barnen.
Ltl Barbro Sundback, replik

Talman! När man gör en norm som gäller alla så berörs majoriteten
ganska lite av det. Det är fortsättningsvis de som dricker mycket som
lättare råkar in i granskningen. Om det är så ledamot Åke Mattsson menar så har jag inte några kommentarer till det. Det är säkert så. Nu
måste alla måttlighetsdrickare också skärpa sig. Det är huvudnormen,
det är inte frågan om man dricker lite eller mycket, man ska överhuvudtaget inte dricka när man kör.
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Ltl Åke Mattsson, replik

Tack herr talman! Jag vill också ge respekt till socialdemokraterna som
har lyckats enas i den här frågan, som är ganska väsentlig, att man anser
att man inte ska köra i fyllan i trafiken. Ålands framtid tycker det motsatta, det är okej att köra i fyllan.
Ltl Barbro Sundback, replik

Talman! Ja, ifråga om Ålands framtid tar jag inte ställning, men inte
skulle det förvåna mig. Inte att de tycker att man ska köra i fyllan, men
att de tycker att det här inte ska införas. Det finns en genusaspekt i det
här, det är en riktig karl som klarar av sitt drickande, körande, fiskande
och allting. Det spelar ingen roll, en riktig karl ska kunna ta en öl när
man själv vill. Det är en gubbnorm, eller machonorm som finns i Norden och på många andra platser. Lyckligtvis är majoriteten här jämställda, vidsynta och kloka förutom i några fall. Tack!
Talmannen
Replikskiftet riktas alltid till talaren. Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Anders Eriksson

Herr talman! Man kanske borde vara som ledamoten Sundback, att man har
sina egna regler. Nu är det så att knappt har dammet lagt sig efter vin i parken innan vi får nästa storpolitiska fråga nerbrakande på våra bord. Tittar vi
på det som är positivt i det här förslaget är det när landskapsregeringen skriver att man ser mycket allvarligt på det grova rattfylleriet och när gränsen
sänks är avsikten att straffskalan följer med neråt. Det är bra och jag vill börja
med det positiva. Det är de grova rattfylleristerna som ska bort från vägarna.
Det har pratats mycket om var man ska ha fokus. Det är det man borde ha fokus på. Inte alla, men många av dem, kör ändå oavsett om det är 0,2 eller 0,5
promille.
Landskapsregeringen föreslår i en paragraf att gränsen för grovt rattfylleri
ska sänkas från 1,2 till 0,8 och det tycker vi från Ålands framtids sida är bra.
Det kunde till och med göras ännu bättre. Man säger att det finns en stor majoritet för 0,2, det är det som har styrt framför allt näringsministern Fredrik
Karlströms agerande och så står det också i framställningen. Det är märkligt
att man kan veta det förrän lagtinget har behandlat ärendet. Social- och miljöutskottet, där jag sitter med, behandlade rusmedelsbetänkandet och det är
riktigt som det står i framställningen att vi var helt överens om att vi ska
sänka gränsen för grovt rattfylleri, men vi var synnerligen tveksamma till
hemsnickeriet med 0,2 till 0,49.
Vad har vi nu på vårt bord? Hur är det här lagförslaget uppbyggt? Man kan
titta på vad polisen säger i sitt utlåtande så behöver man inte tro att det enbart är mina egna åsikter när jag säger att det är ett extremt svårtolkat, tillkrånglat förslag. Försöker vi analysera det helt kort så finns det fyra olika
klasser i det lagförslag som vi har fått. Under 0,2 promille är det grönt, det
kan också vara intressant att fundera på vilka signaler det ger. Det ger förstås
signalerna att det är jättebra. Mellan 0,2 och 0,49, den andra klassen, så
döms man för rattfylleri, men det är snabb böter, det är 200 euro för alla,
oavsett hur mycket man förtjänar. Vad ger det då för signal? Jo, det ger inte
signalen att det är jättebra förstås, det ger signalen att det inte är så bra, men
nästan. Tittar vi på den tredje klassen, 0,5-0,8, då pratar vi också om rattfyl662

leri och det ger böter eller fängelse till högst sex månader. Det ger signalen att
det inte alls är bra. Sedan har vi den fjärde klassen, över 0,8 promille och då
är det grovt rattfylleri och självklart ger det signalen att det är allt annat än
bra.
När jag säger att det är ett tillkrånglat system så är det de fyra klasserna
som jag gick igenom. Vi vet också att det behöver inhandlas precisionsalkometrar om det här ska fungera. Enligt uppskattning från polisen kostar det
80 000 euro, men med tanke på hur det går många gånger när det budgeteras från landskapsregeringens sida, kan det vara mycket, mycket höga belopp
innan allting är färdigt med utbildning osv. Vi vet också att det behövs ett register för klass två, när det är nästan bra. Åker man andra gången inom ett år
blir det körförbud, men jag hittar inte någonting om det i själva lagtexten. Det
är också lite märkligt. Vi vet också att kvalitetsuppföljningen, enligt vad landskapsregeringen skriver, ska skötas av Institutet för hälsa och välfärd. Vi vet
inte överhuvudtaget om det fungerar på svenska, eller om det är som den
åländska polisens hemsida, att allt snart börjar gå på finska.
Jag noterade att minister Karlström sade att han inte trodde att han skulle
lägga ett sådant här förslaget. Jag måste ärligt säga att det trodde inte jag heller. Det var ett intressant anförande som ledamot Annette Holmberg-Jansson
hade. Där fanns det starka näringspolitiska aspekter. Det här är mycket en fix
idé hos minister Karlström som gör att vi står där vi står. Det enda alternativet, det enda alternativet, det upprepas gång på gång. Jag noterade att den
minister som är ansvarig gjorde på smart klassiskt centersätt och ställde sig
vid sidan om, Harry Jansson står för den nymoralistiska linjen och minister
Veronica Thörnroos står för den, vad ska vi säga, lite gamla centerlinjen, att
man ska vara tveksam. Då har man båda linjer igen och spelfältet fritt.
Herr talman! Jag satte ingen storpolitisk fråga för Ålands framtid och det
är förstås sant, men det krävs ändå en viss saklighet i alla saker som dyker
upp här på vårt bord. Det finns flera viktiga principiella frågor i botten. Jag
ska återkomma till dem. Om man tittar på vad polisen säger i sitt remissvar,
sitt utlåtande, så skriver man bl. a. så här: ”Vid all myndighetsutövning ska
respekteras de grundläggande och mänskliga rättigheterna dessutom ska
det finnas ett krav på likabehandling”. Man säger också att åtgärderna ska
vara i proportion till det som eftersträvas, man säger att det är motiverat att
begrunda proportionalitetsprincipen då det gäller tvångsmedel i proportion
till påföljden. Man säger också att det är svårt att göra en exakt beräkning av
så pass låga alkoholhalter.
Man säger att i trafikövervakningen uppdagas ofta flera överträdelser på
samma gång, t ex vid rattfylleri kan det vara överhastigheter, obetalda skatter
osv. Dessa brott behandlas oftast genom utfärdande av en strafforder som
grundar sig på förarens nettoinkomster. Hur behandlas det här nya förslaget
om rattfyllerifall där ordningsbot är den enda påföljden i samband med andra
överträdelser. Man säger också att vid första gången ska förutom en ordningsbot ges en varning. En varning är ett förvaltningsbeslut som inte kan utfärdas av patrullen på fältet, med tanke på det som sades i presentationen.
Man säger också att med tanke på polisens resurser torde det vara oskäligt
att binda patrullens resurser för att vakta en förares promillegräns, det är
alltså efter att någon hamnat lite över 0,2. Vem ska då sitta och se till om föraren kan åka vidare eller inte.
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Sammanfattningsvis säger polismyndigheten så här i sitt utlåtande: ”Som
sammanfattning kan konstateras att lagförslaget ger upphov till ett flertal
frågeställningar som anses problematiska i samband med den praktiska polisverksamheten. Möjligheten att använda tvångsmedel anses inte vara i
proportion till gärningen och påföljden såsom den framförs i lagförslaget.”
Polismyndigheten anser dessutom att brottsrubriceringen orsakar problem i
praktiken i och med att man har två olika rattfylleriklasser. Det här är precis
samma sak som vi i social- och miljöutskottet kom fram till.
Jag sade att det finns viktiga principiella frågor i botten. Vart fjärde år, det
råkar sammanfalla lite märkligt med valrörelsen, då är alla partier för minskad byråkrati. Det här förslaget leder till betydligt utökad byråkrati. Den personliga friheten är viktig, det säger de flesta partier åtminstone på högerkanten, här inskränker man den. Man säger också att man ska värna om den personliga integriteten, med det här förslaget blir det ganska långt tvärtom. Man
säger också som en fjärde viktig princip, att man vill ha ett rättssäkert samhälle. Vi vet att det här blir ett osäkert rättsläge. Det kom vi fram till i socialoch miljöutskottet, det säger också polismyndigheten i sitt utlåtande.
Dessa viktiga principiella frågor är viktiga för Ålands framtid oavsett om vi
skulle vara i regeringsställning eller om vi skulle vara i opposition. Där tror
jag att vi är lite unika. Men den viktigaste principiella inställningen är att det
inte alltid kan vara så att de som inte sköter sig ska utgöra normen. Om det så
är bidragsfusk, det är ett fåtal som fuskar, konsekvenserna blir att det blir
orimliga pålagor, orimliga system för alla. Det är ett fåtal som gör miljöbrott,
konsekvenserna blir från ÅMHMs sida orimliga övervakningsprocedurer för
alla. Det här är också samma med rattfylleri. Det måste finnas sunt förnuft
som kollegan Brage Eklund sade i en replik och också den egna personliga
moralen. Det måste fortsättningsvis tillmätas ett värde.
Herr talman! För att återknyta där jag började. Det grova rattfylleriet är
det viktiga. Om Ålands framtid råkar vara det enda partiet som är för enkla
obyråkratiska lösningar så må vi vara det. Man borde för att komma bort från
det föreslagna krångliga systemet med fyra olika klasser skulle man sänka ytterligare gränsen för grovt rattfylleri till 0,5 promille. Allt över det är grovt
rattfylleri och under är det grönt. Det är ett enkelt och transparent system.
Jag vill också säga att det här är vi eniga om i vår lagtingsgrupp med tanke på
det som sades här tidigare.
Det var ett intressant anförande på många sätt som ledamot Annette
Holmberg-Jansson hade, men jag måste fråga upp för jag tyckte att hon inledningsvis sade i sitt anförande att den moderata lagtingsgruppen står
bakom lagförslaget. Jag uppfattar inte hennes anförande att hon står riktigt
bakom det. Det är mycket möjligt att jag hörde fel så därför vill jag fråga upp.
Vi är från Ålands framtids sida är åtminstone en enig lagtingsgrupp för att
vi vill bibehålla 0,5 procent. Vi vill ha ett enkelt och transparent system, men
vi vill skärpa till på allvar med det grova rattfylleriet. Tack herr talman!
Ltl Åke Mattsson, replik

Herr talman! Jag är också för frihet, men det är en viss sorts frihet. Jag
vill ha frihet i trafiken från rattfyllerister. Då pratar jag kanske inte om
0,2, som jag fokuserar på till 100 procent. 0,2 har man tagit för att ta
bort debatten som man annars skulle ha kommit med att äter man en
viss sorts mat eller annat så kan man väl få lite alkohol. Det handlar
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egentligen om noll för mig när man talar om gränserna. Jag vill ha frihet
från dem som kör med 0,4 till exempel. Jag är ganska ordentligt påverkad själv när jag blåser i alkometern med 0,4 så jag anser inte att vi har
omdömet kvar då, som vi har i vanliga fall. Har jag mycket alkoholproblem, att jag dricker mycket alkohol får man inte den känslan. När vi
står på egna ben, det är ett väldigt raljerande, att vi inte kan tänka själva,
men helt plötsligt får vi kalla fötter när vi en gång tänker själva, har
någonting eget. Nej, nu ska vi springa i ledbandet på finska sidan, tycker
att det är jättebra, det är det som är viktigt. Det vet vi från polisen att det
är det som man tycker att är centralt där.
Talmannen
Tiden är ute.
Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! Det är lite ovanligt snårigt att komma från en gentleman
som ltl Åke Mattsson. Vi lade ett förslag från vår sida att sänk avsevärt
mera, sänk gränsen för grovt rattfylleri. Det är de grova rattfylleristerna
som vi vill ha bort från vägarna. Där är vi eniga. Vi vill också ha den friheten att vi får bort de grova rattfylleristerna från vägarna. Vi vill inte ha
något arrangemang om att om du har bränt för rattfylleri så bara för att
du har alkolås så får du köra vidare. Det vill vi inte. Ledamot Åke Mattsson säger att han egentligen vill ha noll promille. Det vet vi alla att det är
en omöjlighet. Precis som man sade i ett tidigare replikskifte så är det
egentligen en omöjlighet med den teknik vi har idag att veta om det är
0,1, 0,2 eller 0,3. Igen, vi graderar det här med personlig frihet olika. Jag
vet att ltl Åke Mattsson alltid har haft en väldigt, väldigt hård linje när
det gäller de här frågorna. Det kan jag respektera, jag kan bara be honom respektera att jag har en annan linje.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack herr talman! Den åsikten kan jag inte göra någonting åt. Den
kommer vi att fortsätta ha, men för den skull kan vi fortsätta debattera
frågan. Jag är förvånad när jag tittar på lagstiftningen i övrigt, jag blir
nästan stum när jag hör raljerande om olika nivåer. Snatteri, stöld, grov
stöld, fortkörning, där har vi samma system. Går du genom lagstiftningens alla olika paragrafer i strafflagen som har vi ett system. Det har inte
funnits i den här lagstiftningen förut och nu helt plötsligt är det någonting som man inte ska klara av, det är något nytt och främmande. Det
här är vedertagen lagstiftning som vi har haft sedan 1800-talet, att man
har olika nivåer på brotten. Den här biten förstår jag inte. Precisionsalkometer är det en katastrof att man inte har. Man raljerar att det kostar
80 000, men hur mycket sparar man inte på att man inte måste åka in
till sjukhuset, gå före folk i kön för att det kommer ett rattfyllo. På sjukvården sparar man pengar för att polisen ska kunna fortsätta med blåsningen efteråt och hantera den biten. Det här är en kanongrej om man
äntligen får en precisionsalkometer tack vare lagstiftning. Redan det är
värt en ny lagstiftning. Tack.
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Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! Ledamot Mattsson säger att det inte är någonting nytt att
vi har haft olika nivåer, det har vi haft sedan 1800-talet. Så kan det säkert vara. I och med att vi är ett parti som i alla sammanhang vill ha så
enkla, så transparenta lösningar som möjligt så bryr vi oss inte om hur
det var på 1800-talet, utan vi tycker att vi bara ska ha en enda gräns så
att det blir klart och tydligt. Jag tror att om man vill ge en tydlig signal
att alkoholförtäring och bilkörning inte hör ihop är det här det bästa sättet. Nu är det så att man säger att det inte är riktigt bra, men det är nästan bra, man får 200 euro i böter och sedan är allt frid och fröjd. Det tror
jag inte är så speciellt bra. Om man vet att om man går över gränsen, 0,5
promille, så är det grovt rattfylleri och då är det väldigt allvarliga påföljder, då tänker man sig nog före både en och två gånger. Tack!
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Christian Beijar, replik

Herr talman! Ltl Anders Eriksson gör sig till tolk för att vi i social- och
miljöutskottet skulle vara kritiska till en rattfyllerigräns mellan 0,2 och
0,49, men det stämmer inte alls och det vet han mycket väl. Vi skrev i
utlåtandet: ”Utskottet avser inte att i detta skede ta ställning till införande av rattfylleriförseelse i trafikbrottslagstiftningen på grund av
det oklara läget”. Det var för att man använde begreppet rattfylleriförseelse. Det omöjliggjorde då att man inte kunde använda tvångsmedelslagen, man kunde inte tvinga folk att blåsa. Däremot var det många av
oss som var väldigt positiva till en sänkning till 0,2 och då skulle man
kalla det till rattfylleri. Det är den åtgärden som landskapsregeringen nu
har gjort.
Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! Man kan alltid ta upp valda delar ur ett betänkande och
presentera linjen åt ena hållet eller åt det andra hållet. Jag har uppmanat var och en att ta del av social- och miljöutskottets betänkande nr
2/2014-2015. Jag har det nämligen här. Det är riktigt att vi avslutade
hela resonemanget där vi pekade på de brister och de problem som uppstår med att ha en ny klass mellan 0,2 till o,49. Det är riktigt att vi avslutade med att säga att vi inte tar ställning till det i det här skedet. Jag
uppfattar nog att de flesta av oss, annars har vi följaktligen inte haft ett
enigt betänkande, varit överens om att det här blir ganska tillkrånglat.
Ltl Christian Beijar, replik

Herr talman! Ännu en gång delar jag inte ledamot Erikssons syn på det
här. Det var så att utskottet konstaterade att vi inte kan ta ställning till
detta beträffande begreppet rattfylleriförseelse. Det utreddes sedermera
i god ordning och där man konstaterade att man inte kan tillämpa det
utan istället använda begreppet rattfylleri. Det var flera av oss som hela
tiden var inne för en sänkning till 0,2, men enligt grundförslaget, det
första förslaget, var det inte möjligt just på grund av att man använde
begreppet rattfylleriförseelse. Nu har ju landskapsregeringen, som jag
tidigare har sagt, mycket eminent löst den frågan.
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Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! Jag får rekommendera kollegan Beijar att läsa polismyndighetens utlåtande om det här lagförslaget så får han se hur eminent
man tycker ifrån dem som berörs och dem som ska jobba med detta, hur
eminent man tycker att landskapsregeringen har löst det här. Tittar vi
på vad social- och miljöutskottet sade så sade man för det första: ”Utskottet välkomnar en sänkning av gränsen för grovt rattfylleri från 1,2
till 0,8 promille”, precis som jag sade i mitt anförande. Sedan säger
man: ”Enligt vad utskottet har fått erfara är dock införande i trafikbrottslagstiftningen av en lindrigare grad av rattfylleri inte helt
okomplicerad.” Sedan för vi resonemanget vidare, och det är sant: ”Utskottet avser inte i detta skede att ta ställning till införandet” och där
står vi och där tror jag att vi har stått under hela den här mandatperioden om inte det här storpolitiska ärendet skulle ha brakat ner på våra
bänkar.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Herr talman! Ledamot Anders Eriksson kan inte riktigt hålla sig ifrån att
kicka lite på centern när han pratar om att vi är uppdelade i nymoralister och konservativa gamla centern måste på det här sättet lämna spelfältet fritt. Det var ledamotens egna ord. Jag tror säkert att jag kan säga
någonting om Ålands framtids agerande också, men det gör jag inte. Det
ger ingenting till debatten i sak, tvärtom. Den här typen av lagstiftning
är en samvetsfråga så det är väldigt intressant när man får höra vad folk
verkligen tycker och tänker. Det är jätteintressant. Till saken! Ledamot
Eriksson pratade om hemsnickeri. Då handlade det just om, vad jag förstår, zonen mellan 0,2 och 0,5. Det skulle vara väldigt intressant att få
veta vad de tycker, som pratar på det sättet.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! Det är klart att man kan använda det uttrycket om man
vill, att jag tar chansen att kicka på centern, men jag noterar att det finns
två olika linjer igen och igen och igen. Ltl Eliasson säger att han också
skulle kunna säga mycket om Ålands framtid, men han vill inte göra det.
Jag tror att han inte har så lätt att göra det för även i detta ärende är vi
eniga och vi brukar vara eniga i de flesta ärenden. Det är det som är den
stora skillnaden. När det gäller formuleringen hemsnickeri, så är det
ofta en sak som uppfattas som väldigt nedvärderande, som väldigt dåligt. Det tycker jag inte. Hemsnickeri kan också vara väldigt bra, men i
det här fallet var det inte riktigt det. Det blev ett väldigt tillkrånglat och
komplext system och det är inte så bra.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik!

Tack herr talman! Nej, jag hade också den uppfattningen att ledamot Eriksson inte tyckte att det var så positivt utan att ordet hemsnickeri här
var negativt om förslaget. Jag kom inte så långt i min förra replik, men
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då är det antagligen det här med 0,2 till 0,5, den här zonen, som är
hemsnickeriet. Då tycker jag att det skulle vara väldigt intressant att
veta hur de som tycker att det här är ett hemsnickeri tänker? Är det okej
att köra med 0,49 på de åländska vägarna. Är det okej? Har man full
kontroll över sitt fordon när man har 0,49? Har man det? Det skulle
vara intressant att veta om de som pratar om hemsnickeri, hur de tänker
just i de två frågorna.
Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! Det är bra frågor. Synbarligen lyssnade inte kollegan Eliasson på mitt anförande för jag gav faktiskt svar på dem i mitt anförande,
men jag ska upprepa det. Nej, det är absolut inte ok. Det är absolut viktigt att man ger en tydlig signal, inte en tillkrånglad signal, inte en signal
där gemene man inte riktigt vet var gränsen går. Vad var 0,2 och vad var
0,49, vad var 0,8 osv. osv. Ett väldigt tydligt och transparent system, vid
0,5. Över det är det grovt rattfylleri, alltså väldigt nära 0,49 och det som
jag pratade om, det personliga ansvaret och också egen moral. Den absoluta majoriteten av alla tänkande ålänningar vet att om konsekvenserna är att man åker för grovt rattfylleri över 0,5 så är man väldigt försiktig. Man kan bra när man kommer ut och hälsar på kollegan Eliasson
ta en mellanöl och köra hem, man behöver inte vara orolig, men man tar
definitivt inte något mera. Jag hoppas att det var svar på frågorna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Fredrik Karlström, replik

Herr talman! I lagförslaget läser jag följande: ”I lagförslaget har polismyndighetens synpunkter beaktats till alla delar utom vad gäller
straffsatsen för rattfylleri mellan 0,2 och 0,49 där polismyndigheten
förordar dagsböter istället för lagförslagets ordningsbot.” Det är det
som är den stora skillnaden efter att polisen har gett sitt remissutlåtande, som ledamot Eriksson läste och som vi har bearbetat in i lagen.
Det polisen inte tycker om är att vi har ordningsbot istället för dagsböter. Det är vad de inte tycker att är OK med den här lagen. Bara för att
hålla sig till fakta. Sedan till de principiella påståendena om den personliga friheten och byråkratin och rättssamhälle. Det är precis det jag tycker att den här lagframställningen föreslår. Personlig frihet att kunna vistas ute i trafiken utan att behöva träffa en rattfyllerist som vi då anser att
man blir efter 0,2 även om straffskalan upp till 0,49 är lite lägre än
gränsen 0,5. Byråkratin blir mindre med tanke på att polisen ska förses
med precisionsalkometrar och man behöver inte sätta igång hela den
rättsliga apparaturen som man gör idag vid 0,5.
Talmannen
Tiden är ute.
Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! Fakta är viktigt, jag hoppas att man ser på det i utskottet.
Det finns flera av de saker som jag läste upp i polismyndighetens utlåtande som fortfarande finns i betänkandet, bl.a. att påföljderna ska stå i
proportion till brottet. Jag förstår inte riktigt hur det kan bli mindre by668

råkrati med ett system med fyra olika klasser jämfört med det som vi har
idag. Det får jag inte riktigt att gå ihop.
Minister Fredrik Karlström, replik

Herr talman! Det är med tanke på att polisen förses med en precisionsalkometer så behöver personer som blåser över 0,2 inte skickas vidare
till sjukhuset och gå före i kön till blodkontrollen. Man behöver heller
inte sätta igång hela rättsapparaten om man blåser under 0,5 när vi vet
att kompromissen går ut på att annars finns det en majoritet för 0,2 enligt det handlingsprogram som utarbetats från landskapsregeringen.
Sålunda blir det inte mer byråkrati att ta den här kompromissen och det
här lagförslaget än det andra alternativet som hade blivit en rak och
hård 0,2 gräns. Det är precis där som det ur ett rättssäkerhetssamhälle
och ett perspektiv som blir straffet om man blåser 0,21 i proportion med
en ordningsbot istället för en dagsbot och körförbud till skillnad från om
det skulle vara 0,2 med en rak gräns. Ålands framtids resonemang om
0,51 och grov rattfylla där och att o,49 är OK känns inte riktigt genomtänkt.
Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! Det är genomtänkt såtillvida att vi fortfarande skulle vara
så gammaldags att vi skulle ge lite utrymme för personlig frihet, lite utrymme för den egna personliga moralen. Vi är helt övertygade om att
har man en tydlig gräns istället för att folk ska behöva sitta och fundera
på vad som riktigt gäller och vad är vad. Jag noterade att i Ålandstidningen den 24.4 står det i en krönika signerad Fredrik Granlund om att
ålänningarnas fördomar om politiker går ut på att det snackas för mycket och görs för lite så innebär det här förslaget bara vatten på deras
kvarnar. Så tror jag också att det är. Jag tog inte del i vin i parkendebatten, jag tyckte att det blev för mycket, men den här frågan har viktiga principiella frågor och därför ville jag lyfta upp dem. Den personliga
friheten är viktig för Ålands framtid och den är viktig på riktigt, minister
Karlström.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik

Tack talman! Jag vill bara besvara ledamot Erikssons fråga till mitt anförande där jag började med att säga att det är moderat samlings majoritet som stöder framställningen. Jag sade också att jag för fram mina
egna åsikter när det gäller den här framställningen. Som det framgick av
debatten är redan ltl Petri Carlsson av en annan åsikt.
Ltl Anders Eriksson, replik

Talman! Tack för det klargörande. Det händer ofta, åtminstone för mig
med mina fantastiska manuskript att jag glömmer bort både en och två
ord. Jag hörde inte ordet majoritet, det kanske sades men det hördes
inte eller om ledamot Holmberg glömde bort att säga det, det må vara
hur det vill, nu vet vi i varje fall. För övrigt tyckte jag att det var ett väldigt bra anförande som ledamot Holmberg-Jansson hade.
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Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Torbjörn Eliasson

Tack herr talman! Ja, det är så att gränser måste vi alltid sätta. Det måste finnas gränser och där håller jag med föregående talare, ledamot Eriksson, att
de ska vara tydliga. Det måste vara målsättningen för lagtinget i all lagstiftning att det ska vara tydligt.
Herr talman! Som jag uppfattade det och som vi tassar lite som katten runt
het gröt så är frågan: ”Är det fel att köra bil om man har strax under 0,5.”
Det är en viktig fråga i dagens läge, när vi vill flytta från 0,5 ner till 0,2. Personligen skulle jag ha varit attraherad av ett rent förslag, dvs. att man skulle
ha sänkt från 0,5 till 0,2. Då hade vi också varit 100-procent tydliga. Det lät
sig inte göras och då tycker jag redan från första början när jag såg det här
förslaget, så är det bra.
Det finns bra och det finns dåliga kompromisser. I det här fallet tycker jag
att det är en väldigt bra kompromiss, som också är lite intressant och spännande. Jag vill direkt gratulera minister Karlström och teamet som har tagit
fram detta. Det visar att när man kör fast så behövs det lite kreativitet och
nytänkande. Det är så att 0,5 promille för mig är helt enkelt för hög gräns.
Det är en för hög gräns. Man har för mycket alkohol i blodet om man blåser
strax under 0,5. Då ska man inte köra bil.
Som jag sade så är modellen som vi har i förslaget bra. Vi kan kalla den den
åländska modellen, med ordningsbot. Jag går inte in på detaljerna som andra
har pratat om. Jag är övertygad om att det här kommer att avskräcka. Det
kommer att sända ut en signal, folk kommer att bli försiktigare. Bara det att
det har gått ut en sådan signal och att man blir försiktigare kommer att ge effekter som vi inte kan mäta. Åtminstone på kort sikt, men på längre sikt kan
man gå tillbaka och säga att det där var ett bra beslut. Det handlar faktiskt
om att rädda liv. Vi vet att alkoholen är en stor negativ faktor när det gäller
trafikolyckor.
Det finns många andra frågor som man kunde kommentera här, exempelvis det här med näringslivet, som vi hade en diskussion tidigare för en timme
sedan. När det gäller restaurangerna tror jag att de får marknadsföra sig på
ett lite annorlunda sätt i framtiden, de får föreslå alkoholfria varianter, man
kan dricka Ramlösa, man kan dricka alkoholfritt vin och man kan dricka alkoholfri öl. Nu kan jag inte priserna på detta, men jag kan tänka mig att skillnaden mellan en Ramlösa och en mellanöl inte är så speciellt stor. Tar man
de alkoholfria varianterna av ölen så tror jag att de antagligen är ganska jämförbara med mellanöl, kanske till och med dyrare att dricka alkoholfritt. Nej,
men det är vad jag tror. Man kan säkert få in de här pengarna ändå, för folk
måste dricka någonting.
En intressant grej med den här lagen, den här lösningen, är att nu kommer
vi att få fram statistik, för det är det som man alltid har sagt att det inte finns
någon statistik mellan 0,5 och 0,2. Det kommer vi att få nu. Efter ett antal år
kommer vi att ha en kurva som visar hur många som ligger i det här intervallet. Det är bra.
Herr talman! Avslutningsvis så har jag en retorisk fråga, vem skulle vilja
flyga med en pilot, en flygkapten, som har klarat 0,5-provet? Inte jag, det är
en stor trygghet att veta att åtminstone för Finnair, SAS och de andra stora
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flygbolagen är det 0,0 som gäller. Piloten har autopilot och det är mycket
större utrymmen mellan flygen när de möts än vad det är på en väg, när man
susar mot varandra i 100 km i timmen, 90 km förlåt, och det är bara några
meter emellan. Det är tänkvärt. Herr talman! Som vi har hört så är jag för den
här lagen. Tack!
Ltl Petri Carlsson, replik

Herr talman! Jag vet inte om jag hörde fel, men ledamot Eliasson säger
att man kommer att rädda liv med den här promillegränsvändningen. I
den ena satsen sade han det och i den andra säger han att det inte går att
mäta. Jag vill ändå kräva att man på något sätt kan se statistik. Det finns
många exempel runt omkring oss där man har sänkt promillegränsen.
Vad är det för statistik, var finns den, det måste finnas siffror som visar
på att man faktiskt räddar fler liv om man sänker promillegränsen. Nå,
den statistik som jag har tagit del av säger motsatsen. Vad är det för statistik, det vill jag veta.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack herr talman! Jag är inte expert, men jag ser det så här. Det finns
ingen statistik idag, nej. Det är därför att vi inte har de här gränserna,
0,5 till 0,2 existerar inte och därför finns det ingen statistik. Vi vet hur
många som kör grovt rattfulla, vi vet hur många som blåser över 0,5,
men vi vet inte hur många som ligger i intervallet 0,2 till 0,5 så därför
har vi ingen statistik att falla tillbaka på. Hade vi det idag skulle det ha
varit lättare att ta den här förändringen. Det kommer vi att få och efter
några år kommer vi att lära oss och då kan vi se effekterna av det här. Då
hoppas jag att vi också kan säga att vi har räddat liv.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack herr talman! Det finns statistik på där man har sänkt andra promillegränser, precis som jag sade i en tidigare replikväxling, som visar
på att det inte hade någon effekt att sänka promillegränsen på antalet
trafikolyckor relaterade till just rattfylleri. Själva sänkningen av gränsen
har på flera ställen visat sig att inte ger någon effekt. Utskottet borde
ändå titta närmare på detta, och jag hoppas att de gör det. Det saknas
information i det här lagförslaget. Att införa någonting för att det eventuellt kanske, är jag tveksam till när det kostar mer pengar, ökar byråkratin, skapar merarbete och sådana saker känns lite som att det står
och svajar på svag grund.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack herr talman! Det kan faktiskt vara så, ledamot Carlsson, att det är
många, många fler än vad vi kan förstå som kör bil strax under 0,5, det
kan faktiskt vara så, men vi har inte någon statistik på det. För mig, om
man ligger mellan 0,4-0,5 så ska man absolut inte sätta sig i en bil, för
då är man lullig. Vi vet inte hur många det är. Det kan vara många fler
än vad vi tror, det kan man bara spekulera i, men småningom kommer
vi att få statistik på det här.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Åke Mattsson, replik

Herr talman! Jag håller med, som de flesta säkert vet, ledamot Eliassons
anförande, men det finns en sak jag ifrågasätter. Statistik kommer vi
aldrig att få i den här frågan. Det är det som är problemet. Det är liknande på andra ställen också. Ser man på den finska lagstiftningen så
ändrade det ganska radikalt där i och med att man införde alkolås, som
fångade upp betydligt mer alkoholister och rattfyllerister än vad jag någonsin kunde tro. Det fungerade betydligt bättre än vad jag trodde. Jag
var skeptisk till det, det här kan inte vara någonting. Där har man fått en
siffra. Vi har infört det och vi har också läkarkontroller på dem som åker
fast för rattfylleri enligt det lagförslag som ligger idag. De måste ha bra
leverprover och inte ha överkonsumtion på alkohol för att få tillbaka
körkortet. Det här kommer att göra att man gör ingrepp mot det här. Jag
ser de här åtgärderna vi har gjort nu redan, man har problem med att
stora gäddor äter upp fiskar i en sjö. Vad gör man åt det? Tack!
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack herr talman! Ja, det har jag inte svar på, men om vi återgår till
ärendet så visst kommer vi att få statistik. Jag kan inte förstå annat än
att vi kommer att få statistisk eftersom vi sätter in en ny gräns, 0,2 till
0,5. Där kommer det att ges ordningsboter. Det är klart att vi kommer
att få en statistik på det. Den statistiken har vi inte haft tidigare.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack herr talman! Jag var lite onödigt provocerande mot ledamot Eliasson, men det kanske var avsiktligt också. Det här med gäddorna är också
det resonemang som vi har här i salen, vi har stora gäddor som äter upp
fiskarna. Hur ska vi komma åt det? Naturligtvis måste vi ha stort garn.
Var vill de små gäddorna fortsättningsvis simma och bli stora, men det
bekymrar oss inte överhuvudtaget. Det ska vara olika argument om frihet och ett raljerande kring det. Finmaskigt nät så får vi bort alkoholisterna härifrån och man tar också de grova rattfylleristerna om de den
dagen råkar vara så nyktra, att de har valt att de köra bil så länge den
dagen, att de har hunnit nyktra till. De dricker normalt inte när de kör.
Jag tror att det finns en poäng där. Naturligtvis, med statistik, men man
kan inte direkt säga att det var den här åtgärden som gjorde det här och
det här, men det finns en del som blåser. Jag tror att det går mycket
bättre än vad statistiken visar.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack herr talman! Vi är helt överens, ledamot Mattsson och jag. Det är vi
ofta och det bekräftar också lite det jag sade. Tack för det!
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Sara Kemetter

Herr talman! Det är många på talarlistan och det förs en livlig debatt. Det är
jag glad över för det här är ett jätteviktigt ärende. Att sänka gränsen för rattfylleri från 0,5 till 0,2 promille är ett tydligt ställningstagande och en möjlighet att förmedla ett klart budskap, alkohol och bilkörning hör inte ihop. Användningen av alkohol i trafiken utgör de facto ett betydande trafiksäkerhets672

problem. Enligt haverikommissionärerna var förarna i ungefär var tredje trafikolycka under fjolåret påverkade. Redan från mitten av 1970-talet har omkomna i rattfylleriolyckor fördubblats. Det bara ökar och ökar.
Konsumtionen av alkohol har också ökat och personskador orsakade av
rattfylleri ökar. Det här är alltså forskning som det här kommer från. Också
körförmågan försämras av små mängder alkohol. Enligt forskarna Häkkinen
och Laurell har man gjort flera fältstudier där man har undersökt förarens
reaktionsförmåga vid 0,5 promille i krävande trafiksituationer. Efter en portion alkohol förbättras reaktionen lite, men samtidigt ökar mängden fel. Efter
den andra alkoholportionen ökar både reaktionstiden och antalet fel. Stoppsträckan ökar på grund av alkoholens inverkan och reaktionsförmågan i kritiska situationer försämras. Olycksrisken ökar betydligt från 0,35 enligt
forskningen av Vaimosi och också Borkenstein, men också Olgen och
Mokowitch.
Att säga att det inte finns forskning och statistik och att vi inte vet vad vi
bygger våra lagar på är bara löjligt. Det är bara att googla så får du fram hur
mycket som helst. De tester som nu görs och andra forskningar gällande
misstänkt rattfylleri innehåller också en stor del läkemedel och droger. Vi har
tidigare diskuterat det här med blandmissbruk. Det är speciellt riskfyllt att
blanda alkohol och övriga rusmedel i trafiken. Som exempel kan nämnas att
marijuana i sig nedsätter förarens prestationsförmåga då man i en liten
mängd marijuana tillsätter en väldigt liten mängd alkohol, 0-0,4 promille,
minskar förarens körförmåga märkbart och olycksrisken ökar. Den här forskningen gjorde Robben redan 1998. En sänkning av promillegränsen till 0,2
promille skulle alltså göra det mycket lättare att ingripa gällande blandmissbruk och dess risker.
I Sverige sänkte man redan 1990 promillegränsen till 0,2. Enligt deras
uppföljningsundersökningar körde förarna mer sällan alkoholpåverkade. De
som åkte fast för rattfylleri hade en lägre alkoholhalt än tidigare. Antalet trafikolyckor och dödsolyckor minskade. Det här är forskning från Nordström
och Åberg. I Norge sänkte man promillegränsen år 2001 till 0,2 promille. Enligt deras uppföljningsundersökningar har också där rattfyllerister minskat
och fördömandet av rattfylleri har ökat. Man har alltså fått fast fler.
Redan i Finland 1981 har man debatterat detta, alltså för 30 år sedan, men
varför händer det ingenting. Kanske det är vår kultur eller hur vi ser på drickandet och rätten att få dricka, men så vill inte jag att vi ska ha det på Åland.
Därför är det mycket glädjande att vi nu kan ha ett eget åländskt förslag. Det
är faktiskt så som vi kunde analysera under debatten idag att det har blivit
accepterat att köra efter att man har druckit lite alkohol. Förarna, precis som
ni själva, bästa lagtingsledamöter förklarar i era anföranden, är bättre än tidigare att räkna ut hur mycket alkohol man kan dricka och ändå köra bil. Den
här forskningen hittar ni i Mäkiö och Haukkala.
Ungdomarnas, vilket också flera debattörer tar upp, uppger allt fler att de
kör efter att de har druckit alkohol. Den undersökningen hittar ni från Trafikskyddet år 2005. Hälften av 18–24-åringarna har den åsikten att körförmågan inte försämras efter en öl. 30 procent av föraren uppgav att de kör efter att de har druckit två öl.
Nå, tycker ni inte nu, bästa vänner, att vi behöver ha en normgivande lagstiftning, det tycker jag. Den här debatten borde absolut handla om attityder,
inställningar och alkoholkultur. Rätten att ta sig ett glas vin eller en öl efter
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maten fast man kör borde inte vara en rätt. Det borde vara absolut accepterat
att komma till en fest, till en restaurang och inte dricka. Det borde inte vara
så att vi pressar den som är med bil, och säga att du kan ta ett glas skumpa,
det går helt okey, du kör ju först om fyra-fem timmar. Det är helt okej, du kan
ta en öl nu, ja sedan kanske en öl till. Det borde vara accepterat att säga nej,
jag kör bil. Det gör det lättare för gravida, det gör det lättare för alkoholister,
det gör det lättare för sådana som vill vara absolutister. Varför inte skapa den
känslan som jag tycker att är sund.
Normgivande lagstiftning har varit lyckad. Exempelvis utanför Ytternäs
skola måste man köra 30. Man sänkte också hastigheten i Mariehamns stad.
Vi fick läsa stora rubriker om arga människor som tyckte att de borde ha rätt
att få köra lite hårdare när det är raka sträckor. Vad ser vi idag? Jo, hastigheten har sjunkit i Mariehamns stad, man saktar ner när man kör förbi dagis där
det står 30, eller skolor. Det är bra. Vi har hört under debatten att rökning på
restaurangerna har minskat. Det är också lyckat. Är det inte ett sådant samhälle som vi vill ha?
Den här reformen kommer sannolikt att kräva en debatt och har redan
startat en debatt i riket. Det är bara bra att vi föregår som exempel, precis
som Norge och Sverige. Nu är Åland med på tåget och kanske det får Finland
att tänka om, med tanke på att de redan i riksdagen 1981 hade den här debatten och inte så mycket har hänt sedan dess. Sedan är det så att sänkningen av
promillegränsen har ingått i landskapsregerings handlingsprogram om missbruk. Det är det här det egentligen handlar om, att nu verkligen komma till
slutet.
Det som jag skulle vilja lyfta fram, som inte alls har diskuterat, är det här
med sjöfylleriet, som verkligen också existerar, men som också verkar vara ett
tabuämne i den här salen. Vi bor på en holme, de flesta av oss har en båt, vi
rör oss mycket på sjön. Det finns grund, det finns kobbar, det är svårt att köra
i den åländska skärgården, åtminstone för mig på Kökar. Där tycker jag också
att vi måste börja diskutera hur sjöfylleri ska börja beaktas. Är det okej att
köra berusad på sjön? Det tycker inte jag. Tack!
Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik

Tack talman! Jag undrar om ledamot Kemetter har koll på vad den faktiskt gällande gränsen är för yrkesfiskare. Jag får olika svar från olika
håll, är det fortfarande 1,5 promille? Om det fortfarande är 1,5 promille
måste jag säga att jag är benägen att hålla med om att man behöver se
över lagstiftningen på sjön.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack herr talman! Jag är inte någon expert, det ska jag inte säga, men
jag har också hört att det är sådana här siffror och därför ville jag ta upp
det i debatten. Alla av er har åkt på sjön. Sitter man i en öppen båt och
har tagit sig ganska många glas och ska försöka köra så går det så jäkla
fort. Det ska gälla precis samma regler som på land, som att köra bil, det
borde också gälla på sjön. Det är min personliga åsikt. Tack
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Åke Mattsson

Herr talman! Jag har engagerat mig i den här frågan ganska länge. Det som
fick mig att engagera mig från början var när jag stod och hade alkotest för
bilar. De som då blåser 0,49 två gånger efter varandra fick åka vidare som om
ingenting hade hänt. Körkortet blev inte indraget, det hände ingenting utan
det är tack och ha en trevlig kväll, medan för dem som blåser 0,5 två gånger
efter varandra blir det stora konsekvenser, framför allt om man ska på semester eller om man kommer till Åland på grund av något annat. Körkortet blir
indraget under en ganska lång tid, det är böter, fotografering, blodprovstagning osv. Jag tycker inte heller att den biten är bra. Det här som Ålands framtid har att man skulle göra en ännu skarpare gräns, det är en knivskarp gräns,
är inte heller bra. Det är någon som får fara vidare som om ingenting har
hänt.
Vi har en glidning i lagstiftningen normalt i alla överträdelser. Från lindrig,
till normal och till grovt brott och det tycker jag att man ska ha här också. Jag
anser att rattfyllerister tar många liv och förorsakar stora skador. Alkohol och
trafik hör alltså inte ihop. Jag fasar med tanke på att mitt barnbarn skulle
sätta sig i en skolbuss eller någon annanstans där någon har mellan 0,4 och
0,5 promille. Det tror jag att de flesta här är överens om att det inte är någonting som är eftersträvansvärt i något sammanhang. Framför allt som det har
varit uppe här flera gånger. Den normativa lagstiftningen är det som är
centralt.
Vi ska också veta att det inte bara är här på Åland som vi har den här inställningen om den här förändringen. Nordiska ministerrådet hade samma
åsikt i Helsingfors 2012 då man tog ett beslut om att verka för att hela Norden borde ha en gräns på 0,2 i biltrafiken. Däremot finns det en positiv tendens när man ser på rattfylleriet i hela Finland. Det går neråt, det har minskat
radikalt sedan 2007. Kanske det är alkolåset som har haft sitt inträde. Man
hamnar också i fotboja i riket, vilket vi inte har här. Det kanske skulle vara ett
bra alternativ för dem som får ett ovillkorligt fängelse, att man fortsättningsvis kan ha sitt jobb kvar, att det inte fullständigt slår sönder alla sociala strukturer, men dit har vi inte kommit ännu.
Den hälsodeklaration som ska vara när man ska förnya körkortet efter rattfylleri är också viktig. Man ska ha, som jag tidigare nämnt, ett rent leverprov.
Vad gäller precisionsalkometern förfasar man sig över kostnaden, men jag vill
lyfta fram den en gång till. Det här är en inbesparing för samhället i och med
att polisen inte behöver fara med rattfyllerister på kontroll till sjukhuset osv.
Man avlastar också sjukvården med det. Det blir inget större problem. Man
kan ha dem mobila så att man kan blåsa ute i Eckerö och på så sätt slippa ta
busen med och fara in till stan.
Att polisen ska stå och övervaka dem som har blåst över 0,2 för att de ska
bli nyktra, fungerar det naturligtvis inte så. Jag betvivlar att polisen överhuvudtaget har rätt att tillåta någon att köra bil. Jag tror att om jag kommer till
polisen och säger att jag vill blåsa i alkometern för att vara säker på att jag
inte har 0,5 idag, så tillåter man inte att man gör det överhuvudtaget. Det är
inte något som kommer att belasta myndigheten heller.
Sedan ska vi veta att vart tredje dödsfall i vägtrafiken i Finland beror på
olyckor där någon av parterna har varit påverkade av alkohol. Tittar man på
statistiken och utredningar som har gjorts ska man veta att 25 tjejer mellan
18-19 år åker någon gång under året med en rattfyllerist, medvetna eller
675

omedvetna om det. Alltså det är en på 7-8 som enligt statistiken gör det. Det
blir ganska stora siffror också där. Oftast är det killarna som kör i fyllan i det
här sammanhanget, här har vi inte jämställdhet ännu.
Ca 20 procent av de omkomna personbilsförarna har alkohol i blodet, 70
personer dör i alkoholrelaterade trafikolyckor. Var tredje ung förare dödas i
trafiken, alltså det här är väldigt stora problem och naturligtvis löser vi inte
problemet med att sänka till 0,2, men det är en bricka i spelet och det är på
rätt håll att man på sikt kan förändra. Det finns ytterligare siffror kring det
här. Var tredje mopedist som dödas har alkohol i blodet. Det säger sig självt
att det är en väldigt utsatt grupp och i den åldern också, man är oskyddad på
mopeden, man har både dåligt omdöme och dålig erfarenhet i den där åldern.
Alkohol är ingen hälsokost, det ska vi ha klart för oss när vi pratar om alkohol och man pratar om frihet osv. Det är ingenting som man i det långa
loppet mår bra av. Det har uppenbara fördelar, måste jag säga, när vi umgås
människor emellan, men däremot inte om man tar det som självmedicinering
om man mår dåligt. Om man dricker själv kan det vara förödande.
I mitt jobb har jag diskuterat många gånger sådana som har åkt dit för
rattfylleri. Vid ett flertal tillfällen är det fullständigt vanliga normala människor som har vettigt omdöme, det är familjefäder osv. Om man frågar hur de
kunde sätta sig bakom ratten och köra så där får man inget svar. När man
kommer upp till en viss promille så försvinner omdömet fullständigt. Man
har egentligen ingen aning om vad man har gjort. Det är mycket enklare för
de vanliga människorna som hamnar i det här tillståndet av nästan patologisk
fylla, man sitter aldrig bakom ratten och kör överhuvudtaget i något sammanhang när man har druckit alkohol.
Alkoholisterna och överkonsumenterna är ett kapitel för sig. Där är det
också de som dricker en eller två öl på morgonen för att dämpa oron och ångesten som man kan få om man har alkoholproblem, det är ju först på eftermiddagen som jag ska köra, tänker man. Det ligger i sakens natur att en alkoholist kan hålla sig nykter, de kör ofta på kalas också för de vet att om de börjar dricka lite så tappar de kontrollen. Så är det också i det här fallet, man
dricker och sedan far man i alla fall och ställer till med en rattfyllerigrej.
Nej, noll i trafiken finns det många fördelar med. Hur stark alkohol är det?
Man ser när en missbrukare går ner sig, man lämnar allt som normalt har
stor betydelse för en människa, man tappar körkort, man tappar kanske familjen, man tappar respekten, arbetet, ekonomin, vänskap osv. för alkoholen
har väldigt stora krafter som vi jobbar emot.
I och med att vi ingriper för dem med alkohol i trafiken, man ger en tankeställare till dem som åker fast med en låg promille och det innebär kanske att
de slutar köra, nyktrar till och tar itu med sitt alkoholproblem också.
Debatten är lång och jag tror att jag kan stanna här. Jag vidhåller fortsättningsvis att det här är en bra lagstiftning och jag hoppas att den ska få rätt
bemötande och att vi ska få så stor enighet i salen som möjligt. Tack!
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack talman! Forskningen visar att en straffpåföljd och dess storlek har
tämligen ringa betydelse för beteendet hos människor, i all synnerhet
ifråga om beteende under alkoholpåverkan. Samma forskning visar att
den största avskräckande effekten har risken att åka fast. Det här är en
grundmurad sanning i straffrätten och den bestrids inte, vad jag känner
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till i alla fall, i vetenskapen. Det här gäller också på Åland och i Finland.
Det är en effektiv polis som gör att vi har de här låga rattfyllerisiffrorna i
Finland och på Åland samtidigt som vi har en hög alkoholkonsumtion i
Finland och kanske minst lika hög på Åland. Risken att åka fast är den
helt avgörande effekten. Normen och sanktionens storlek har en marginell betydelse.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack fru talman! På det området är jag benägen att hålla med ledamot
Gunnar Jansson, jag uttryckte mig kanske lite oklart i något sammanhang här. Väldigt många straff har skärpts, det är ett år för vanligt rattfylleri och två år för grovt rattfylleri och då blir man av med körkortet.
Det kan påverka lite. Det är normen, tanken, så att barnen växer upp i
hem där man på varje kalas sitter och säger att man kan dricka två glas
vin till maten, du kan dricka tre glas vin, du kan till och med dricka fyra
glas vin utan att du blir full, du kan dricka så och så mycket öl, men du
kommer inte över 0,5. Man ska ha en grundinställning redan från barn
att man inte kör bil när man dricker sprit och man kör inte bil när man
är full. Alkohol och trafik hör inte ihop. Det är det som jag är ute efter,
attityden. En attitydförskjutning är väldigt svår att få till stånd, därför är
det väldigt viktigt att den ska finnas och vara klar och tydlig.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack talman! Där är vi överens, normerna har ganska begränsad effekt
för attitydförskjutningar, det krävs andra metoder. Det stämmer. Jag
kommer återigen till polisens förebyggande verksamhet. Den har varit
framgångsrik och den är det, kollegan Åke Mattsson, en framgångsrik
polis för egen del. Jag tycker att polisens preventiva verksamhet är bra.
Låt domstolarna sköta domsmakten, dvs. rättsskipningen. Polisen sköter preventionen och beivrande av brott och så får domstolarna sköta
påföljderna.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack fru talman! Det finns nog ingen spricka här mellan ledamot Jansson och mig. Jag skulle gärna ha sett att det hade varit en strafforder
åtminstone för det här brottet. Tyvärr nådde vi inte ända fram och det
kunde också ha varit ett straff med hot om fängelse i botten också vid
upprepade fall. Det är politikens vardag att man får kompromissa och
att det är bättre att vi har en norm att det inte är okej att köra i fyllan.
Jag kan leva med den här kompromissen fastän det inte är optimalt för
mig heller.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson

Fru talman! Jag såg den här meningen, som var uppe tidigare i en diskussion,
att personen inte blir av med körkort, men får naturligtvis inte köra bil innan
promillehalten har sjunkit under 0,2. Jag tyckte att den fanns med i någon
replikväxling och undrar hur man ska göra i den bedömningen. Det fanns något resonemang om förbränningstider, om hur mycket man förbränner per
timme osv. Problemet när man upptäcker promillehalten är att sållningsin677

strumenten ger en ögonblicksbild, de talar inte om kurvan är på uppåtgående
eller nedåtgående, så att prata om förbränningstid där blir lite problematiskt.
Det hoppas jag att också utskottet kan titta närmare på, vi inte får något svar
här idag. En lösning skulle förstås kunna vara att polisen tar flera prov med
korta mellanrum, men det innebär ytterligare en mycket svår hantering.
Ltl Eliasson tyckte bland annat att vi, genom att ändra lagen från 0,5 till
0,2 promille, får veta hur det ser ut med statistiken. Här vet jag att man västerut tar alkotest vid alla trafikolyckor, om det inte är uppenbart onödigt. Nu
är jag inte så kunnig i hur man exakt gör här. Någon annan kanske vet? Men
vi borde i så fall kunna få veta åtminstone hur det ser ut vid olika promillehalter utan att ändra gränsen.
Jag tänkte lite berätta om statistiken från rikssidan som jag har tittat på.
År 1994 ändrades gränsen för grov rattfylla i Finland från 1,5 till 1,2 promille.
Det var effektlöst och ändrade inte statistiken. Däremot framgår det tydligt av
statistiken att totalkonsumtionen av alkohol är klart kopplad till antalet rattfyllor. Här ser man i Finland mycket tydliga kopplingar. Till exempel så hade
man 27 544 fall av rattfylleri år 2007 som till år 2012 sjönk till 19 134 fall.
Alltså en minskning av antalet med 8 410 fall av rattfylla. Utan att ändra
promillegränserna! Ytterligare så kan man se att 96 människor dog i rattfyllerirelaterade olyckor år 2008, vilka mer än halverats till 43 dödsfall år 2012.
Utan att ändra promillegränserna! Så sänkta promillegränser kommer inte
att utrota rattfylleriet. Däremot tycker jag att det är viktigt med signalen vi
sänder i sammanhanget med grov rattfylla där de verkliga problemen finns.
Därför kan jag stöda en sänkning av gränsen för grov rattfylla.
Tillämpningen av lagen borde dessutom bli skarpare. Idag kan en rattfyllerist komma undan med dödsvållande med ett lindrigare straff än det man får
i straff för till exempel dråp. Sådant kränker medborgarnas rättskänsla. Så,
ja, en sänkning av promillegränsen för grov rattfylla är okej, men inte den att
sänka den lägre från 0,5 till 0,2. Det är helt enkelt onödigt och ger fel signal
då vi plötsligt kriminaliserar fler ålänningar i onödan, ger polisen mer arbete,
ökar kostnader, begränsar individens frihet och kan drabba en del av näringslivet negativt som ledamot Annette Holmberg-Jansson redde ut. Som jag sa i
en replikväxling; ansvarsfulla ålänningar kör inte på 0,5 promille, inte heller
de med 0,2 promille. De som inte är ansvarsfulla kör med vilken promillehalt
som helst. Det här lagförslaget kommer inte att ändra på det och är således
onödigt. Tack för ordet!
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Fru talman! Det är jättebra och det tar man tacksamt emot att det sker
en minskning trots att man inte har sänkt promillegränsen. Fortfarande
är det 43 liv och man ska naturligtvis göra alla insatser som man kan för
att försöka minska dödligheten och riskerna i trafiken. Bara för att det
minskar idag ska vi inte avstå ifrån att göra en sådan här förändring.
Varför jag egentligen begärde replik nu var ledamot Petri Carlssons funderingar på hur en som hade blåst över 0,20 ska få reda på när man kan
köra på nytt. Jag är övertygad om att den personen väntar nog säkert
tills han eller hon tryggt kan köra sin bil hem.
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Ltl Petri Carlsson, replik

Tack fru talman! Jag undrade inte över det, det fördes fram i ett tidigare
resonemang om förbränningstiden per timme av alkohol. Det undrade
jag om man kan förlita sig på. Kurvan kan vara på väg uppåt också och
då kan man inte säga att förbränningstiden blir exakt så där. Det var det
jag vände mig emot lite. Förklaringen var inte tillräcklig.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack fru talman! Ledamot Carlsson hade också en diskussion om att polisen måste ta flera prover osv. Det tycker jag inte är aktuellt. Det är så
att har man blåst för mycket så får man se till att man kommer tillbaka
till bilen när man vet att man kan köra på nytt. Det måste man ta ansvar
för själv.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack fru talman! Ja, det är möjligt, men jag tycker förstås att utskottet
kan diskutera detta med polisen hur de ser på det här, hur man arbetar
med det här. Polisen är trots allt den som ska övervaka att den här lagen
följs.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack fru talman! Jag kan hänvisa till ordväxlingar som har varit här i salen när det gäller statistik. Man hänvisar till att det inte ändrade när
man sänkte grovt rattfylleri, det har inte med det att göra, men samtidigt
kommer det andra ändringar. Det sker saker i samhället på flera olika
plattformar, men man kan inte stirra sig blind på statistik. Samhället är
inget Excel dokument. Det som gjorde att rattfylleriet har minskat, som
man är övertygad om, det är alkolåset idag. I och med att de kom in syns
det en klar förbättring. Tittar man på alkoholisterna så är det otroligt
många som inte återfaller i rattfylleribrott i och med att man har fått alkolås. Därför kan det också vara så att man kan erbjuda alkolås åt dessa
personer som blåser 0,4 om man kommer efter ett år tillbaka och blåser
0,4 igen. Då uppdagas det att man tydligen har ett problem och då borde
man skaffa ett alkolås när de är nyktra. Det är ett steg att komma
framåt. Det finns många fördelar kring detta. Att bara hänga upp sig på
en enda sak och titta på fakta är inte bra.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack talman! Den information som jag har fått fram är att det är den totala alkoholkonsumtionen som är det som har sänkt antalet olycksfallen
som har med rattfylleri att göra. Alkolås vid grov rattfylla är självklart
okej.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack fru talman! Vi har alkolås vid rattfylleri över 0,5 redan nu. Att
sänka grovt rattfylleri, man bryr sig inte om det är grovt eller inte när
man kommer upp till den promillen. Det är egentligen medan man har
vett och sunt förnuft kvar bland dem som tappar det när man dricker,
det är också de som kör i fyllan, så det ska vara stopp redan där. Man
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kör inte överhuvudtaget så länge man har det kvar. När du börjar gå
över 0,5 har du tappat en del av omdömet. Det är helt uppenbart, det är
inte någonting som är en konflikt här. Därför borde gränsen komma tidigare, innan vi börjar tappa kontrollen. Nu är det alldeles för sent som
det är idag.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack fru talman! Som jag sade så tycker jag att ansvarsfulla ålänningar
inte kör med 0,5 och man ska inte heller köra med 0,2. Jag tror inte att
gränserna kommer att ändra på dem som inte är ansvarsfulla. Jag tror
inte att en sänkning av gränserna kommer att förändra det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Ledamot Petri Carlsson för ett resonemang där han säger
att de verkliga problemen gäller för dem som tas för grov rattfylla och att
det här förslaget inte kommer att spela någon roll. Det är inget kritiskt
resonemang utan det utgår från att alla trafikbrott som sker under alkoholens inverkan helt enkelt bara kommer sig av att det finns några väldigt stora konsumenter. I nästa sekund säger han att den totala alkoholkonsumtionen har en sådan effekt att om den sjunker så minskar antalet
rattfylleribrott. Jag kan intyga att då gäller det inte dem som drabbas av
grov rattfylla. Sedan menar ledamot Carlsson att det inte spelar någon
roll att vi sänker till 0,2.
Ltl Petri Carlsson, replik

Fru talman! Det finns ingen vetenskaplig fakta, det finns ingen statistik
som visar på att det har en effekt på antalet rattfyllerifall som minskar i
och med att man sänker promillegränsen. Vi kommer att ha dem som
kör med 0,4 som orsakar lite fler trafikolyckor än dem som kör med 0,2,
det finns det statistik på, men de stora svängningarna kommer efter 0,5
eller 0,8, där kommer den enorma ökningen av kurvan. Själva sänkningen av promillegränsen har inte, vad jag vet, någon statistiskt säkerställd effekt på att det finns färre trafikolyckor som är relaterade till rattfylleri.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Ledamot Petri Carlssons partibroder hade andra uppgifter
som han förde fram här i debatten. Man måste skilja på hur många rattfyllerifall som polisen tar och hur många trafikolyckor med skador som
uppstår som en följd av rattfylleriolyckorna. Det som ledamot Petri
Carlsson sysslar med är just det att han försöker ringa in en liten grupp
som är förklaringen och de värsta som samhället ska åtgärda, inte den
generella normen. Det är det som är fel i ledamot Petri Carlssons resonemang. När den generella normen förändras så att det blir ännu svårare att dricka och köra bil så drabbar det alla och vi får mindre trafikolyckor på grund av det.
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Ltl Petri Carlsson, replik

Tack fru talman! Jag tycker inte att det står i strid med det som min kollega sade, om det var vtm Roger Jansson som ledamot Barbro Sundback
hänvisade till. Jag sade precis att jag höll med om att det finns en liten
ökning upp till 0,5, men de stora förändringarna kommer senare. Det
jag sade var att en sänkning av promillegränsen finns det ingen statistik
som visar att det skulle minska antalet trafikolyckor, som är relaterade
till rattfylleri. Fortsättningsvis så har jag inte sett något sådan. Kanske
utskottet kan presentera det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack talman! I kollegan Petri Carlssons anförande ingick många intressanta uppgifter av statistisk art och annat. Jag vill igen bara påpeka och
belysa att normers effekt på beteende är i vår kultur mycket begränsat.
Man brukar säga att 75-76 procent av befolkningen följer en norm för att
den finns, resten bryr sig ganska lite om innehållet i den, med tanke på
sitt eget beteende. Det här är stabila siffror som vi har i vårt samhällssystem. Den stora effekten till laglydnad är just risken att åka fast. Låt oss
vara överens om det. Jag var lite osäker till hur kollegan Carlsson förhöll
sig till den frågan i hänvisningen till att lagstiftningsändringar har påverkat siffrorna i den och den riktningen. Kan så vara men det vi vet är
att risken att åka fast är den stora faktorn som gör att vi har de siffror
som vi har.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack fru talman! Det är möjligt att det är så att risken att åka fast har en
sådan effekt. Jag har inget mer konkret att säga i den frågan. Jag förstår
inte riktigt hur ledamot Jansson kopplade ihop det till frågan om promillegränserna. Kommer det att öka den känslan? Jag tror knappast att
de som inte är ansvarsfulla och kör ändå med dessa promillegränser inte
bryr sig så mycket om risken att åka fast. Det hörda jag min rutinerade
erfarna kollega Åke Mattsson menade med sin långa erfarenhet att de
här som åker fast för mindre, de bryr sig inte ett dugg om de åker fast eller inte och vilka straffen är.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack talman! Det är viktigt det som diskuterades tidigare, införande av
alkolås och andra tekniska medel som försvårar bilkörning under påverkan av alkohol, om det har effekt i det konkreta fallet. Vad gäller den
allmänna lagstiftningens effekt på hur folk kör är den begränsad. Alla
vet om man är påverkad av alkohol eller inte, om man har gjort det åtminstone till en viss nivå, därefter kan det vara lite si och så, men få vet
på vilken nivå promillegraden ligger, är det 0,3, 0,5 eller 0,7 etc. Samtidigt vet alla att nu löper jag en risk och risken är att åka fast, vad påföljden kan tänkas bli brukar inte ha stor betydelse med tanke på beteendet.
Det är risken att åka fast som är den stora faktorn och viktiga faktorn.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
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Ltl Mika Nordberg

Fru talman! Vi håller på att göra en ganska enkel sak väldigt svår. För mig
handlar hela den här lagstiftningen åtminstone om var vi vill från politiskt
håll sätta ribban vad gäller alkoholförtäring och framförande av ett fordon i
trafiken. Ska vi ha 0,5 eller 0,2 som gräns? Det spelar ingen roll. Oberoende
vilken lag vi stiftar så är det någon som vill vara brottslig och sätta sig bakom
ratten och köra onykter och vålla problem i trafiken, så då spelar det ingen
roll var nivån är. Därför tycker jag att vi har fastnat alltför mycket i debatten
runt olika teknikaliteter.
Jag är lite förvånad över att vi inte har fått något gruppanförande från liberalerna överhuvudtaget i den här saken idag. Man har mera fastnat i teknikaliteter i lagstiftningen, men det viktiga är om vi vill ha 0,5 som den lägre
gränsen eller vill vi ha 0,2. Som jag har uppfattat det här i salen har vi en majoritet för 0,2. Även tidigare fanns det en majoritet som har uttryckt sitt intresse att sänka till 0,2, jag tillhör själv en av dem. Däremot har det kommit
argument som har gjort att i det här, som man kan kalla för kompromissförslaget som man har lämnat, så är det de facto straffpåföljder. Vad händer efter 0,2? Är det samma sak att ha 0,2 och 0,49 eller som vi idag har mera än
0,5. Där tycker jag att den straffpåföljd som nu är föreslagen är rimlig jämfört
med många andra brott som du kan göra både i trafiken och i samband med
framförande av fordon.
Man har sagt att det här inte är tillräckligt genomtänkt. Jag tycker att det
är väldigt bra genomtänkt. Det är rätt att Åland använder sig av sin egen behörighet när vi de facto har det i vår lagstiftning. Jag tror att Finland eventuellt kommer att ta efter detta nya system att kunna tillhandahålla sig statistikunderlag, som vi har hört tidigare. I Sverige har vi 0,2, i Finland har vi
0,5 och på Åland har vi hittat någonting som är ett nytt system helt enkelt.
Fru talman! Tittar vi även på det som har varit i media angående rapporteringen av det här, måste jag ändå tillägga att jag förvånar mig över den mediarapportering som har varit i den här frågan. De som har förespråkat 0,5
under hela debatten hitintills har sagt det utifrån möjligheten att kunna gå på
lunch, kunna ta en öl till maten eller middagen eller någonting annat. Nu
gjorde de från medias sida ett test varpå testet visade att efter en öl så var
man fortfarande under 0,2. Ja, då måste vi ta två öl. Med 0,5 kan du ta trefyra öl till lunchen och fortfarande köra bil och vara under 0,5. Kära kolleger,
jag hoppas att vi ska fokusera på det som lagen egentligen handlar om, 0,2 eller 0,5. Tack fru talman!
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack fru talman! Det var precis det jag sade också, ledamot Nordberg.
Det är gränserna som vi ska diskutera, det är de som är intressanta. En
replik som vår kollega med stor lagtolkningserfarenhet Gunnar Jansson
sade är att det är den avskräckande effekten som har visat sig viktigast.
Det är självklart att om man sänker från 0,5 till 0,2 så kommer den avskräckande effekten att bli större, efter vad jag kan förstå.
Ltl Mika Nordberg, replik

Fru talman! Det är just det jag var inne på. Det är den politiska viljan,
det som vi från politikerroll vill signalera till allmänheten, att bilkörning
och alkoholintag inte hör ihop. Därför tror jag att det är viktigt att vi gör
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det här, men det spelar ingen roll vilken lag vi tar så stoppar det inte någon som är kraftigt berusad att ta bilen och köra iväg.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack fru talman! Kollegan Mika Nordberg säger att ordningsboten är en
nyhet. Då avses den uppenbarligen i förbindelse med rattfylleri. Ordningsbot infördes i lagstiftningen i Finland och på Åland 1983 så det är
ingen nyhet. Det nya i det här sammanhanget är att polisen ska utfärda
påföljd av rattfylleri. Det är någonting som jag och liberalerna mycket
noggrant tänker oss för. Om det verkligen är ett brott som benämns som
rattfylleri, är det inte en fråga för domstol? Är det verkligen en fråga för
fältet? Igen, i grundlagens belysning av att den dömande makten ankommer på domstolar, medan den förberedande och preventiva verksamheten med mera ankommer på polisen.
Ltl Mika Nordberg, replik

Fru talman! Jag skulle önska att ltl Gunnar Jansson åtminstone i det här
fallet skulle kunna svara på frågan: ”Står ltl Gunnar Jansson bakom 0,5
eller ser han med positivitet mot en sänkning till 0,2?” Det är väldigt
lätt att gömma sig bakom teknikaliteter i lagstiftning efter lagstiftning
efter lagstiftning. Det här är så enkelt, man måste kunna säga om man
är för 0,5 eller 0,2. Vi fick ingen upplysning i lagtingssalen angående liberalernas ställning i frågan 0,2 – 0,5.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack talman! Det är väldigt svårt för mig att besvara en fråga i en replik
för i repliker ska det inte förekomma frågor.
Ltl Mika Nordberg, replik

Fru talman! Då vill jag gärna uppmana ltl Gunnar Jansson att begära
anförande här i salen och lämpligen leverera oss det ställningstagandet i
frågan från talarstolen.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Göte Winé

Fru talman! Visst är det så att det är svårt att se förändringar, svårt att acceptera något nytt. Jag stod utanför och pratade med en annan ledamot och så
säger han: ”Nå lite råddigt är det nog”. Det är klart, det är någonting nytt,
det är annorlunda. Kanske vi inte behöver vara som alla andra. Vi vågar tänka
utanför boxen, vi vågar säga det nya. Jag skulle själv sett en sänkning rakt av
till 0,2, så gammalmodig är jag. Det här lagförslaget är någonting helt nytt
och att det är minister Karlström som föreslår det förvånar mig inte det
minsta. Nu har landskapsregeringen kommit med ett nytänkande. Det tog
mig ett tag att se fördelarna med det här, men i morse tänkte jag att på något
sätt är det här en kreativ självstyrelsepolitik, man vågar tänka nytt. Ser vi det
politiskt är det som ministern sade i en replik, det finns en majoritet för 0,2
promille i den här salen. Nu kan vi testa, som jag kallade lagen tidigare idag,
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Lex Karlström och våga se det nya. Vi kan gömma det bakom teknikaliteter
och försöka prata sönder det på det viset. Ändå ser vi debatten här idag om
0,5 eller 0,2.
Det är inte så många som säger att det här med att ha en ordningsbot är
fel, utan det är kanske mera att man inte vill se 0,2 för man stör sig på friheten, rättigheten. Man ska ha rättighet att dricka alkohol och sedan köra. Ledamot Åke Mattsson uttryckte sig riktigt bra, som jag ofta brukar säga. Att
jaga de här med 0,3-0,4 är inte det vi är ute efter. Att man har så många som
sitter emellan, som polisen Åke Mattsson såg när han var polis. Det var inte
en och inte två gånger utan kanske det var flera gånger och det är dem vi vill
nå.
Det är så, som det också tidigare nämndes om, man är så mycket sämre förare med 0,5 än med 0,2? Jag hittade siffror från ett beslutsstöd från Akademiska sjukhuset, en chefsöverläkare hade kommit med en text om 0,3 promille, det var en normalbyggd person, säkert en mindre person än jag, där
hade man den normen, men 0,3 promille, avslappning, brist på koncentration och försämrad förmåga att klara av fina manövrar och små riktningsförändringar, 0,4 promille, försämrad bedömning att verifiera synfältet, dålig
avståndsbedömning och försämrad iakttagelseförmåga. Försämrad iakttagelseförmåga! De som vill ge friheten ser också ett okej till en försämrad iakttagelseförmåga i trafiken. Hm!
Bästa lagtingskollegor, jag vill ha en nykter trafik och jag vill se en sänkning till 0,2 promille. Det har jag väntat på länge. Förra regeringen försökte,
men kom inte i mål med det här. Nu har vi hört när man sänker ett lagförslag
och vi får en normativ lagstiftning till 0,2 promille. I ett tidigare replikskifte
sade någon att hur ska de veta när de kommer till Åland att vi är ett självstyrt
örike och har 0,2 promille? Jag själv åkte färja från Åbo till Stockholm i helgen med bil. Jag fick en lapp på backspegeln och där står det: ”I Sverige gäller
0,2 promille”. Klart och tydligt. Åker jag samma rederi och åker till Mariehamn kan det stå information om Åland och att det är ett självstyrt örike och
att där gäller 0,2 promille.
Med den här debatten och det här nytänkandet i Lex Karlström så når det
här som 1 000 kor, man får man en ny tröskel lite längre och det gör att man
pratar ganska mycket om det i riket. Jag var på simtävlingar i slutet av förra
veckan och även där nämndes det om det nya förslaget.
Fru talman! Nu har vi äntligen ett lagförslag om 0,2 promille och det tackar jag minister Karlström för. Sedan om man tycker att det är råddigt så om
två-tre år så tycker man att det här är ganska klart. Då har man accepterat
förändringen, men det tar en tid att acceptera förändringar. Jag tackar för det
och ser fram emot att lagförslaget går vidare och att vi har 0,2 promille som
gräns i trafiken på Åland.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack fru talman! Det var ett klarsynt anförande av ltl Winé den här
gången. Han nämnde mig med de här frustrationerna. Vi har diskuterat
dem i och med att vi har samarbetat ganska mycket under den här tiden.
Det är det viktiga, de som börjar köra i fyllan är kanske mopedisterna
redan. Det fanns uppgifter om att vid Gnisten hade barn berättat för
sina föräldrar att mopedisterna där drack öl och körde moped därifrån.
Det är det som händer idag, det är där det börjar. Med andra ord, blåste
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mopedisterna bara 0,3 så måste polisen klappa dem på axeln och de får
fara vidare. Att avbryta körningen är ganska viktigt. För mig är detta det
väsentliga att få fram, de här personerna behöver inte ens få en ordningsbot. Det viktigaste kunde vara att man plockar bort dem från trafiken, de ska inte köra mer. Det är en bit på vägen, det kan vara en strafforder, straffet är ganska oväsentligt, det viktigaste är att det fungerar juridiskt. Hur är det idag? Jag vet inte om ledamoten har en del kontakter.
Hur är mopedisterna, hur ser de på drickande och körande.
Ltl Göte Winé, replik

Tack fru talman! Nej, det vågar jag inte säga. De få antal mopedister
som jag pratar med är inte någonting som jag vågar säga här. Däremot
håller jag med ledamot Åke Mattsson att det är det här med upprepade,
de som upprepar, åker fast flera gånger. Det är dem man måste komma
åt. Kommer man igen med 0,3 eller 0,4 kanske man börjar vakna till och
fundera på om man har ett alkoholproblem om man därigenom gör det.
Man drack ju bara lite kvällen före och så dricker man bara en öl till
lunch och sedan dricker man bara en öl till middag och sedan tar man
ett glas vin på kvällen. Givetvis kan jag fara och handla följande morgon.
Det här blir att man har det konstant och då inser man inte heller vilket
problem man håller på att skapa sig. De här personerna är jag mest rädd
för i trafiken.
Talmannen
Replikskiftet är därmed avslutat.
Ltl Danne Sundman

Fru talman! För mig är det här ingen stor sak, det är inte heller svårt att ta
ställning i den här frågan. Jag skulle också ha stött en sänkning till 0,2 på
samma sätt som man har i Sverige. Det här är en kompromiss som jag stöder
för att få majoritet för en sänkning till 0,2. För mig och minister Karlström
och den andra delen av moderat samlings lagtingsgrupp som kommer från
det här partiet som jag har glömt namnet på, var det så att vi gick till val på
det här. Vi lovade Ålands folk att driva en sådan här sänkning. Nu har minister Karlström levererat det.
Det är en fråga om frihet. Frihet har nämnts många gånger här i talarstolen. För mig, för mina barn och för alla som vistas i trafiken är det viktigt att
dem som man möter och umgås med i trafiken inte har över 0,2 promille.
Helst ingen promille alls utan helt nyktra. Det är så att man inte behöver ha
någon forskning, man behöver inte ha någon vetenskaplig rapport framför sig
för att veta att när man har 0,5 promille är det länge sedan man borde ha
lämnat sitt fordon och åkt med någon annan. Det är också så att det kan finnas en person som har hög promillehalt, som kanske är bättre chaufför än en
som är helt nykter på grund av att den nyktra personen är trött, stressad eller
kollar sin Facebook eller vad det kan vara. Allting är individuellt, hur man reagerar på alkohol, vilken promillehalt man får osv. Vi lagstiftare kan inte ha
några generella personanpassade bestämmelser och tillåta en del utan man
måste gå enligt den nivå där alla klarar av att framföra ett fordon på ett vettigt sätt. Det är som jag ser det 0,2.
Friheten kan också förklaras så att det ska finnas en viss frihet och straffet
ska inte vara så hårt mellan 0,2 och 0,5. Det har jag lite svårt att försvara,
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men däremot kan jag försvara dem som tycker så eftersom de har den åsikten
och gör en annan bedömning än jag. Därför deltar jag i kompromissen.
När det gäller alkohol, det fick jag erfara ganska brutalt när jag 2009 gick
ut och utmanade resten av etablissemanget att vara nyktra, är det en väldigt
känslig sak. Det känns nästan som så att man har rättighet att dricka alkohol
och omvänd rättighet och omvänd skyldighet. Det hör man också i den här
debatten. Känslorna är inblandade. Jag ser det inte så utan den som vill
dricka alkohol får gärna göra det för mig. Det är en laglig drog och man ska
bara se till att man i övrigt förfar lagligt. Vill man köra bil ska man lämna alkoholen, eller dricka en öl om man vet att man kan det utan att reagera starkt
på alkohol.
Återigen, för mig är det här ingen stor sak och jag stöder den här framställningen. Jag hoppas att den går igenom och jag tror att det här kommer
att bli någonting som man tar efter i Finland. Det är ett sätt att lösa kompromissen som också kanske kan få majoritet i Finlands riksdag. Det skulle vara
intressant om vi var modell, att vi var facit och Finland tar efter och inte bara
att det är dem hela tiden. Tack!
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback

Fru talman! Det har varit många intressanta diskussioner och en del argumentationer har varit mera relevanta än andra, men det som är centralt är att
vi försöker skapa en ny norm för körandet och att det ska vara utan alkohol.
Det som vi har nu är att man faktiskt kan dricka, det är bara det att man inte
vet som förare alla gånger, hur mycket man kan dricka. Det har visat sig att
man kan dricka ganska mycket om man är en måttlighetsdrickare. Därför är
lagframställningen mycket bra och dess syfte här uppfattar jag att en majoritet stöder.
Det har funnits några argument som jag vill bemöta. Ledamot Gunnar
Jansson har sin vana trogen hållit sig vid processerna och formerna, vi har
kanske inte, som här har påpekats, hört någonting om innehållet i lagstiftningen, om han omfattar den eller inte, dvs. en sänkning av promillegränsen.
Liberalerna har varit sällsynt otydliga i den här frågan. Nå, så får man bete
sig. Det hade i alla fall varit intressant och hedervärt om vi hade fått höra
gruppens åsikt.
Ledamot Gunnar Jansson säger att man skapar en norm. Det är en sak och
medborgarna kanske omfattar den till 75 procent eller kanske lite mera. Det
tycker jag att är en hög procent. Det är alltså en kraftig majoritet. För att följa
normen så säger ledamot Gunnar Jansson, att det inte är så viktigt med påföljden utan det är risken att åka fast. Jag förstår inte på vilket sätt inte det
här resonemanget skulle vara tillämpligt på den här framställningen som här
har diskuterats. Vi kan jämföra med när vi i Mariehamn införde tidsbegränsad parkering, Strandgatan är ett bra exempel. På Ekonomiegatan, där vi socialdemokrater håller till, kunde det stå bilar hela dagen parkerade. Sedan införde man parkeringsbegränsningen, det var väl en hel rad säkert som det
första året fick bot och fick gå hem och betala, om det var 25 euro då, idag
tror jag att det är 35 euro. Idag är det inte många som står parkerad hela dagen på Strandgatan eller andra centrala gator.
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Påföljden är nog det viktigaste att det kostar alldeles för mycket att bli bötfälld för en sådan försummelse som man kan sköta på annat sätt. Varje rationell människa tänker ju nej, tusan att jag inte gick och flyttade bilen, att jag
glömde. Varje gång man parkerar på Strandgatan så skärper man sig och man
ändrar sitt beteende för att undvika att vara tvungen att betala 35 euro.
Nog har påföljden betydelse, men också risken för att åka fast. Det är
ganska god övervakning på Strandgatan. Båda dessa faktorer är viktiga. På
Åland har vi en ganska omfattande kontroll av rattfylleri eller rattonykterhet
som redan fungerar bra, men tänk om man skulle råka ut för att man har
druckit två öl, eller kanske tre och så ska man betala 200 euro. Det är ganska
dyra öl. Om man nu inte är alkoholiserad och absolut måste ha den där ölen
varje dag eller varannan timme, så undviker man nog det i framtiden om man
råkar ut för en sådan här 200 euros bestraffning. Så roligt är det inte att
dricka öl. Jag känner ålänningar som gärna vill hålla igen på kostnaderna för
att klara sin ekonomi.
I motsats till det mycket generella resonemang som ledamot Gunnar Jansson för så tror jag inte att det gäller i den här frågan. Här finns en klar norm,
här finns god övervakning och påföljden är betydande. Sedan tycker jag att
det är viktigt att det är polisen som utfärdar boten. De kan alltså och med sin
erfarenhet upplysa den här personen vid en diskussion där man frågar hur
mycket man har druckit. Då blir det lite mera normaliserat än att det alltid
ska vara frågan om något straff och man ska till domstolen när man i oförstånd har druckit två eller tre öl. Det är oproportionerligt att resonera på det
sättet.
Jag delar inte, som ni säkert förstår ledamot Gunnar Janssons argumentation i det här fallet. En annan diskussion som lite roar mig är när ledamot
Petri Carlsson pratar om att ansvarsfulla ålänningar inte kör bil och dricker
alkohol. Vad är ansvarsfullt? Är det en legal term eller en moralisk term. Jag
antar att det är det senare. Det bygger antagligen på naturrättslig uppfattning, om en människa får vara fri så handlar vi alla ungefär enligt samma
normer. Det är lite väl romantiskt tänkt. I vårt samhälle har vi krav på att alla
ska behandlas lika. Då är det jätteviktigt med klara och tydliga normer som
finns i lag och inte att vi skulle låta polisen börjar bedöma. Vilken människa
är ansvarsfull och vilken inte? Det går ju inte. Det där är ett helt idealistiskt
argument som inte har någon relevans egentligen på hur man minskar på rattonykterheten i trafiken. Då är nog den generella normen, det är det som gäller och den syftar till att man inte ska köra och dricka alkohol samtidigt. Tack
fru talman!
Ltl Petri Carlsson, replik

Fru talman! Det här med ansvarsfullhet och att följa den lagstiftning
som vi har är ganska viktigt. Att också följa den lagstiftning vi har. Där
menar jag att det finns ett ansvar att man gör det. I vissa fall tror jag inte
att man kommer att följa lagstiftningen, jag tror inte att den får den effekt som man eftersträvar genom att sänka promillegränsen. Ledamot
Sundback var inne på parkeringsreglerna i sitt anförande också. Där
finns det också regelverk och lagstiftning som säger att man inte får parkera på vissa ställen, t.ex. platser för funktionshindrade. Hur ser ledamot Sundback på det, att inte alla följer de regelverken.
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Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Att stifta lagar där alla skulle följa normerna är ett alldeles
för ambitiöst projekt. Det centrala är att det ska finnas lediga parkeringsplatser på Strandgatan och i den mån har lagstiftningen lyckats.
Ledamot Petri Carlsson tycker att jag pratar om fel sak. En ansvarsfull
medborgare följer lagstiftningen och allt fler har börjat göra det med
parkeringen i staden. Så är det också med körandet. Jag är övertygad om
att det här med 200 euro i ordningsbot, om man är måttlighetsdrickare
och inte är beroende av alkohol kommer man att beakta det i framtiden.
Så roligt är det inte att dricka även om det upptar en hel del av många
människors tid att fundera på.
Talmannen
Replikskiftet är därmed avslutat.
Ltl Gunnar Jansson

Fru talman! Det här är en remissdebatt och jag vänder mig till utskottet. Jag
har inget behov av att ge betyg på vad kollegorna anser. Jag ber utskottet beakta två relevanta saker, gränsen för rattfylleri och påföljden. Det är det som
är det väsentliga i det här sammanhanget.
För egen del vill jag säga att jag inledde mitt trafiksäkerhetsarbete i tiden
1971 som polismästare i Mariehamn. Debatten om nedre gränsen för rattonykterhet, rattfylleri och olika termer som har förekommit under tidens gång
rörde sig då redan kring frågan om 0,5 och 0,2. Det här är ingenting nytt,
värderade utskott, men väl värt att fördjupa sig i. Jag uppfattar frågan som
väsentlig, som en del av ett viktigt trafiksäkerhetsarbete och ett ansvarsfullt
uppdrag för Ålands lagting.
För egen del har jag inga problem med 0,2, låt det vara sagt av de skäl som
har förekommit här i debatten. Den som sitter bakom ratten och har förtärt
alkohol har i allmänhet ingen uppfattning om nivån på promillehalten i blodet än eventuellt en egen uppfattning om sin egen förmåga att framföra ifrågavarande bil, alltså bil ska inte framföras under påverkan av alkohol. Det är
ungefär läget, ungefär diskussionen.
I den liberala gruppen där alla och envar talar för sig har vi diskuterat den
här saken och medlemmarna har olika åsikter, men det är ingen trosfråga om
ja och nej utan det här är en inställning till frågan som sådan, hur vill man i
den här typen av lagstiftning förbättra trafiksäkerheten. Så har jag förstått
mina kolleger i den liberala lagtingsgruppen. De har alla möjligheter att i finans- och näringsutskottet, som behandlar ärendet, bygga vidare på den frågan om gränsen.
Jag övergår nu till den andra delen, dvs.. påföljden. Som jag sade i ett tidigt
skede av debatten hade förslaget vunnit på en djupare analys av, som det här
kallas på sidan fem, lagstiftningsbehörigheten, det konstaterar lakoniskt att
så här förhåller det sig enligt en viss bestämmelse i självstyrelselagen. Man
bör dock beakta att det finns en annan bestämmelse i självstyrelselagen som
säger att straffrätten underlyder riket. Vad är vad i det här sammanhanget?
Jag hoppas att man i utskottet tar allvarligt på det här och inte kallar det för
teknikaliteter.
Vi rör alltså vid friheten, som det har sagts flera gånger här och inskränkningar av friheten för människan. Det är någonting som man ska ta på stort
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allvar. En ordningsbot är ett straff, det är ett förmögenhetsstraff, men det är
en påföljd som inte följer den normala straffrättsliga ordningen, som vi
många gånger har konstaterat här under debatten utan det är ett fast belopp
för en förseelse som i lag är straffbelagt.
Den här lagstiftningen har behandlats i år i riksdagen på ett mycket genomgripande sätt och utmynnar i lagstiftning som ännu inte har trätt i kraft
där. Man kan förhålla sig till det hur man vill, men här har vi behörighetskontakter. Behörigheten att bestämma om straffrätten kontra behörigheten att
belägga med straffaktiviteter. Många gånger har man tidigare i debatten här i
lagtinget hänvisat till tydningslagen från 1977 där landstinget, på den tiden,
hade rätt att straffbelägga en aktivitet som saknar lagstiftning i riket.
Vad gäller rattfylleri så förhåller det sig annorlunda. Rattfylleri är straffbelagt i Finlands strafflag medan det på Åland är straffbelagt i trafikbrottslagen.
Den här skillnaden kan ha betydelse. Med ordningsbot kan påföljd utmätas i
ett förenklat förfarande över förseelser såsom det bestäms i lag. Trafikbrottslagen på Åland är definitivt en lag, men sträcker sig lagtingets straffrättsliga
behörighet in till nya områden är en fråga som Ålandsdelegationen och
Högsta domstolen kommer att syssla med. Det tror jag och därför har jag
igen, minister Karlström, gärna sett ett utvecklat resonemang om behörighetsgränserna, inte som teknikaliteter, inte som krångel, utan för att landskapsregeringen och lagtinget ska visa sin nivå inom straffrättens område.
Det är alltså den formella sidan av saken. Har lagtinget behörighet att med
ordningsbot belägga en förseelse under landskapslagstiftningen eller har lagtinget det inte? Vi får svar på den frågan. Det är faktiskt inte heller så viktigt
för mig för det är andra som kommer att besvara den frågan.
Det är två andra saker som är viktigare i mitt resonemang. Det ena är att vi
nu har tre typer av rattfylleri, vi har grovt rattfylleri, vi har med böter eller
fängelsestraff belagt rattfylleri och så har vi ordningsbotsrattfylleri. Rent ut
sagt tycker jag att det är onödigt. Sedan är det problematiskt. En sådan här
lagstiftning kan motverka sitt syfte på följande sätt. Jag har råd att betala 200
euro för ordningsbotsrattfylleri, men jag tycker att det är orättvist att min arbetslösa eller på annat sätt mindre bemedlade kompis, granne, vad som helst,
medmänniska ska betala samma belopp. Utmärkande för förmögenhetsstraffen är ju att de är graderade i förhållande till gärningens grad naturligtvis
men också till gärningsmannens – kvinnans betalningsförmåga. Det är socialt
betänkligt.
Vi har många med ordningsbot belagda förseelser, men de befinner sig,
bästa kolleger, på en helt annan straffrättslig nivå än rattfylleri. Vi vet hur de
är. De finns numera förtecknade i en lagstiftning om ordningsbotsförfarande
där naturligtvis motorfordonslagstiftning, vägtrafiklagstiftning och sjötrafiklagstiftning är framträdande saker, men vi har fiskefrågor, renhållningsbestämmelser, ordningslagstiftning osv. osv. Enligt min systematiska syn på
straffrättens läror är förseelser inte alls ens i närheten av rattfylleriförseelser.
Det här är en omständighet som jag ber utskottet fördjupa sig mycket noggrant i. Är det här socialt acceptabelt att för ett brott som heter rattfylleri ska
alla betala lika upp till en viss gräns och först därefter inträder den normala
bötesutdömningstekniken. Nej, jag ber utskottet verkligen att fördjupa sig i
den frågan. Den har beröringspunkter med behörighetsfrågan, definitivt.
Just nu pågår också en ganska omfattande diskussion i riket om ordningsbot kan omvandlas till frihetsstraff. Typiskt för ekonomiskt straff är att de
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kan omvandlas. Ifall en dömd inte kan betala böter så ska man som det heter,
sitta av dem. Hittills är det inte möjligt att ordningsbot omvandlas till frihetsstraff, men högst sannolikt kommer en sådan ordning att införas att en ordningsbot som blir obetald kan efter en viss gräns omvandlas till frihetsstraff.
Då kommer folk att berövas sin frihet av ekonomiska skäl och då börjar vi
närma oss gäldhäktet, som ju i vårt rättssystem slopades för länge sedan.
Summa summarum, fru talman, jag som gammal polis går på den linje
som uttalats här och som uttalats från polismaktens sida, om lagtinget sänker
till 0,2 så bör det ske under de normala bötesföreläggande alternativ eller
strafföreläggande alternativ eller alternativt normalt domstolsförfarande.
Avslutningsvis, fru talman, ska jag upprepa kort bara det som jag av principiell grund har anfört flera gånger. Vår rättsordning bygger på den tredelade offentliga makten, den lagstiftande, som vi har här, den förvaltande, som
administrationen sköter och den dömande, som domstolarna sköter. Jag var
många gånger med och jag vet att kollegan Roger Jansson var många gånger
med, om allvarliga protester i riksdagens grundlagsutskott att föra domsrätten bort från domstolar. Det är ändå en pelare i vår rättsordning att det är
domstolarna som dömer. Här har vi ett massförfarande, där polisen naturligtvis med den misstänktes samtycke, men dock, utövar domsrätt. Det är
alltså ett undantag och skall så förbli. Rattfylleri är inget undantagsbrott enligt min mening. Här är mina invändningar, fru talman, och jag ber utskottet
att fördjupa sig i vad jag har sagt.
Talmannen
Innan replikskiftena inleds vill jag meddela att presidiet har snabbinkallats och konstaterat att för att vi ska hinna få igenom alla lagförslag som vi har på våra listor idag och
på onsdag så kommer vi vid behov att sammanträda kl. 18.00. Vi beklagar den dåliga
framförhållningen både idag och på onsdag.
Åke Mattsson, replik

Fru talman! Min frågeställning gäller om det är ordningsboten som är
problemet? Skulle det vara ett strafforderförfarande skulle det inte vara
ett problem. Är problemet direkt knutet till tvångsmedelslagen? Om någon är misstänkt för rattfylleri går man då förbi de vanliga normerna för
att få göra det? Ursäkta om det går på den personliga integriteten. Är det
på det området som problemet finns? Ser ledamot Gunnar Jansson någon enkel lösning på det här så att man kan hantera problemet som man
vet att håller? Det finns också ett intresse att testa gränserna. Vi sitter
här under glastaket och inte provar för att vi tror att det här inte går. Då
utvecklas det inte heller. Det är det som är bra taget av ministern att han
stod och sade att det här borde hålla, det här ska gå. Jag tror på det.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack fru talman! Enligt tvångsmedelslagen är medlen tillåtna när misstanken finns om rattfylleri. Precis som det i lagförslaget framgår så oberoende av blotta misstanken berättigar det till vidtagande av tvångsmedel. Min syn på vad jag ser för lösning på det här? Som jag sade, ett fast
belopp för rattfylleri av en viss grad kan leda till sociala snedvridningar.
Man kan tycka att okej jag har råd med 200 euro, vi tar chansen, medan
det för många andra människor kan vara hemskt mycket pengar. Jag vill
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att rattfylleri betraktas som rattfylleri och följer de normala straffrättsliga reglerna om strafföreläggande numera.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack fru talman! Jag måste ta en replik till. Varför är det ett problem
just nu? Vi har diskuterat när det gäller alkolås, som är en ännu större
kostnad som drabbar den enskilda individen och man ska kunna fortsätta köra bil efter att man har åkt fast för rattfylleri. Då var det inte något större problem i det sammanhanget. Det är samma sak med fortkörning. Den som är rik kan satsa på att köra lite fortare för det blir ordningsbot till en viss gräns. Det här finns redan. Ska vi börja sträva efter
att det ska vara rättvisa för alla här i lagtinget så tror jag att det kommer
att bli väldigt långa debatter och ta lång tid. Världen är orättvis och det
slår ojämnt och det måste vi kanske acceptera för att komma vidare.
Tack!
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack talman! Rättvisa för alla är en utopi naturligtvis, men ingenting
hindrar att man försöker.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mika Nordberg, replik

Talman! Jag vill börja med att tacka ltl Gunnar Jansson för ställningstagande i ett anförande gällande 0,2 eller 0,5. För det andra blev jag och
fundera på problematiken som ltl Gunnar Jansson förde fram om dagsböter kontra ordningsboten och orättvisan osv. när det gäller den ekonomiska ställningen. Tycker då ltl Gunnar Jansson att även alkoholskatten skulle vara progressiv?
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack talman! Nå, det är svårt att ta den typen av frågor på allvar i en replik och jag borde alltså inte besvara den och ska kringgå problemet genom att säga att för mig räcker det med att inkomstskatten är progressiv.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack talman! Ja, jag kritiserade ju ledamot Gunnar Janssons tidigare
anförande och jag tycker att det nu är helt inkonsekvent som ledamot
Gunnar Jansson pratar. Att man har blandat ordningsbot och böter är ju
detsamma som man har vid fortkörning. Det är inte något nytt i det. Det
är mera tonläget som är högt än innehållet i resonemangen. Det håller
inte ihop. Nyckeln tror jag mig ha hittat. Ledamot Gunnar Jansson säger
att han är en gång polis och alltid polis. De åsikter som ledamot Gunnar
Jansson för fram är som han har hört enstaka poliser uttala sig om. Det
är klart att man har rätt att föra fram dem. Resonemangen håller inte,
men man kan föra fram dem ändå. Det får vi väl lov att respektera.
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Ltl Gunnar Jansson, replik

Fru talman! Jo, vi äger alla ordets frihet. Som jag sade från början har
jag inte något behov av att recensera kollegers anförande och jag noterar
bara att kollegan Barbro Sundback tycker om mig och min person, men
det kan jag inte göra något åt.
Ltl Barbro Sundback, replik

Talman! Nja, nej, egentligen överskattar ledamot Gunnar Jansson sin
person faktiskt, både vad gäller mina repliker osv. Jag försöker tillmäta
resonemanget en viss respekt och att det skulle föreligga en logik bakom
det, men det finns ju inte. Vi har redan ett blandat system inom trafiksektorn vad gäller fortkörning. Att ha ordningsbot är inte något nytt. Att
det är lika för alla är heller inget nytt, alltså själva boten. Det är ju dess
karaktär. Jag finner ingen grund för hela påståendet att det här skulle
vara av några rättsmässiga skäl nödvändigt att slopa den här ordningsboten utan tvärtom, det är ett bra förslag!
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack talman! Jo, var och en blir lycklig på sin fason. Naturligtvis är det
så. För mig är rattfylleri ingen förseelse, för mig är rattfylleri ett brott
och därför vill jag att man behandlar det som ett sådant. Det väsentliga
är här att lagtinget slår fast gränsen och att ett påföljdssystem fungerar.
Ett påföljdssystem som är hyfsat förutsägbart och rättvist. Jag har åtminstone så här långt i debatten svårt att föreställa mig att en fast
summa för ett brott som rattfylleri är rättvist.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Runar Karlsson

Fru talman! Som jag tidigare har sagt så stöder centern det här lagförslaget,
men jag vill också ha en diskussion om det som ledamot Jansson var inne på.
Det var intressant att höra på honom om den här lagstiftningen. Det ska bli
intressant att se hur Ålandsdelegationen gör i och med att det stod att beläggande av straff och storlek av straff inom rättsområden som hör till landskapets lagstiftningsbehörighet kan vi ju själva bestämma. Sedan står det i de allmänna motiveringarna i propositionen att just det här givetvis inte innebär
att straffstadgande i landskapet ska kunna avvika radikalt från de stadgar
som gäller i riket. Vi väljer dock vissa skillnader. Där blir det ganska intressant hur Ålandsdelegationen ser på det här i och med att man i riket inte har
något straff alls och nu har vi straff. Är det mycket avvikande? Det kommer
att bli intressant att se och då får vi veta hur vi kan se på de här straffstadgarna i framtiden.
En annan sak som skulle ha varit intressant, det är för sent för mig att påverka det nu, jag kunde ha påverkat det under resans gång, men jag vill ändå
säga det, det skulle kanske ha varit det här med grovt rattfylleri som nu är
sänkt från 1,2 till 0,8. Antagligen stod det ingenting om straff, men är det den
straffstadga som gäller nu, 60 dagsböter eller fängelse i högst två år. Det var
synd att man själv inte kom på det tidigare så att man hade fått in det. Det
hade varit intressant om man hade ändrat det och skrivit minst ett års fängelse och högst två år och tagit bort dagsböterna. Domstolen har alltmera gått
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in för att lindra straffen för grovt rattfylleri, man ger ofta dagsböter och
ibland knappast det. Skulle man ha tagit bort dagsböter och haft minst en
månads fängelse skulle det ha varit intressant att se hur Ålandsdelegationen
hade gjort. Framför allt hade det varit intressant att se hur domstolen hade
reagerat på den straffskalan. Jag vet att det antagligen är för sent att göra det
nu och utskottet har inte möjlighet att sätta in sådana större förändringar.
Det skulle ha varit en test det också. Kanske det blir en debatt här i lagtinget
om att ge dem som kör rejält fulla lite högre straff.
Ltl Åke Mattsson, replik

Fru talman! Jag vill återigen försvara det här. Jag tror att det är viktigt
för dessa rattfyllerister som åker fast att man inte slår sönder deras sociala status. Jag har pratat om fotboja som är en lindring och också om
man ser på att man försöker via alkolås att få dem att fungera i samhället. Det ligger inte i vårt intresse att de tappar jobbet, man tappar sitt
sociala fäste, man super ner sig och blir ett socialfall. Man måste gå försiktigt fram. Fängelset är rena brottshögskolan, man tänker inte så
mycket. Jag tycker att ledamot Gunnar Jansson på ett förträffligt sätt
beskrev detta. Man kan ge mycket hårda straff, men de som ska köra på
fyllan på den här nivån tänker inte på att de ska åka fast överhuvudtaget. De tänker på risken att åka fast, men inte på att de ska få ett straff.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Ja, då skulle man inte ha fängelsestraff alls, för någonting. I
alla fall tror jag att om man hade ändrat detta, tagit bort dagsböter och
satt en månads fängelse för grovt rattfylleri som minimum, så har antagligen domstolen dömt till villkorligt fängelse. Ett villkorligt fängelse är
ett bra mycket mera avskräckande för personen än dagsböter. Någon
gång, om man gör tillräckligt grovt måste man få fängelse förstås. Inte
för att skydda den som begått brott utan för att skydda andra, oskyldiga.
Talmannen
Replikskiftet är därmed avslutat. Diskussionen är avslutad.
Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget
är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
Remiss
3

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2015
Landskapsregeringens budgetförslag (BF 4/2014-2015)
Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
Diskussion.
Vicelantrådet Roger Nordlund

Fru talman! Ärade ledamöter! Jag ska ge en kort presentation över förslag till
andra tilläggsbudget för år 2015. Jag vill samtidigt inleda med konstaterandet
att senaste ÅSUB-rapporten visade att arbetslösheten senaste månaden var
3,9 procent här på Åland. När man går in i politiskt arbete i en regering och
åtar sig ett ansvar för en period och man som finansminister åtar sig ett ansvar på att försöka hantera ekonomin och samhället i stort, så känns det. Vi
har haft en ganska svår resa, vi har haft svåra åtaganden under den här peri-
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oden, omställningsbudgeten, en väldigt svår omgivning och en ekonomisk
konjunkturnedgång i Europa osv.
I den förra riktiga stora debatten om budgeten för 2015 hade vi en diskussion här i salen om vi skulle få en fortsatt ökad arbetslöshet eller om vi skulle
få ett trendbrott. Det känns väldigt bra att konstatera att vi nu har fått ett
trendbrott när det gäller arbetslösheten. Vi har idag, det här året, en lite lägre
arbetslöshetssiffra än vad vi hade för ett år sedan. När vi hade den debatten
för ca fyra-fem månader sedan så kände jag en större osäkerhet, även om jag
ville utstråla optimism, än vad jag känner idag. Med den bild jag har av det
åländska samhället idag tror jag att vi kan fortsätta och få sysselsättningen att
bli ännu bättre här på Åland under den närmaste tiden. Det finns väldigt
många stora projekt som är igångsatta och som är i startgroparna här på
Åland. Det är bra för det åländska samhället. Folk har arbete, vi har omsättning och aktivitet. Samtidigt som vi har ett preliminärt bokslut för 2014 som
visar ett överskott på 2,8 miljoner känns det som om vi på det här sättet har
skapat ett bra avstamp inför nästa fyra årsperiod, att vi har sysselsättningen i
skick, vi har ekonomin balanserad, vi har resurser, vi har reserver som vi kan
ta till för att komma vidare också under nästa valperiod. Det känns bra.
Fru talman! Den här tilläggsbudgeten innehåller ett antal intressanta moment och förslag och vi kommer här att gå vidare med den samordnade sjöfartsutbildningen. Som ni känner till så är det Högskolan på Åland som ansvarar för ledningen av den samordnade sjöfartsutbildningen. Här pekar vi
också på att sjösäkerhetscentret kommer in i det här samarbetet inom ÅSAramen.
Sedan, fru talman, lyfter vi också fram det som vi flaggade för i den ordinarie budgeten, nämligen Team Åland. Vi sade att vi har satt undan en miljon
av PAF-pengar för att kunna ha för åtgärder som stimulerar det åländska
samhället. Ett initiativ till kraftsamling för tillväxt och inflyttning där vi tillsammans med det åländska näringslivet, branschorganisationer och tredje
sektorn skapar möjligheter för olika projekt som gynnar företagsklimatet,
tillväxten och inflyttningen i allmänhet samt modernisering, internationalisering och digitalisering i synnerhet. Det är alltså de strategiska frågorna
som vi vill vara med och hjälpa till med att få kraft in i.
Det har gjorts en beredning under näringsministerns eminenta ledning. Vi
har fått ett kreativt forum där det har kommit fram 65 olika idéer. Utgående
från det har tillväxtrådet och samordningsgruppen för turismstrategin tittat
på vilka de intressantaste projekten är och vilka de områden är som vi bör
satsa på. Vi har haft som målsättning att de områden som vi satsar på ska
vara sådana som riktar sig till och skapar utveckling av alla regioner på
Åland, alltså hela Åland ska ha nytta av projekten. De områden som vi tror att
är strategiska för att utveckla det åländska samhället är
1. Insatser för att stärka Mariehamns roll som Ålands metropol och huvudort genom centrumutveckling, utveckling av flygförbindelserna
och tillgänglighet i bred bemärkelse
2. Insatser på landsbygden med ett starkt mat- och upplevelsekluster
riktad till både boende och besökare
3. Satsning på digitalisering av skärgården
4. Team Åland som blev ett alltmer intressant område och som kan sätta
Åland på kartan på ett positivt sätt
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5.

Ytterligare sätter vi medel till att skapa ett tydligare varumärke för att
skapa en starkare Ålandsbild. Här försöker vi skapa ett samarbete
mellan de stora företagen på Åland och landskapet för att ge en gemensam styrka och bygga en bra bild och på det sättet skapa en bra
miljö för export och internationalisering för de åländska företagen och
också hjälpa turismen och hjälpa till med att få mer inflyttning till
Åland.
Utöver detta förtjänar det också att nämnas det maritima klustret. Inom
Mariehamns stad har det funnits en sjöfartskommitté som har gjort ett bra
och förtjänstfullt grundarbete. De har gett en slutrapport till Mariehamns
stad och nu håller vi på att sammanföra det arbetet med det arbete som ska
ske inom landskapsregeringen. Rent konkret så är avsikten att under hösten
satsa på ett seminarium liknande Wheel IT-projektet som vi hade för ett antal
år sedan med hela näringslivet. Det finns en bra uppslutning kring detta och
det kan ge ett bra avstamp.
Vi har när det kommer till formella konstitutionella saker, lagstiftningsåtgärder, har vi begränsade möjligheter på Åland. Vi har utbildningen och vi
har en möjlighet att försöka skapa en bra samarbetsmiljö och ett tillväxtvänligt klimat här på Åland när det gäller sjöfarten och med sjöfarten förknippade näringar. Där har vi ett gemensamt ansvar både landskapet att hjälpa
till och Mariehamns stad och också andra aktörer. En mycket central aktör är
ÅSA, Ålands sjöfartsakademi, i det här sammanhanget där vi har goda resurspersoner som kan hjälpa oss med det här.
Vi tar också upp 35 000 för att främja lokalproducerade produkter. Det är
det första resultatet för den s.k. mjölkarbetsgruppen. Som ni minns så hamnade mejerinäringen i en svår situation för en tid sedan och det tillsattes en
arbetsgrupp för att komma med förslag på åtgärder. Ett konkret förslag är att
vi ska försöka få en satsning tillsammans med Ålands producentförbund på
mera lokalt producerade produkter generellt och naturligtvis också mejeriprodukter för att skapa en lokal efterfrågan, en konsumtion, som hjälper
branschen.
Fru talman! Sedan föreslår vi också 200 000 euro för investeringar för behandling av bioenergi. Framför allt livsmedelsindustrin producerar en hel del
avfall och det måste på något sätt omhändertas. Vi tycker att det är väldigt
viktigt att vi kan göra det här på Åland, att vi kan ta hand om det som vi producerar själva, men framför allt också av ekonomiska orsaker är det viktigt
att det finns någon mottagare här på Åland som kan hantera det som produceras här för annars blir det väldigt dyrt för vårt näringsliv och våra livsmedelsproducenter här på Åland. Man ska se det här som en satsning för att
stödja den delen av näringslivet.
Det finns också en del övriga saker i den här tilläggsbudgeten, men det här
är i stora drag det innehåll som finns. Sammantaget ökar det här på underskottet med 1,8 miljoner för år 2015, men vi konstaterar samtidigt att med
den likviditet som vi har så vi behöver inte ta upp några finansieringslån utan
den likviditet vi har räcker också för 2015. Idag är likviditeten någonstans
runt 50 miljoner, plus-minus. Det varierar förstås från dag till dag, från vecka
till vecka. Det har visat sig att likviditeten är förvånansvärt jämn, det har varit
så den senaste tiden, så vi klarar oss det här året 2015 utan att gå till banken.
Fru talman! Den stora frågan är naturligtvis hur det ser ut för framtiden.
ÅSUB-rapporten, som finns som sammanfattning bifogad den här tilläggs695

budgeten, visar på att vi har ett antal utmaningar i det åländska samhället
både inom den offentliga ekonomin och inom näringslivet, men vi har också
förutsättningar och man kan skönja en viss svängning i konjunkturen till det
bättre. Då gäller det naturligtvis att vi är med och hjälper till och tar vara på
de möjligheter som här ges.
Vi har nog en lycka här på Åland på det sättet att vi har många små företagare som har varit beredda att satsa sin kropp och sin själ och genomlida
svåra tider och vi har också ett väldigt familjeägt näringsliv. Även de stora
börsnoterade företagen är väldigt långt familjeägda. Familjeägda företag har
en tendens att vara mera uthålliga, man lyssnar inte bara på kvartalsrapporterna utan man har ett mera långsiktigt ägande. Det har varit en stor fördel
och en av orsakerna till att det åländska näringslivet och sysselsättningen har
klarat sig så bra under de svåra åren som vi nu har bakom oss. Därmed inte
sagt att vi inte har svåra år framför oss också, tvärtom, vi har stora utmaningar framför oss.
Det som vi har gjort i den här landskapsregeringen är att vi har satsat på
en del strukturella förändringar, framför allt inom skärgårdstrafiken. Vi har
satsat på digitalisering, ÅDA, ÅSA som här nämndes osv., också många
mindre projekt. Det intressanta är det att det ekonomiskt, det som den här
landskapsregeringen har haft nytta av är den gymnasiereform som gjordes
under den föregående regeringen. De reformer som vi har arbetat med kommer att ge utslag i ekonomin för nästa fyra årsperiod. När man gör reformer
är det ofta så att de till och med kan bli mer kostnadsdrivande initialt för att i
ett längre perspektiv ska ha nytta av det.
Det som vi nu måste fundera på är naturligtvis vilka reformer vi ska sjösätta så att vi även kan driva nästa period på ett lyckosamt sätt. Naturligtvis
är det så att digitaliseringen och kunskapssamhället måste vi fortsätta att
främja här på Åland och företagandet som sådant. Vi måste ha målsättningen
att vi ska ha ett öppet och internationellt samhälle, men dock med en stark
lokal förankring. Vi vet alla att just nu har vi ett riksdagsval bakom oss, det
bildas så småningom en regering i Finland som ska ha ett regeringsprogram.
Det är med stor spänning som åtminstone jag och jag tror att många andra
här på Åland ser fram emot det regeringsprogrammet och vilka konsekvenser
det kommer att få för den åländska ekonomin. Regeringsbildarna har sagt att
målsättningen är att sätta Finland i form och förhoppningsvis ska det här
också ge goda möjligheter för näringslivet, att man får hjulen att snurra i landet som helhet och att vi ska ha nytta av det.
Jag tror också att man måste vara så krass att man inser att det måste göras en hel del besparingar för att få den offentliga ekonomin i balans i landet
som helhet och det kan sedan också påverka den s.k. klumpsumman och de
pengar som kommer till Åland. Det finns både plus och minus i den här balansen. Hoppeligen ska plusen bli större än de minus som eventuellt kommer
med detta.
Fru talman! Vi har en spännande tid bakom oss och vi har en spännande
tid framför oss och vi har ett bra utgångsläge med de siffror som jag nu kan
presentera.
Ltl Petri Carlsson, replik

Fru talman! Äntligen lite stadspolitik. Vi diskuterar ofta landsbygdspolitik och skärgårdspolitik. Nu finns det äntligen lite insatser för stadspoli-
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tik här också. Gotland ser värdet i destinationen Visby som i destinationen Gotland också och dess utvecklingspotential. Här borde vi också
se mer på destinationen Mariehamn som ett värde i destination Åland
och dess utvecklingspotential. Vi har en outnyttjad möjlighet att se till
att vi får flera inresande och mera tillväxt genom satsningar på det. Ett
stort tack till att vi nu har med lite insatser för stadens roll i det här.
Tack.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Vi har en gemensam syn på det här. Vi ser hela Åland och i
hela Åland ingår också Mariehamn i allra högsta grad. Ju mer skattekraft vi kan skapa i våra åländska kommuner desto bättre förutsättningar har vi också att producera den välfärd som ålänningarna har efterfrågat och behöver.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack fru talman och tack finansministern för presentationen. Vicelantrådet lyfte upp arbetslösheten, att den har sjunkit. Vi bör kanske vara
försiktiga där, det kanske är en sanning med modifikation. Vicelantrådet
jämför endast mars 2015 med mars 2014. Däremot om vi jämför första
kvartalet 2015 med första kvartalet 2014 har arbetslösheten stigit på
Åland. Om man jämför arbetslöshet så kanske det är skäl att inte bara
jämföra en månad för vi vet att på Åland varierar arbetslösheten på
grund av säsong och annat. Om man säger hela sanningen så kan man
säga att under de första månaderna har den faktiskt stigit med 20 personer.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Naturligtvis ska man alltid vara försiktig, men otvetydigt är
det så att siffrorna är 3,9 procent, den senaste vi fick. Det är psykologin
som är viktig här, vi ska skapa en framtidstro i det åländska samhället.
Jag kände en viss osäkerhet, det ska jag ärligt medge, när jag stod här i
talarstolen för ett halvt år sedan, vart ska det nu svänga. Nu känner jag,
som jag sade i mitt anförande, en större trygghet i och med att vi har så
väldigt många projekt på gång och det är mycket aktivitet ute i det
åländska samhället. Det ser bättre ut. Vi måste tillsammans tro på en
bra framtid och också försöka arbeta för det också.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack fru talman! Jag tror också att vi alla tror på en framtid, därför är vi
väl här också och jobbar för den framtiden, men också att vi måste vara
realister. Vår ekonomi är hårda fakta för det mesta. Vad gäller ekonomin, vicelantrådet säger att ekonomin är balanserad och det är svårt att
se från tilläggsbudgeten nr 2/2015 att den skulle vara balanserad när
underskottet för räkenskapsperioden faktiskt ökar med närmare två miljoner mot 10,7 miljoner. Med enkel matematik kan vi konstatera att
också kassan minskar avsevärt under året. Jag håller med vicelantrådet
om att vi kommer att klara oss med våra egna pengar under det här året,
men vi vet också båda två att sedan blir det tight.
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Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Jag håller med ledamot Asumaa att det blir en utmaning
också nästa period. Tittar vi tillbaka 3,5 år sedan, vi hade också då en
jätteutmaning framför oss och vi klarade av det och jag är säker på att vi
också med gemensamma krafter ska klara nästa period och se vilka nya
lösningar vi kan hitta för offentlig sektor och hur vi kan göra investeringar på ett så klokt och smart sätt som möjligt. Men, fru talman, det
jag vill återkomma till, är sysselsättningen, det är ändå det viktigaste i
ett samhälle, att folk har arbete och kan försörja sig. Naturligtvis vill vi
som regering ta åt oss en viss del av äran och vi har en aktiv näringsminister och jag försöker hjälpa till så mycket som möjligt för att klara
budgeten, men i grunden är det vårt eget näringsliv, det är våra företagare som skapar de viktiga arbetsplatserna ute i vårt samhälle. Det är de
som ska ha en eloge för att det ser så bra ut som det gör just nu.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Dessvärre är ekonomin inte i balans, det visar den här tillläggsbudgeten med all tydlighet. Här budgeterar landskapsregeringen
med ett underskott om nästan elva miljoner euro för 2015 när det motsvarande budgeterade underskottet för 2014 skulle vara ungefär tre miljoner euro. Det här är ett trendbrott mot en sämre ekonomi, dessvärre,
åtminstone om man läser den framställning som vicelantrådet tillsammans med landskapsregeringen lägger fram. Det är det som är det bekymmersamma. Man säger igen att för 2016 och 2017 kan vi stå inför
besvärliga tider med tanke på vad den kommande regeringen i Helsingfors gör med inbesparingar vilket kommer att komma. Vi ska inte diskutera målsättningen för 2014 här eftersom vi inte har siffrorna. Landskapsregeringen säger att de preliminära visar ett överskott. Det har vi
väldigt svårt att ta ställning till eftersom vi inte kan se några siffror.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Det är helt riktigt det som ledamot Perämaa säger att vi ska
diskutera bokslutet närmare när vi har helheten, men verkligheten är
den som det står att det är ett preliminärt överskott om 2,8 miljoner.
Det är slutsiffrorna. Sedan finns det säkert orsak att diskutera innehållet
och analysera den delen, det är jag den första att medge.
Sedan lyfte ledamot Perämaa fram 2015. Ja, vi har ett underskott på
drygt tio miljoner, men ledamot Perämaa har liksom jag varit med några
år i det här arbetet och vet mycket väl att budgeten är en plan och hittills
under de 20 år som jag har varit med har ingen regering lyckats verkställa allting i denna plan. Vissa saker blir ogjorda och vissa flyttas fram.
Man får nya kostnader, man får nya intäkter. Det brukar alltid bli ett lite
bättre resultat. Som läget är nu 2015 tror jag att det blir svårt att få ett
stort plus, men vi kommer ganska nära balans.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det där är ingenting som vi kan kontrollera och ingen kan
få det bekräftat på något sätt så det blir bara vad finansministern säger.
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För 2014, det som de preliminära bokslutssiffrorna ska bli ett litet plus
nu, där budgeterar man med minus tre miljoner euro. Nu budgeterar vi
som förslaget ligger, på nästan -11 miljoner euro. Om det här inte är ett
trendbrott mot något sämre vet jag inte vad det är. Sedan var det också
sagt när vi gick in för ett nytt budgeteringssystem utgående från resultaträkning och affärsbokföring, så skulle vi få ett bättre budgeteringssystem, men nu säger vicelantrådet/finansministern att vi inte ska tro så
mycket på vad budgeten säger för det är bokslutet som sedan visar det
rätta. Det här ger en signal om att vi förmodligen inte kommer till ett
bättre system eftersom det är så vagt att vi inte kan lita på budgeten alls.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Nu tycker jag att ledamoten Perämaa talar mot bättre förstånd och raljerar lite i onödan. Det vore bättre om vi gemensamt kunde
konstatera att vi har en bättre ekonomi än vad vi kunde förutspå för 3,5
år sedan när den här mandatperioden inleddes. Det goda i det, ledamot
Perämaa, är att nästa regering, oberoende av hur den ser ut, också har
goda ekonomiska förutsättningar att sköta det åländska samhället. Det
tycker jag att vi gemensamt ska glädjas åt. Vi vet inte vem som sitter i
nästa regering, men den här mandatperioden har gett bättre förutsättningar än vad man kunde tro för 3,5 år sedan.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack fru talman! Jag kommer att haka på frågeställningen kring hur det
ser ut när året är slut. Jag minns det som finansministern sade när vi
diskuterade ordinarie budgeten, han upprepade lite här i ett replikskifte.
”Vis av erfarenheten kan jag säga att vi också 2015 kommer att landa i
balans”, sa han och resonerade precis som nu att man inte kommer att
förverkliga hela budgeten. Om vi har tre budgeter för 2015 som visar ett
underskott på totalt tio miljoner euro så borde det väl ändå vara värt att
veta vilka projekt som ser ut att inte komma i mål, om det stämmer som
finansministern säger att man kommer att visa ett nollresultat när året
är slut. Det är ändå satsningar för tio miljoner det handlar om. Ett tydligare resonemang om det här kanske lagtinget vore värt.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Jag tror att det skulle vara intressant för ltl Axel Jonsson att
studera ett antal bokslut och ett antal budgeter bakåt i tiden. Då tror jag
att ledamot Axel Jonsson kommer fram till samma sak som jag erfarit
med mina 20 år i regeringen. Budgeten är en plan på saker som man avser att verkställa, verkligheten kommer emot, det blir svårigheter, det
blir besvär för vissa projekt, vissa saker ändrar man sig kanske på, det är
bättre att göra si eller att göra så. I dagsläget kan inte jag säga vilka projekt det rör sig om, däremot är jag alldeles säker på att bokslutet för
2015 kommer att vara bättre än vad budgeten ser ut med de erfarenheter vi har hittills och om ingenting dramatiskt händer i verkligheten. Jag
hoppas att det inte gör det.
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Ltl Axel Jonsson, replik

Fru talman! Det kan hända att jag har varit med för kort tid, men lite
märkligt känns det att satsningar på tio miljoner försvinner, att man inte
när nästan halva året har gått kan ha någon kunskap om vilken typ av
satsningar det här kan vara. Det kan hända att jag har varit med för kort
tid. En sak som jag har lärt mig under min tid här i lagtinget är att just
den här typen av dokument kommer alltid med jämna mellanrum, olika
tilläggsbudgeter, så satsningar som inte överensstämmer med verkligheten, när den ordinarie budgeten lades, så brukar alltid komma med i
slutet av året. Redan nu har vi två miljoner extra på lagtingets bord.
Man måste också tänka när man för en sådan diskussion att inte hela
budgeten förverkligas. Nej, men det kommer också ofta önskemål om
nya satsningar förrän budgetåret är slut. Har vi tio miljoner i budgetunderskott när halva året har gått och vi vet inte vilka satsningar som
kommer att utebli, har man väldigt svårt att tro att vi ska landa på ett
plusresultat när det här året är slut.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Jag väljer att ha en lite mera optimistisk syn än vad ledamot
Axel Jonsson har. Det blir en lite kameral diskussion kring den ordinarie
budgeten och till siffrorna som om det bara är siffror som ålänningarna
lever på. När jag åtog mig uppdraget som finansminister bestämde jag
mig för att jag skulle göra allt jag kan för att vi ska föra en ansvarsfull
ekonomisk politik, vi hade en omställningsbudget, vi hade Projekt 2015
och vi har vidtagit många åtgärder för att sätta Åland i form, vilket vi
också de facto har gjort. Samtidigt måste man ha omtanke om människorna. Företagen och människorna, det är därför vi är här. Att nu hålla
på och spekulera här idag om det blir åtta eller sju miljoner och vilket
projekt har ganska liten betydelse för den vanliga ålänningen. Den vanliga ålänningen vill ha ett bra och säkert arbete att gå till, barnen ska gå i
en bra skola och ha en bra omsorg och blir vi sjuka vill vi ha en bra sjukvård. Det har vi idag, en bra sjukvård och vi har till och med en liten buffert på två miljoner för ÅHS idag, som vi har skapat under den här perioden. Det ska ÅHS ha eloge för.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Fru talman! Jag tänkte bara röra mig kring den här Team Ålandsatsningen. Jag ser hela satsningen som en satsning på hela Åland, den
är inte bara riktad till Mariehamn utan det är en satsning för hela Åland.
I grunden är de här satsningarna helt okej, det är många som jag har förespråkat tidigare att man borde göra. Det jag är lite förundrad över är
att man nu sätter en miljon till de här satsningarna, men mera konkret
vad som ska vara till vartdera projekten finns inte utan man ger en fullmakt in blanco på en miljon och sedan fördelas det här antagligen på
något sätt som jag inte känner till. Det skulle ha varit intressant om man
skulle ha fått det mera specificerat, vad varje projekt kostar när man ska
behandla det här i utskottet.
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Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Det här är en ny form som vi prövar för att kunna ge mer
ekonomisk kraft till de här områdena. Jag tror säkert att ledamot
Eklund kan få mera information i utskottet från näringsministern. Han
är mera insatt i de olika delprojekten än vad jag är. Ledamot Eklund
måste tänka sig att när man får ett investeringsanslag här i budgeten så
vet man inte heller exakt vilka projekt det är. Här har vi i alla fall sagt
vilka områden som man kan prioritera mellan. Sedan vet inte vi heller
storleken på projekten utan det kommer den fortsatta behandlingen att
visa, efter att lagtinget har behandlat detta. Det kommer en vidare behandling där.
Ltl Brage Eklund, replik

Fru talman! Jag ska hålla mig ytterligare runt det här. Jag har numrerat
dessa, nu är det det femte franska strecket, det berör marknadsföringen
av Ålandsbilden, den offentliga och den kommersiella. Jag har många
gånger lyft upp att vi för det turistiska Åland inte har en marknadsbild,
en profilbild. Vad är det vi vill marknadsföra på Åland för att visa
Ålandsbilden utåt. Det har varit sjöbodar, skärgårdsstenar, roddbåtar.
Det har alltid varierat när man gör marknadsföringen, turistiskt. Man
borde stärka Ålandsbilden och visa att det här är vi stolta över.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Jag säger tack till ledamot Eklund. Det är också vår uppfattning i landskapsregeringen. Det här är ett sätt att försöka få igång
arbetet konkret och vi är beredda att ge resurser till det. Det verkar
också som om det finns en vilja inom näringslivet, inom de större företagen, att medverka i det här. Det verkar vara en bra grund att stå på.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Runar Karlsson

Fru talman! Jag föreslår att ärendet bordlägges till onsdagen den 29 april.
Ltl Tony Asumaa

Fru talman! Jag understöder bordläggningstiden.
Talmannen
Ärendet kommer att bordläggas eftersom ltl Runar Karlsson understödd av ltl Tony
Asumaa har föreslagit att ärendet ska bordläggas i plenum den 29 april 2015. Önskar
någon uttala sig om bordläggningstiden? Ärendet bordläggs i plenum till den 29 april
2015.
Ltl Barbro Sundback

Fru talman! Jag kommer att vara frånvarande på onsdagen så då passar jag
på att säga det jag har att säga. Jag vill från socialdemokratiska gruppen säga
ett tack till vicelantrådet Roger Nordlund för en bra presentation och framför
allt för den framgångsrika finanspolitik som har förts under den här perioden, som gör att vi nu ser ett rätt så hyfsat resultat redan för den här mandatperioden. Det har varit under de gångna åren mycket hätsk kritik från liberalerna om att vi inte har någon budget i balans, men nu ser vi att vi har en
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ekonomi i balans. För andra året i rad kan landskapsregeringen visa upp ett
överskott i bokslutet.
Vi har gott sysselsättningsläge och det gladde mig att häromdagen konstatera att privatiseringen av skärgårdsfärjorna inte behöver leda till arbetslöshet som många har försökt hota med, utan det verkar som om de flesta fick
arbete inom den privata sektorn istället. Man ser också att inflyttningen fortsätter. Vi har alltså många goda indikatorer på att vårt samhälle mår bra. Jag
tycker också att det hedrar vicelantrådet att han ofta lyfter fram att det inte
bara är fråga om strikt ekonomi och pengar utan det handlar om att skapa ett
samhälle som är bra för alla. Det finns social trygghet och att barn och andra
grupper som är utsatta känner att de har plats och skydd i vårt samhälle.
Tack för det!
Det som har varit segt under den här mandatperioden är när landskapsregeringen har omvandlat den offentliga ekonomin med framgång har den privata sektorn haft svårt att vända utvecklingen till mera tillväxt. I vår har vi
ändå kunnat notera att de viktiga stora företagen delat ut dividend. Vi har
också läst att det nu startas nya företag och att generationsväxling pågår
inom många företag. Det ser ut som om det på en bred bas inom det privata
näringslivet sker någonting som är bra och positivt. Det kommer därför i alldeles rätt tid det som finns i tilläggsbudgeten, dvs. Team Åland och de satsningar som i regeringsprogrammet kallas till kraftsamling för tillväxt.
Vi är från socialdemokraterna tycker att det är intressanta projekt som har
tagits fram och vi önskar lycka och framgång med det arbetet. De som i min
grupp har framhållit ett av de viktigaste projekten är det som rör tillgänglighet, att göra Åland tillgänglig i bred bemärkelse, inte bara inom offentliga
sektorn utan framför allt även inom turismen. I det här pappret talas också
om tredje sektorn som en viktig tillväxtfaktor i vår ekonomi, men det dröjer
med konkreta åtgärder för den här sektorn.
När vicelantrådet pratar om nästa stora reform kan jag hitta två nödvändiga reformer som måste till och det inom kommunsektorn, det vet säkert
alla, men tredje sektorns finansiering måste också tittas på. Den här PAFfinansieringen måste ses över och bli mera resultatinriktad. Nu sker det
ganska så rutinmässigt. De som redan har fått mycket de ska få mycket och
helst mera. Det kan hända att det är motiverat, men det känns inte som att
det sker någon större genomlysning av de här projekten. Istället borde man
satsa på nya försök inom tredje sektorn och stöda sådan verksamhet som
också går utanför Ålands gränser. Tredje sektorn är ett av de viktigaste reformområdena som vi måste fokusera på under nästa period.
Det som vicelantrådet inte berörde är Ålands radio och TV. Där är det inte
bra som det är nu. Senast idag uttalade sig ansvariga ministern att hon inte
hade någonting att invända å ena sidan och å andra sidan var det så svårt att
hon hade överlämnat ansvaret för public service till lantrådet. Jag vill klargöra att Ålands socialdemokrater i den styrelse som sitter idag, har hela tiden
haft en mycket kritisk inställning till den utveckling som har skett. Vi tycker
inte att den har varit lyckosam och det verkar precis som om journalisterna
nu säger att VD och majoriteten i styrelsen inte har uppfattat vad public service är. Deras uppdrag är faktiskt att skydda public service från ekonomisk
och politisk påverkan utifrån. Det har givetvis indirekt att göra med finansieringssystemet.
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Här har regeringen inte lyckats genomföra ett nytt finansieringssystem
utan vi haltar på med de här licenserna och de här som ska gå hem till folk
och försöka få dem att betala licenser. Det är ett ineffektivt system, det är ett
orättvist system och det tryggar inte public service-ekonomi på lång sikt.
Socialdemokraterna är anhängare av riksmodellen, dvs. en särskild mediaskatt. Den är väldigt effektiv vad gäller uppbörden, den är socialt mycket
rättvisare än det här systemet och den har många fördelar som vi inte behöver gå in på här.
Det som är allvarligt är att man inte tycks förstå att public service inte är
som vilket mediabolag som helst. Det är inte att jämföra med privatföretag.
När man ser på hur tidningarna styrs är det klart att ägarna inte ska lägga sig
i journalisternas eller redaktionens arbete, men de är trots allt mycket, mycket mer sammanlänkade med varandra. Public service har tillkommit faktiskt i
syfte att vara helt oberoende. Det är en engelsk uppfinning, det är från BBC
som det hela kommer. Det finns inte något liknande system i USA, allra minst
i Ryssland eller någon annan världsdel än i Europa. Det är ett alldeles utmärkt system.
När man tittar på utredningar av olika slag visar det sig att t.ex. P1 i Sverige har en mycket, mycket hög tillförlitlighet, medan dagstidningar och politiker hamnar långt nere på den här förtroendeskalan vad gäller information
och fakta. Det beror på att man genom olika organisatoriska arrangemang
ska se till att redaktionen sköter innehållet i verksamhet och styrelsen egentligen ska garantera att parlamenten finansierar verksamheten. Inte så att styrelsen ska hitta på olika sätt nödvändigtvis att driva in pengar, utan att förverkliga det som parlamenten säger.
Parlamentet representerar mest befolkningen av alla politiska organ. Därför hade man ett förvaltningsråd, men det togs bort. Nu har styrelserna blivit
mer och mer politiska, de är mer politiskt tillsatta. Det visar sig nu kanske att
det inte är lyckligt. Vem är ägarna som ska ge direktiv? Är det den exekutiva
makten? Det brukar det vanligtvis inte vara.
Här har lagtinget nu, som jag ser det, ett ansvar och en uppgift. Det är tanken att man ska slå ihop jobbet som VD och redaktionschef. Det är helt, antagligen, motiverat av ekonomiska skäl, men så kan man inte utgå från i public service. Det är helt uteslutet att man ska kunna bibehålla ett ekonomiskt
och politiskt oberoende med en sådan lösning. För socialdemokraternas del
är det inte en möjlig modell. Sedan har det lanserats andra modeller. Nu får
vi se de s.k. samarbetsförhandlingarna, ingen vet riktigt vad de syftar till. Det
är helt oklart vad de ska resultera i, bl.a. för personalen. Situationen är inte
bra.
Det andra jag vill säga är att det sades i offentligheten att bolaget är i ett
sådant dåligt ekonomiskt skick, men inte enligt de uppgifter vi har, istället
finns det pengar på kontot och ganska gott om pengar så man nog klarar sig
den närmaste tiden. Bolaget har inte en sådan dålig ekonomi som det nu
framställs. Här ska det läggas till pengar och det är säkert nödvändigt, men
för socialdemokraterna är public service oerhört viktigt. Redaktionen ska inte
vara beroende av ekonomiska och politiska krafter, inte i regeringen. Vi
måste hitta lösningar som garanterar fortsatt oberoende public service. Det är
en del av vår demokrati i vårt demokratiska system. Tack!
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Ltl Jörgen Pettersson, replik

Fru talman! Jag vill lyfta en principiellt för mig rätt viktig fråga, men
först vill jag slå fast att public service idag är viktigare än den någonsin
har varit. Det är viktigt att man har en synnerligen opartisk bevakning
på frågor som är viktiga för människorna. Det är det viktigaste, det får
man inte tumma på. Det ägardirektivet är kvar så vitt jag förstått, kommunicerat till Ålands radio och TV ABs styrelse väldigt tydligt. De har
fått i uppdrag att se till att arbeta efter det. Är det faktiskt rätt att i ett
lagting diskutera ett internt styrelsearbete i ett bolag? Det kan nämligen
öppna ganska konstiga effekter om vi också ska gå in i alla andra bolag
som man på olika sätt kontrollerar från samhället, om vi i den här frågan ska gå in och bena på nivåer där faktiskt bara styrelsen har information.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Det här är inte vilket bolag som helst. Det ska inte gå med
vinst, det är inte det primära det ska alltså driva en verksamhet som heter public service, alltså media i allmänhetens tjänst. De ska bevaka
makten, de ska bevaka sina ägare, i första hand landskapsregeringen,
men också vi enskilda som diskuterar här i lagtinget. Därför anser jag
som folkvald att jag till varje pris måste slå vakt om public service. Vi
kan inte ha en styrelse för radion som inte följer public serviceprinciperna enligt mig. Sedan har jag en helt annan uppfattning om de
offentliga bolagen, jag vill ha offentlighetsprincip i alla bolag. Det är
medborgarna som är ägare, vi måste komma bort från det privata.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack talman! Det är väl inte så mycket som att man ska hålla offentligheten borta som att man ska sköta det man är satt att göra så bra som
möjligt. När det gäller public service och Ålands radio och TV i det här
fallet, är det ett bolag som faktiskt har lyckats med konststycket att aldrig anpassa magen efter matsäcken. Man har alltid överspenderat de
pengar som man egentligen har haft att förvalta. Om man nu efter vad
det sägs 12 år i förlust, börjar se efter att man ska använda de pengar
man har fått och inte mera, så är det på tiden rätt rejält. Jag håller med
ledamoten Barbro Sundback att när det gäller finansieringssystemet är
det inte optimalt. Det är också det väldigt mycket. Debatterar vi på en
tradition som inte längre finns bland mediakonsumenterna, men jag
hävdar att det är oerhört viktigt att föra public service, som jag vill värna
och hulda. För att det ska överleva måste man också se till kostnaderna.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Det har att göra med historien och tillkomsten av det
åländska public service. Det var för att det fanns en stark politiker som
inte stod ut med bland TV. Det gjordes inte några större granskningar
hur finansieringen skulle ske osv. När det hade tagits över var jag med i
en mediapolitisk grupp som slog fast principerna för public service.
Både tekniken och finansieringen har konstant varit försummat för det
finns inte resurser på förvaltningssidan att driva de mediapolitiska frågorna. Att säga att det har gått 12 år i back stämmer inte heller. Det
finns pengar, ackumulerad vinst i bolaget. Om man resonerar som le-
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damot Pettersson är det lite som att spänna vagnen framför hästen. Om
vi vill ha public service måste vi se till att vi får ett finansieringssystem
som garanterar det, inte tvärtom, att dra ner på pengarna så att man
börjar fixa och trixa med VD osv.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Det är mycket riktigt att jag inte nämnde public service i
mitt anförande. Det gjorde jag medvetet för jag anser att den frågan för
mig och för landskapsregeringen i det närmaste är självklar. I ett normalt nordiskt demokratiskt samhälle är public service helig. Det har vi
också varit väldigt tydliga med från landskapsregeringens sida när man
har gett ägardirektiv till Ålands radio och TV.
Sedan pågår det ett internt styrelsearbete. Vi har på olika sätt fått
kännedom om att man jobbar med olika alternativ. Låt styrelsen jobba i
lugn och ro och komma fram med ett förslag som är bra. Skulle det förslaget på något sätt strida mot public service-principen så naturligtvis är
det ägarens sak att agera. Hittills har mig veterligen inget sådant beslut
fattats utan det finns en intern process som går ut på att försöka skapa
en så god organisation och ekonomi som möjligt i bolaget. Public service
ska hävdas.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Ja, det är frågan om vem som ska ta ansvaret i den här frågan. Det är lite att skygga för att det finns en djup förtroendeklyfta inom
bolaget. Redaktörerna menar att den nuvarande VD:n och majoriteten
av styrelsen inte driver public service. Man försöker göra om radion till
något annat. Det har vi fått idag till och med en påminnelse om. Man är
djupt oroad. Det räcker nog inte med att bara hoppas och tro. Man skriver också att de nu ska hålla på med samarbetsförhandlingarna, men
ingen vet idag vad de syftar till.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Landskapsregeringen har som helhet förtroende för den
styrelse som finns där. Som jag sade tidigare, skulle de presentera ett
förslag som på något sätt strider mot public service skulle vi naturligtvis
reagera i det fallet. Hittills finns det inte några sådana beslut. Däremot
förstår jag att det finns en stor oro inom radion och dess organisation eftersom man börjat tala om förändringar och ekonomiska inbesparingar.
Så blir det i varje organisation när man tar upp det här till diskussion.
Nu bör man kanske betänka att det är radion som håller i mikrofonen
och har lättare att få ut sitt budskap än vad många andra t.ex. städerskorna här i huset eller de som kör lastbil åt landskapet. Man måste
också se till att man har en balans åt det hållet. Jag kan garantera ledamot Sundback att så länge jag sitter med i Ålands landskapsregering och
Ålands lagting så kommer public service att hävdas och finnas kvar på
Åland.
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Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Det var klara besked, public service ska vara kvar. Då vill
jag att utskottet klargör var gränsen går idag? Vilka förslag är oacceptabla av det som nu har kommit fram? Det andra är att jag vill att utskottet ska klargöra om det finns pengar i bolaget eller inte, inte bara
säga att det nu går så dåligt att därför måste vi spara och slå ihop VDtjänsten och redaktionschefstjänsten. Det godtar inte socialdemokraterna. Det är inte sättet man ska spara på. Då ska vi ha ett nytt finansieringssystem som garanterar verksamheten och ger utvecklingsmöjligheter. Vi är långt efter idag vad gäller vår public service.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ärendet bordläggs till onsdagen den 29 april 2015.
Remiss
4

En åländsk skattekommitté
Ltl Axel Jonssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 1/2014-2015)
Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare tillfälle.

Remiss
5

Ålands universitet
Ltl Axel Jonssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 4/2014-2015)
Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare tillfälle.

Remiss
6

Produktion av biogas
Ltl Brage Eklunds m.fl. åtgärdsmotion (MOT 5/2014-2015)
Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare tillfälle.

Remiss
7

Höjd avskrivningsprocent för turistsatsningar
Ltl Brage Eklunds m.fl. åtgärdsmotion (MOT 7/2014-2015)
Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare tillfälle.

Bordläggning
8

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 32 § AO
Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande (SJPN 1/2014-2015)
Landskapsregeringens redogörelse (RS 1/2014-2015)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 25.05.2015. Godkänt.

Bordläggning
9

Ändring av vattenlagen
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 7/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 15/2014-2015)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 25.05.2015. Godkänt.
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För kännedom
10

Höjd och förlängd vuxenstudiepenning
Landskapsregeringens lagförslag (LF 21/2014-2015)
Ärendet upptas till behandling vid plenum 25.05.2015.

11

Förnyat hemvårdsstöd
Landskapsregeringens lagförslag (LF 22/2014-2015)
Ärendet upptas till behandling vid plenum 29.04.2015.

12

Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2014
Landskapsregeringens svar på revisionsberättelsen (RB 1/2014-2015-s)
Landskapsrevisionens berättelse (RB 1/2014-2015)
Ärendet upptas till behandling vid plenum 25.05.2015.

13

Förslag till utbildningspolitiskt program för landskapet Åland
Landskapsregeringens meddelande (M 2/2014-2015)
Ärendet upptas till behandling vid plenum 27.05.2015.
Beslut om remiss huruvida det här ärendet ska föras till utskott eller inte fattas efter avslutad diskussion.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls 29.04.2015 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Frågestund
1

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen
(F 2/2014-2015)
Till dagens frågestund har följande lagtingsledamöter anmält att de önskar ställa en
fråga enligt 35 § i arbetsordningen: Ledamöterna Mats Perämaa, Axel Jonsson, Katrin
Sjögren, Brage Eklund, Tony Asumaa, Anders Eriksson, Gunnar Jansson, Torsten
Sundblom och vicetalman Viveka Eriksson.
Talmannen avgör vem som ges ordet för att ställa en fråga och har rätt att förklara frågestunden avslutad även om alla anmälda frågeställare inte fått tillfälle att framföra
sina frågor.
Frågan tillsammans med en eventuell motivering får räcka högst en minut. För svaret
på frågan får användas högst två minuter. Sedan frågan besvarats får frågeställaren
yttra sig högst två gånger. Den minister som besvarat frågan har rätt att yttra sig efter
varje sådant anförande. Samtliga dessa anföranden får räcka högst en minut.
Andra lagtingsledamöter och ministrar har inte rätt att uttala sig med anledning av den
ställda frågan. Talmannen har rätt att avbryta diskussionen när han anser den ställda
frågan tillräckligt belyst.
Ltl Mats Perämaa

Herr talman! Vi liberaler har ofta fört fram att vi riskerar sätta landskapet i
ett offentligt spelberoende om man med alltför generös hand för över pengar
till landskapsbudgeten, speciellt när man för över pengar till driftsmoment,
vilket har gjorts åtminstone år 2014.
Landskapsregeringen har i budgetförslaget både för 2014 och 2015 sagt att
man i lagform ska införa ett stabilitetssystem. Man ska säga hur man för över
pengar till landskapsbudgeten för att hantera vår besvärliga ekonomiska situation. Grunden i detta är att det i lag ska regleras hur detta görs. Det har
alltså sagts under 2014 och 2015 och lagtinget har omfattat de förslagen. Nu
går vi in på det sista halvåret för 2015, vi har kanske tio plenidagar kvar.
Min fråga till vicelantrådet är: När kommer vi att få sin en framställning
om ett stabilitetssystem?
Vicelantrådet Roger Nordlund

Herr talman! När det gäller frågan om stabilitetssystem och lagstiftning är
statusen att det pågår ett arbete på lagberedningen att ta fram en sådan lagframställning. Lagstiftningen är inte i sådant skick ännu att den kan vidarebefordras till Ålands lagting. Den kommer troligen inte att komma under den
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här mandatperioden. Det finns en grund som man kan arbeta vidare ifrån direkt i höst när det nya lagtinget tillträder.
Till saken hör att vi därför också har låtit statusen vara sådan att vi i stort
sett har lämnat hela den kassa som PAF innehar kvar hos PAF. Vi har inte
hanterat den stora klumpen. Vi låter det vara ogjort tills vi har en lagstiftning
och en helhetsbild hur vi ska hantera det.
Ltl Mats Perämaa

Herr talman! Det var klara besked i varje fall. Det som lagtinget omfattade
kommer inte att verkställas under den här mandatperioden.
En del av problematiken, av det som har gjorts hittills när man för över
PAF-pengar till budgeten, är att dessa pengar blir en del av likviditeten vilka
kan förbrukas i en situation där landskapet gör underskott i budgeten. Dessa
pengar kan förbrukas egentligen till alla landskapets verksamheter.
Jag kommer inte ihåg den exakta formuleringen av det som finans- och näringsutskottet sade i sitt betänkande för budgeten 2015. Men när man går in
för ett stabilitetssystem så ska man fundera på vilken del av PAF-pengarna
som kan tillhöra likviditeten och till vilka delar i budgeten PAF-pengar inte
ska ingå. Här blir det en skillnad. Då blir det sparade pengar i verkligheten.
Vicelantrådet Roger Nordlund

Herr talman! Oppositionen, framförallt liberalerna, har på senare år pratat
mycket om likviditeten och PAF-pengar som det skulle vara någonting konstigt och skumt med det. Jag tycker att det är en tråkig diskussion som vi för
här i Ålands lagting. Ända sedan PAF började sin verksamhet, på sjuttiotalet
kanske, så har PAFs pengar funnits med i landskapets Ålands likviditet. Enda
skillnaden är den att under senare år, när vi har haft goda år inom PAF, så
har man kunnat ta ut lite större del och fördelat till tredje sektorn på Åland.
Eftersom vissa projekt inte har förverkligats såsom planerats så har en viss
del av PAF-pengarna blivit kvar inom landskapet likviditet.
Herr talman! Jag vill understryka att det är bra för landskapet Åland att
dessa pengar finns, för på det sättet slipper vi lånar dyra pengar och betala
ränta.
Ltl Mats Perämaa

Herr talman! Det är det som är den stora skillnaden just nu, likviditeten
naggas i kanten hela tiden. Likviditeten har kunnat upprätthållas på en acceptabel nivå tack vare PAF-pengarna, utan PAF-pengar skulle vi sannolikt
ha fått låna pengar redan idag. Vi står ganska nära inför att vi kommer att få
låna i varje fall. Därför är situationen nu helt annorlunda än vad den var tidigare, bara för 7-8 år sedan, när vi hade rätt massiv likviditet.
Kan vi liberaler möjligen ha den förhoppningen att i det arbetet som pågår
om stabilitetssystemet så skulle man gå in för den tanke som vi har pratat
om; en tillväxt- och hållbarhetsfond där dessa pengar skulle riktas lite mera
till att skapa arbetsplatser utanför den offentliga sektorn? Man skulle få igång
näringslivet mera. Det har vi fört fram. Ett önskemål från vår sida är att den
här tanken skulle införlivas i det arbetet som pågår.
Vicelantrådet Roger Nordlund

Herr talman! Ja, där har vi en gemensam målsättning. Det konkreta beviset
på det är just den tilläggsbudget som ligger här i lagtinget som vi ska debat-
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tera senare idag. Där finns det 1 miljon för Team Åland och det syftar just till
tillväxt, mera kraft in i näringslivet och även in i tredje faktorn för att på det
sättet skapa arbetsplatser.
Dessutom har vi tidigare satsat 7 miljoner på utvecklingsprojekt för offentlig sektor som i förlängningen medför att vi får en mera kostnadseffektiv och
modern offentlig sektor på Åland.
När man säger att det är PAF-pengarna som har räddat likviditeten så vill
jag passa på att säga att vi har tagit in PAF-pengar på en normal nivå. Under
2014 tog vi in 10 miljoner extra och satte dem i en reservering. Jag kan till
lagtinget och alla som lyssnar berätta att vi skulle klara likviditeten för 2015
också utan dessa 10 miljoner.
Talmannen
Nästa fråga ges till ltl Axel Jonsson.
Ltl Axel Jonsson

Tack, herr talman! Den åländska polisen har fått en ny hemsida: Poliisi.fi.
Ålänningarna hänvisas därför numera till finsk lagstiftning och till finska
blanketter som bara delvis finns på svenska och delvis bara gäller också på
Åland.
Det är lätt att förstå varför man av praktiska skäl väljer att använda det
finska systemet där man snart kan göra de flesta ansökningar elektroniskt
och som erbjuder medborgarna ökad tillgänglighet och transparens. Men
vore inte även ålänningarna förtjänta av den möjligheten?
När regeringen efter snart fyra år vid makten ännu inte lanserat en
elektronisk blankett för ålänningarna är det ju tyvärr inte heller märkligt att
polisen väljer att integrera sig i det finska systemet.
Polisminister Valve, hur ska det garanteras att ålänningarna kan hitta rätt
blankett och en svenskspråkig blankett på den finska e-myndigheten ”Suomi.fi” där de här blanketterna numera finns?
Minister Wille Valve

Ledamotens fråga har belysts i massmedia av polisstyrelsens ordförande Åke
Mattsson. Läget är att polisens hemsida befinner sig ett uppbyggnadsskede.
En svenskspråkig åländsk polissida med en åländsk profil är målet.
Den här sidan som vi har just nu byggs som en del av ett större projekt i
hela Finland. Orsaken är, precis som har beskrivits av polisstyrelsens ordförande, att det är betydligt billigare att göra på det här sättet. Det är riktigt så
som ledamoten påstår att det finns en del länkar som nu går till finskspråkiga
sidor. Dessa länkar ska försvinna och målet är en hel svenskspråkig hemsida.
Sidan som finns just nu är en prototyp.
Ltl Axel Jonsson

Vi i Ålands Framtid kan inte nog understryka vikten av att verkligen sätta fart
på den åländska digitala agendan för att också erbjuda den här tjänsten för
ålänningar via de åländska myndigheterna. Vi tror inte att det är rätt väg att
gå att integrera våra åländska myndigheter i de finska systemen om vi verkligen vill att de ska fungera på svenska.
Vi noterade därför intresserat att Gotlands polismästare här om dagen besökte Åland. Där berättade han att Gotland får förstärkning från polisen från
svenska fastlandet under sommaren. Den åländska polismästare svarade att
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det vore idealiskt också för Åland, men på grund av att språksituationen ser
ut som den gör inom den finska polisen och att resurserna brister så är detta
inte möjligt på Åland.
Vi i Ålands Framtid har en genuin vilja att skapa en effektiv och flexibel
polismyndighet som i nära samarbete med Sverige fungerar helt på svenska,
där svenska poliser i likhet med Gotland kan komma hit och ge förstärkning
på somrarna. Finns den genuina viljan även hos regeringen? Finns den genuina viljan att slopa kravet på finskt medborgarskap för åländska poliser?
Minister Wille Valve

Ifall det är såsom ledamoten säger så kanske det skulle vara idé att tänka över
partiet Ålands Framtids politik. Vill man uttryckligen ha en egen hemsida
administrerad av Ålands polismyndighet så behövs det mer tilläggsresurser i
polisens budget. De resurserna finns inte idag. Ålands Framtid har röstat ner
tilläggsanslag till polisen och de har även under de här tre åren äskat på nedskärningar inom polisen.
Vi har en budget som idag till 82 procent består av personalkostnader och
sommartid består budgeten av 84 procent personalkostnader. Polisstyrelsen
har i sitt arbete nu prioriterat att få en kostnadseffektiv lösning med hemsidan och prioriterat ungdomspoliser. Ålands Framtids representanter i polisstyrelsen, Peggy Smulter och Bert Häggblom, har haft alla möjligheter att påverka den här utvecklingen.
Ltl Axel Jonsson

Det stämmer att vi är för en förvaltning som är effektiv. Vi månar om de
åländska skattebetalarnas pengar. Vi har också varmt understrukit vikten och
varmt stött landskapsregeringen i arbetet med den digitala agendan som vi
ser som en nyckel. Även ålänningarna ska få möjligheter och tillträde till
dessa tjänster. Samtidigt är det detta som är själva grunden och nyckeln till
att vi ska kunna skapa en fungerande polismyndighet på nätet också för ålänningarna. Vi ska kunna erbjuda de åländska tjänsterna och åländsk lagstiftning med åländska blanketter. Det kan vi inte göra idag. Det är givetvis en orsak till att man söker sig till det finska systemet, där finns grundproblematiken.
Återigen, polisminister Valve, finns det en genuin vilja hos landskapsregeringen att verkligen säkerställa att den åländska polisen ska fungera på
svenska? Kommer man att prioritera det här i kommande budgetbehandling?
Det har vi inte sett så här långt.
Minister Wille Valve

Det är lite intressant att ltl Jonsson talar om att prioritera polisen i budgetbehandlingar med tanke på Ålands Framtids behandling av tidigare budgetar
och tilläggsbudgetar. Ja, visst finns det en ambition. Som jag har berättat i ett
annat sammanhang så har regeringen nu för avsikt att förnya sina hemsidor
och även verkställa en åländsk lagstiftningsdatabas på landskapsregeringens
hemsida, vilket kommer att innebära ökad tillgänglighet till åländsk lagstiftning. Det blir en bättre översikt över särskilt polisens område som idag är delad behörighet såsom ltl Jonsson mycket väl känner till.
Talmannen
Nästa fråga ges till ltl Katrin Sjögren.
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Ltl Katrin Sjögren

Talman! Landskapsregeringen och lagtinget ska ha kontakter utåt, det är bra
och riktigt. Vi kan konstatera att lantrådet besöker Sverige och statsminister
Löfven idag annars skulle ha lantråd har fått den här frågan.
Liberalerna ifrågasätter prioriteringar. Vi vet att det pågår en snabb process på rikssidan, en regeringsbildare är utsedd och nu ska man klubba ett
regeringsprogram. Hur ser förberedelserna ut i landskapsförvaltningen?
Vilka underlag har man tagit fram? Vilken beredning har man gjort? Vilka
sakfrågor kommer man att föra fram? När tänker landskapsregeringen träffa
regeringsbildare Sipilä?
Vicelantrådet Roger Nordlund

Herr talman! Landskapsregeringen har förberett regeringsförhandlingar på
det sättet att vi har haft upp det i aftonskolan med den nu avgående regeringen. Systemet på den finska sidan är sådant att man väldigt långt förbereder
regeringsprogrammen, till och med före riksdagsvalet, så att det finns en
grund. Sedan sätter den tillträdande regeringen sin politiska prägel på programmet beroende på hur sammansättningen av regeringen blir.
De grundläggande frågeställningarna som vi har fört fram är naturligtvis
revisionen av självstyrelselagen och det arbete som görs i Ålandskommittén.
Sedan har vi också tagit upp tryggandet av vindkraften och det system som vi
har kommit överens om. Vi har ytterligare tagit upp sjöfartens villkor, de
grundläggande villkoren så att vi kan ha en konkurrenskraftig sjöfart här i
landet. Vi har också fört diskussioner kring avräkningsgrunden och att skapa
en förståelse för det projektet samt att vi ska ha en rättvis avräkningsgrund
framöver.
De här frågorna har vi också vidareförmedlat till den nyvalda riksdagsledamoten som har dem med sig i sitt bagage och i de diskussioner som pågår i
Helsingfors.
Som ltl Sjögren vet så ska man just nu svara på de 15 frågorna, sedan ska
det väljas en regeringsbas och sedan kommer regeringsförhandlingarna igång
på riktigt. Det finns ännu inget datum för när lantrådet ska bli kallad för man
har inte kommit in i den fasen.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Aftonskola i all ära, men vi vet alla här i salen vilka frågor som är
viktiga. Samtidigt vet vi inte hur regeringsbasen kommer att se ut, det är
oklart. Det kommer också fram uppgifter att regeringsbildningen programskrivningen kommer att gå väldigt, väldigt snabbt. Här gäller det nu för Åland
att vara med på tåget. Jag är förvånad över att man inte har ett datum med
regeringsbildare Sipilä. Det skulle vara absolut väldigt viktigt.
Jag och liberalerna är också väldigt förvånade över att landskapsregeringen inte har tagit kontakt med lagtinget. För fyra år sedan var det kontakt med
samtliga partiledare, man förde diskussioner, förankrade skrivningar och
man hade kontakt med självstyrelsepolitiska nämnden. Ingenting av detta ser
vi nu.
Vicelantrådet Roger Nordlund

Herr talman! Ltl Sjögren sade att hon är förvånad över att inte finns ett datum. Det tycker jag mera tyder på en okunskap om hur de här förhandlingarna går till. Det finns ingen möjlighet för regeringsbildare Sipilä att sätta ett

713

datum för sådana diskussioner. Han vet inte själv exakt hur agendan ser ut
ännu, det är en mycket komplicerad process. Vi har meddelat från landskapsregeringens sida att vi önskar delta vid lämpligt tillfälle i de här diskussionerna för att kunna föra fram de åländska synpunkterna. Inkommande måndag
har landskapsregeringen och tjänstemän här i huset diskussioner med den
nyvalda riksdagsledamoten för att kunna ge så bra vägkost som möjligt i diskussionerna i Helsingfors.
Det planerade upplägget, som vi har fått information om, är lite annorlunda. Man kommer först att göra de stora linjerna vid regeringsbildningen och sedan kommer ett mera detaljerat program längre fram under sommaren. Vi måste naturligtvis anpassa oss till det och göra det bästa möjliga av
det.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Jag har inga som helst dubier när det gäller den nyvalda riksdagsledamoten. Nog står ju självstyrelsen i ett helt annat läge än vad partifältet gör
på rikssidan. Vi har våra frågor som vi vill driva och vi har vårt självstyrelsesystem inom Finlands hägn. Även fast man inte har ett exakt datum så är det
väldigt väsentligt att landskapsregering träffar regeringsbildaren.
Jag vill också i understryka att det är väldigt, väldigt viktigt att man också
på åländsk sida förankrar, med de åländska partierna, med självstyrelsepolitiska nämnden och med partiledarna. Det förutsätter jag.
Vicelantrådet Roger Nordlund

Herr talman! Jag tycker att det är viktigt att liberalerna meddelar om det är
någonting ytterligare som de vill komplettera med utöver de stora frågor som
jag nämnde här och som vi har fört fram till den nuvarande regeringen. Det
finns det alla möjligheter att göra senare idag eller imorgon. De här förhandlingarna kommer att dra ut på tiden och säkert ta 2-3 veckor in i maj. Regeringen på Åland vill naturligtvis representera hela Åland. Alla ska känna att
de har fått ha en röst med i det här sammanhanget. Det finns alla möjligheter
att under nästa vecka föra sådana diskussioner.
Talmannen
Nästa fråga ges till ltl Brage Eklund.
Ltl Brage Eklund

Tack, herr talman! Idag vet vi alla att det byggs alldeles för lite hyresbostäder,
framförallt bostäder riktade till ungdomar. Det finns en viss uppgivenhet och
frustration bland ungdomar för att det inte finns tillräckligt billiga hyresbostäder. Det finns ett system idag med lån och räntestöd i landskapets regi
som man kan få om man söker. Har landskapet, utöver de här finansieringsformerna, funderat på andra möjligheter för att stimulera byggandet av hyresbostäder, framförallt lite enklare och billigare bostäder för ungdomar?
Minister Veronica Thörnroos

Talman! Tack för frågan ltl Eklund. Det är en intressant frågeställning. Tittar
vi på bostadsmarknaden idag speciellt här i tätorten Mariehamn så har det
byggts väldigt många lägenheter av varierande klass och kvalitet. Det finns
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planer på att bygga studiebostäder i nära anslutning till Mariehamns centrum. Jag känner inte till att det skulle pågå något projekt som är speciellt riktat till unga människor. Jag tror att den främsta orsaken till detta är att unga
människor har samma behov och önskemål som en medelålders och äldre
person. Jag vet egentligen inte riktigt vad ledamoten syftar på när han talar
om billiga bostäder. De kvalitetskrav som finns enligt gällande lagstiftning
möjliggör inte ett byggande som är speciellt mycket billigare än det som finns
på marknaden idag.
Min personliga övertygelse är att man ska undvika att gruppera människor
t.ex. ungdomar på ett ställe, handikappade på ett annat ställe och invandrare
på ett tredje ställe. De bostadsprojekt som byggs och drivs ska göras för ett
integrerat samhälle där alla har möjlighet att verka tillsammans.
Ltl Brage Eklund

Tack, herr talman! Ja, det byggs mycket men idag byggs det inte hyresrätter.
Ofta byggs aktielägenheter som säljs till sådana som har råd att köpa och det
är framförallt inte ungdomar.
Jag menar inte att det måste vara segregerat och att lägenheterna skulle
rikta sig bara till ungdomar. Jag nämnde gruppen ungdomar eftersom det
finns ett behov och en efterfrågan. När jag nämnde billigare bostäder så menade jag lättare konstruktioner men som förstås ändå ska uppfylla standarden. Man kanske inte behöver bygga i Mariehamn utan utanför statsgränserna. Man kanske kan stimulera och ordna bra kommunikationer istället med
busstrafik. Tittar landskapsregeringen överhuvudtaget på sådana här alternativ eller väntar landskapsregeringen att marknaden sköter det här?
Minister Veronica Thörnroos

Tack, talman! Det har väl aldrig tidigare funnits så många lediga tomter för
både radhus, hyreshus och egnahemshus på planerade bostadsområden runt
om på hela Åland som det finns just nu. I vissa fall är det kommunerna som
har tagit initiativet, i andra fall är det privata initiativ. Jag förstår egentligen
inte ltl Brage Eklunds frågeställning. Om ledamoten menar att det är landskapet som ska gå in och börja bygga hyresbostäder så ställer jag mig väldigt
tveksam till det. Att bygga hyresbostäder är i första hand en fråga för de privata och i andra hand tycker jag att det är en fråga för det kommunala. Däremot ska landskapet vara med och stöda i den utsträckning vi kan och som
gällande regelverk tillåter.
Sedan kom ledamoten också in på kommunikationer och där har vi en
stark samsyn. Vi måste utveckla kollektivtrafiken. Vi har också ett väl genomarbetat förslag som ligger till grund för det fortsatta arbetet.
Ltl Brage Eklund

Tack, herr talman! Jag känner bra till att det finns gott om tomter runt hela
Åland. När vi pratar om de här bostäderna så gäller det inom ett visst område
i varje fall. Det är inte meningen att man ska bygga hyresrätter ute i Sund eller i Eckerö när det gäller boenden för studeranden. Det ska vara i angränsning till Mariehamn, t.ex. Jomala eller i Eckerö.
Jag kan ge ett tips. Landskapsregeringen har haft lite bekymmer att få någon användning av Naturbruksskolan. Eftersom landskapsregeringen inte
själva har idéer och kan tänka så varför inte göra om Naturbruksskolan till
hyreslägenheter eller internat för studeranden? Man måste se till att kom715

munikationerna fungerar till Naturbruksskolan. Det finns också möjligheter
för kommuner och landskapet att upplåta tomter för sådana som vill bygga
hyresbostäder.
Minister Veronica Thörnroos

Tack, talman! Jag ber ledamoten om ursäkt om jag log här emellan. Jag kan
inte riktigt förstå varför landskapet ska gå in och skapa möjligheter för byggandet av bostäder i Jomala och Eckerö men speciellt inte i Sund som ledamoten sade. Det var den delen som jag inte riktigt förstod.
Om det finns ett intresse från de privata eller från det kommunala så självklart är landskapsregeringen med och försöker skapa möjligheter. Men det är
inte landskapsregeringen som ska bygga hyresbostäder.
Talmannen
Nästa fråga ges till ltl Tony Asumaa.
Ltl Tony Asumaa

Tack, herr talman! Näringsministern Karlström lanserade Team Åland under
hösten 2014. Det är ett initiativ för att skapa tillväxt och inflyttning till Åland.
I tilläggsbudgeten som vi senare idag kommer att behandla så finns nu
pengar anslagna för projektet Team Åland där huvudfokus ligger på ett antal
idéer som landskapsregeringen ska finansiera genom denna tilläggsbudget.
Min fråga första fråga lyder: 1 miljon euro ska avsättas för att förverkliga
projekten som har valts ut att vidareutvecklas, men vilka är dessa projekt?
Hur är miljonen fördelad mellan dessa projekt? På vilka grunder har projekten valts ut och av vem?
Minister Fredrik Karlström

Tack, talman! Jag tänker presentera de här tankarna lite mera i tilläggsbudgeten, men jag kan göra det under två minuter nu också.
Den här processen sattes igång i slutet av förra året. För den här tanken
fick vi 200 000 euro beviljat i den ordinarie budgeten för 2015. Vi har redan
en liten grundplåt för de planerade projekten.
I slutet av januari tillsatte vi ett kreativt forum där det samlades cirka 130
människor från olika företag, organisationer och tredje sektor samt intresserade personer som ville vara med och utveckla Åland. Vi tänkte lite annorlunda kring tillväxtfrågorna; inflyttning, modernisering, digitalisering och
internationalisering. Vi gav dem i uppgift att fram till den sista februari
komma in med förslag och idéer på vad man kunde göra för att lyfta Åland till
nästa nivå.
In till landskapsregeringen kom cirka 65 förslag från den kreativa verkstaden. De förslagen bearbetades via tillväxtrådet och förslagen var också en
sväng via samordningsgruppen för turiststrategin. Det är förankrat i både
tillväxtrådet, Ålands Näringsliv och Visit Åland. Man valde ut några specifika
områden som man ville jobba vidare med, vilka nämns i tilläggsbudgeten. Det
handlar om att stärka Mariehamn som metropol, attraktion och destination
för inflyttning av både företagare och personer. Det handlar om att satsa på
ett kluster ute på landsbygden bland många småföretagare. Och det handlar
också om att satsa på digitalisering i skärgården. Utöver det finns det dessutom ett fokusområde som heter ”Film på Åland” och några små projekt om
evenemangskalender, tillgänglighet och några andra små projekt också. Pro-
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jekten är förankrade via näringslivet ett varv. Nu ska de förankras i lagtinget
om en liten stund.
Ltl Tony Asumaa

Tack, herr talman! Listan finns ju uppräknad i tilläggsbudgeten.
När det gäller att främja näringslivet så normalt, när företag söker finansiering och understöd för att faktiskt bygga upp näringslivet på Åland, så
räcker det inte med att komma med en god idé. Det krävs både ansökningar
och budgetar, bokslut och affärsplan samt en gedigen behandling och beredning. Hur skiljer sig de här miljonerna från vanligt företagsstöd? Hur kan 1
miljon till vissa idéer och områden betalas ut bara på basen av en god idé?
Minister Fredrik Karlström

Det är precis detta som är själva tanken med team Åland processen. Det är
inte som de traditionella företagsstöden och exempelvis de strukturfonder
som vi hanterar där vi har principdokument som säger exakt hur det ska gå
till när man söker stöd, vilka kriterier man ska uppfylla, att man ska ha fokus
på export och att man ska fokus på turism.
Tanken är att man ska göra saker och ting tillsammans. Dessa pengar är
inte direkt företagsstöd till något företag som ansöker om att förverkliga något. Det här är något som man göra tillsammans. Till exempel att Ålands Näringsliv arrangerar insatser för att förstärka Mariehamn som metropol. Och
till exempel att Visit Åland vill göra vissa insatser för att stärka Ålands som
destination. Eller att olika företagskluster vill skapa ett attraktivt företagsklimat och bygga upp det med dessa projektmedel. Det här är de facto PAFmedel och inte vanliga medel som vi använder till stöd av näringslivet.
Ltl Tony Asumaa

Tack, herr talman! Vanliga företagsstöd, ja, jag vet inte hur ovanliga företagsstöd är. Det behöver förstås alltid finnas en huvudman som är mottagare för
stöden. De här projekten som generellt räknas upp så många av dem verkar
vara i idéstadiet och ska gå vidare i inledande diskussioner med parterna som
berörs som ministern räknade upp. Till exempel ska 100 företag vara med
vad gäller mat- och upplevelseklustret.
Min avslutande fråga till ministern är: Vilken är ministerns uppskattning
över hur mycket pengar som på riktigt kommer att gå ut under det här året?
Vi vill veta vad anslagen ska vara i tilläggsbudgeten för att få ihop 100 företag
att prata ihop sig och få igång idéer och projekt. Det lär ju ta en tid.
Minister Fredrik Karlström

Det är precis som ltl Asumaa säger, tanken med det här projektet är inte att
man kommer in med en ansökan och så beviljar eller avslår landskapsregeringen pengar till det projektet. Det är en process där de som har tagit initiativ till att göra vissa saker kommer till landskapsregeringen och så blir det
en dialog och en diskussion. Initiativtagarna från branschorganisationerna
som vill göra någonting kanske inser att man ska tänka ett varv till på att inkludera exempelvis tillgänglighet i sitt projekt och då kommer landskapsregeringens synpunkter in i det projektet också. Det här är ett helt annat sätt att
jobba på än vad man tidigare har gjort. Det är ett sätt att tänka i team och att
vi ska göra saker och ting tillsammans. Då får vi mera ut av de medel som vi
sätter in.

717

När det gäller exakt hur mycket pengar som är fördelade till varje projekt
så är det fortfarande öppet till en viss del beroende på hur vi kommer vidare i
dialogerna med de berörda parterna. Näringsavdelningen och jag personligen
har gjort en uppskattning som jag säkert kommer att få delge sedan i utskottet när man tittar på det mer i detalj.
Talmannen
Nästa fråga ges till ltl Anders Eriksson.
Ltl Anders Eriksson

Många hushåll ute på landsbygden är fortfarande beroende av TVsändningarna från Smedsböle. De här sändningarna är digitala men med en
rätt föråldrad kvalitet. Idag är HD-sändningar inte längre något exklusivt
utan de finns snart i var mans hem. Alla produktionsbolag sänder idag i HD.
De åländska produktionsbolagen både ÅLCOM och MCA sänder idag i HD.
Alla nya TV-apparater är utrustade för HD.
Däremot är inte Smedsböle utrustad med HD-sändare. Således har en stor
grupp åländska TV-konsumenter inte tillgång till sändningar av den här kvaliteten. Frågan är: Vilka planer har Ålands radio och TV och regeringen för
sändaren i Smedsböle? Planeras det en uppgradering till HD-sändare eller
vilka planer har regeringen generellt när det gäller radio och TV?
Minister Veronica Thörnroos

Talman! Tack för frågan ltl Anders Eriksson. För tillfället pågår det ett utvecklingsarbete inom Ålands radio och TV. Det är inte bara effektiveringen
kring den egna organisationen utan det finns även andra frågeställningar som
styrelsen debatterar och diskuterar. Jag delar ltl Anders Eriksson synpunkt
på att Smedsbölesändaren inte till fullo fyller de berättigade krav som ålänningarna ställer. Jag kan här och nu meddela att det pågår ett utvecklingsarbete där också de här frågeställningarna kommer att tas ställning till. Ålands
radio och TV har kallat ägarna till en stämma den 20 maj. Min förhoppning
är att jag där ska få en mera detaljerad redogörelse för hur statusen ser ut.
Ltl Anders Eriksson

Ska jag förstå svaret på det sättet att regeringen kanske inte riktigt vet hur
landet ligger specifikt när det gäller distributionen?
Vi från Ålands Framtid vill absolut tillgodose att hushållen också på landsbygden får tillgång till HD-sändningar. Frågan är; vill landskapsregeringen
det? Vad vill landskapsregeringen överhuvudtaget med sin mediapolitik?
Under den här mandatperioden var det många fagra löften om ett reviderat mediapolitiskt program. Det skulle vara en översyn av avgiften, det skulle
vara en avskiljning och en bolagisering av den tekniska enheten osv. Men inte
heller här har det hänt så speciellt mycket under fyra år. Jag ställer frågan en
gång till mera specifikt: Vill landskapsregeringen verkligen att man ska få till
stånd HD-sändningar från Smedsböle? I så fall, vad är regeringen beredd att
göra när det gäller sin del i det hela?
Minister Veronica Thörnroos

Talman! Vad gäller landskapsregeringens direktiv om ägarstyrning så har vi
varit väldigt klara med vad styrelsen för Ålands radio och tv ska göra. Jag tar
inte upp det här och nu för det skulle ta för lång tid.
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Vad gäller landskapsregeringens samlade målsättning kring public service
så håller jag delvis med om att målsättningen inledningsvis var något för hög.
Vad gäller finansieringen så pågår ett arbete och vad gäller separation av distribution och produktion så har man gjort en så kallat Indoors separering
som man nu följer det ekonomiska utfallet av.
Självklart uppmanar landskapsregeringen i sina direktiv radions styrelse
att verka för att så många ålänningar som möjligt, till bästa möjliga kvalitet,
kan ta del av utbudet.
Ltl Anders Eriksson

Det låter bra om landskapsregeringen är beredd att medverka till det. Det
skulle låta ännu bättre om man skulle veta på vilket sätt landskapsregeringen
vill göra det.
Ministern sade i sitt första svar att det pågår mycket utvecklingsaktiviteter,
det är ett nytt ord för utredningar. Vi har sett att många förslag har dykt upp,
bland annat när det gäller den nya organisationen som man kan ställa sig lite
frågande till.
Ministern sade också att man har en väldigt tydlig ägarstyrning men ville
inte dess mera gå in på det.
När det gäller ägarstyrning så har man pratat om att det skulle bli en avskiljning och en bolagisering av den tekniska enheten. Det vore intressant att
veta mera konkret; ligger det fortfarande fast? Jag ser det faktiskt som en regeringsfråga mera än en enskild fråga för styrelsen i Ålands radio och TV.
Minister Veronica Thörnroos

Talman! I ägardirektivet på fjolårets stämma var vi tydliga med tre saker: Vi
vill ha en effektivare verksamhet, vi vill öka intäktssidan och vi vill också vara
tydliga med att publik service-uppdraget ska hållas fritt från politiskt inflytande.
Vad gäller separeringen av produktion från distribution så är det en del i
den här spelplanen som arbetas fram. Jag får nog helt enkelt be ltl Anders Eriksson att ge sig lite till tåls tills hela pusslet är lagt och kan presenteras.
Talmannen
Ltl Gunnar Jansson har strukit sig från frågelistan. Nästa fråga ges till ltl Torsten Sundblom.
Ltl Torsten Sundblom

Talman! Ministern, jag skulle gärna vilja veta lite vad som sker med de fastigheter som landskapet övertar från staten. Jag tänker specifikt på sjöbevakningsstationerna. Kan ministern redogöra för landskapsregeringens planer
när det gäller dessa fastigheter?
Minister Wille Valve

Tack för frågan ltl Sundblom. Det här har varit en lång, krävande och intressant process som har fördröjts på grund av att det har varit väldigt många aktörer på rikssidan.
Landskapsregeringen har ännu inte tagit över dessa fastigheter. Avsikten
var att vi för en vecka sedan skulle ha undertecknat pappren om övertagandet
till landskapsregeringen. Det har inte skett på grund av att en av aktörerna på
rikssidan ville ha ytterligare klargöranden innan man skriver under det. Vår
roll från åländsk sida har varit så som det har beskrivits i media, vi har med
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jämna mellanrum gått in med kyrkstöten. Senast gick vi in i mars och fick fart
på processen. Vi bedömer att vi hinner få det här färdigt inom maj månad.
Om så inte sker så kommer vi att gå in igen och påminna riksmyndigheterna
att vi måste få fart på det här och en gång för alla få det gjort.
En annan sak som har fördröjt processen beror på att den huvudansvariga
aktören på rikssidan, Senatsfastigheter, önskar göra samtliga överföringar
som en enda klump och inte som enskilda enheter. Det innebär att vi kommer
att få en massa fastigheter på en och samma gång inom en nära framtid. Preliminära diskussioner om vad fastigheterna ska användas till har förvisso
förts. Det har varit ytterst inofficiella diskussioner. Vi siktar nu i första hand
på att få fastigheterna övertagna till Åland i enlighet med självstyrelselagens
61 §, 3 mom. (tror jag). Efter det kan vi börja diskutera hur vi ska använda
detta tillskott i fastighetsbeståndet som förvaltas av vårt fastighetsverk.
Ltl Torsten Sundblom

Tack, herr talman! Något måste göras med fastigheterna. Man kan inte bara
överta fastigheterna och de blir stående och kostar pengar. Det gäller ju verksamheten. Hur tänker man lägga upp planerna för att få dit någon form av
verksamhet som skulle vara till nytta och gynna samhället? Jag tänker specifikt på sjöbevakningsstationerna som finns kringspridda runt hela Åland.
Minister Wille Valve

Landskapsregeringen delar ltl Sundbloms tankegångar väldigt långt. Vi eftersträvar verksamhet och det rimliga medlet för att nå dit är någon form av arrende. Det är min spontana reaktion på det. Det är alltför prematurt att gå in
i det här skedet och peka exempelvis på vad Storklubb ska användas till eftersom fastigheterna är så pass olika till sina karaktärer. Det går inte att ge ett
svepande svar på vad vi ska göra med hela detta tillskott av fastigheter som vi
vet att är på kommande. Vi måste ha skilda lösningar för varje fastighet med
tanke på att de är så olika till karaktären. Det handlar om Storklobb, det
handlar om lägenheter på Doppingvägen och av väldig olika storlek och beskaffenhet.
Ltl Torsten Sundblom

Tack, herr talman! Då ger jag ett litet tips. Kanske det skulle vara bra att bilda
någon form av arbetsgrupp med kommunerna i närheten och kanske också
med företrädare för näringslivet och gå igenom vad man kan göra och hur. Då
har man en framförhållning.
Minister Wille Valve

Ja, ltl Sundblom, det kan vara en väg framåt. Flera intressenter har uppvaktat
landskapsregeringen, även fastighetsverket, på olika sätt och framfört förslag.
Givetvis mottar vi förslag. Det är jättebra att det spirar idéer i det åländska
samhället och det är vårt ansvar att ta tillvara dem på bästa möjliga sätt.
Talmannen
Den avslutande frågan ges till vtm Viveka Eriksson.
Vtm Viveka Eriksson

Talman! Även jag vill prata lite mediapolitik. Landskapsregeringens skrivningar i regeringsprogrammet tyckte jag faktiskt var riktigt goda och rimliga
vad gäller mediapolitiken. Man skulle revidera det mediapolitiska program-

720

met, man skulle separera produktion från distribution och man skulle förnya
finansieringen. Ingenting av detta är gjort.
Det som har hänt den sista tiden är en viss turbulens, även offentligt, kring
omorganisationer inom radion. Det har kommit ut förslag om att man skulle
gå ifrån separeringen av produktion av nyheter och administration och ledning av radion. Då vill jag veta vad landskapsregeringens direktiv är? Vi
hörde lite i förra svaret men jag vill höra mer.
Minister Veronica Thörnroos

Talman! Tack för frågan vtm Eriksson. Det är sant att landskapsregeringens
målsättningar kring det mediapolitiska politikområdet var högt ställda. Vi
hade en sådan ambition, så enkelt var det. Det kan inte vara fel att ha en hög
ambition.
Vad gäller att separera produktion från distribution, som anges i regeringsprogrammet så är det tänkt rent tekniskt. Det inte tänkt rent redaktionellt eller administrativ ledning utan det är den tekniska ledningen. Där har vi
kommit så långt att vi har Indoors, vi vet exakt hur kostnaderna är fördelade
och vi vet exakt vad som behövs på varje ställe. Där har vi kommit en bra bit
på väg.
Vad gäller finansieringen så är det ingen hemlighet att regeringspartierna
har haft lite olika inställningar till hur man ska lösa den här frågan. Under tiden har vi däremot lyckats, med hjälp av ett gott samarbete mellan landskapsregeringen och radion, att höja intäktsnivån och det är ju glädjande.
Vad gäller det mediapolitiska programmet så ligger det egentligen på kollegan kulturminister Johan Ehns bord. Jag vet att hans ambitioner också har
varit att komma igång med det, men han tvingas prioritera annat arbete. Det
beror nog snarare på tidsbrist än försummelse att vi inte kommit längre där.
Vtm Viveka Eriksson

Talman! Till skillnad från ministern så tycker jag faktiskt att de ambitioner
som man ställde upp var rimliga. De tre målen tycker jag att man borde ha
jobbat vidare med och faktiskt också ha kommit längre med.
Public servicens oberoende ställning har diskuterats väldigt mycket nu. Jag
hoppas att det finns en tydlig ägarstyrning från landskapsregeringen. Här
borde också lagtinget involveras om man börjar ändra inriktning på hur produktionen ska skötas.
Min allra största kritik gäller finansieringen och att inte landskapsregeringen har kommit längre. Må så vara att man har olika åsikter. Det ligger en
motion i ett utskott och man har egentligen fått löften om att det här är på
kommande. Kommer det att hinna komma något till lagtinget?
Minister Veronica Thörnroos

Talman! Vad gäller finansieringen så är det min bedömning att landskapsregeringen inte kommer att hinna leverera ett lagförslag. Jag har också varit
väldigt tydlig med att den här frågan nu ligger på lantrådets bord. Det är
lantrådet som driver frågan vidare. Men det finns ett antal andra viktiga politiska frågor som har företräde i det arbetet.
Vad gäller radions oberoende så vill jag vara tydlig med att landskapsregeringens målsättning har varit, är och kommer fortsättningsvis att vara att
radions oberoende ska garanteras och gärna i större utsträckning än vad som
har varit fallet de senaste åren. I teorin kunde Ålands lagting med penseldrag
721

plocka bort anslaget för radio. De facto är det på det viset att det i dagsläget
bara är ett moment i landskapets budget.
Vtm Viveka Eriksson

Talman! Det momentet bygger förstås på en avgift som distribueras ut till
ålänningarna och det bygger på en inkomst i budgeten också.
Det är märkligt, det har alltså snart gått fyra år sedan det här regeringsprogrammet skrevs. Det har förekommit diskussioner, man har gjort förändringar i vår omvärld och det ligger en motion i ett utskott. Det har funnits en
politisk vilja att komma till skott med en förändring i finansieringssystemet
och även en oberoende finansiering med någon form av fond för att undvika
det som ministern nämnde; en post i budgeten och ändå har landskapsregeringen inte kommit till skott.
Jag har noterat att ministern har fört över det här på lantrådets bord. Jag
hade tänkt ställa frågan till lantrådet hur hon nu tänker driva det vidare, men
eftersom hon är frånvarande så gick frågan till ltl Thörnroos som representant för hela regeringen. Det här är en viktig fråga för ålänningarna.
Minister Veronica Thörnroos

Det här är en viktig fråga för ålänningarna, det är alldeles sant. Public service
är viktig, inte bara för ålänningarna utan även för alla andra demokratiska
länder.
Tittar vi speciellt på hur mediasituationen ser ut här och nu på Åland så är
det av största vikt att public service oberoende kan garanteras.
Under den här processens gång, som har pågått ett tag, så börjar jag personligen komma till den insikten att det licenssystem vi har de facto kanske
inte är ett dåligt system. Det är kanske egentligen det systemet vi ska vidbli,
men däremot med andra möjligheter att se till efterlevnaden. Det är som sagt
min personliga åsikt.
För övrigt kan jag inte ta ställning till vilka finansmotioner eller övriga åtgärdsmotioner som processas i lagtinget. Det är något som jag inte kan påverka.
Frågestunden slutar
Frågestunden är därmed avslutad. Plenum hålls idag klockan 14.00.
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Andra behandling
1

Produktionsstöd för el enligt inmatningstariffsystem
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 13/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 4/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 4a/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.

Första behandling
2

Ny körkortslag
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 10 och 10a/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 5/2014-2015)
Ltl Axel Jonssons åtgärdsmotion (MOT 2/2012-2013)
Ärendet avförs och upptas till behandling 25.05.2015.

Remiss efter bordläggning
3

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2015
Landskapsregeringens budgetförslag (BF 4/2014-2015)
Ärendet bordlades vid plenum 27.04.2015.
Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
Diskussion.
Ltl Runar Karlsson

Fru talman! Centern stöder givetvis tilläggsbudgeten men vill ändå framföra
synpunkter och kommentarer och lite förslag. Denna tilläggsbudget är den
sista budget som behandlas av detta lagting, om vi räknar bort den tilläggsbudget som kommer senare i år och gäller då främst Vårdöbron. Därför är det
en speciell och intressant stund, det är dags att börja summera denna regerings arbete för denna mandatperiod.
När den här regeringen tillträdde var fokuseringen på ekonomin och strukturförändringar. Vad gäller ekonomin har regeringen lyckats väl, speciellt
med tanke på omvärldens stora ekonomiska problem och då Ryssland i princip har stängt sin importgräns. Ser vi bara på landskapets ekonomi är likviditeten, alltså det som landskapet har på banken, en bra värdemätare på hur
man har lyckats.
I juni 2008 hade landskapet sparat 172 miljoner på banken. Det var då
som lågkonjunkturen slog till med all kraft både på Åland och i länder runt
omkring oss. Den stora nedgång på Åland berodde främst på att avräkningsbeloppet 2009 som sjönk med 40 miljoner. Skattegottgörelsen 2010 sjönk 20
till 30 miljoner, det var en mycket stor nedgång. Därav sjönk likviditeten till
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53 miljon när förra regeringens mandatperiod var över och den nya regeringsperioden startade.
Regeringen under denna period har lyckats väl, man började med 53 miljoner på kontot och har pendlat mellan 40 och 60 miljoner för att per den 31
mars vara 51 miljoner. Man har hållit likviditeten på en oförändrad nivå så
man kan säga att regeringen har lyckats väl. Jag vill på inget sätt nedvärdera
eller förringa den förra regeringen med minister Perämaa i spetsen i och med
att det var en mycket svår situation. Man satte i gång flera sparprogram som
sedan ärvdes av den nya regeringen. Det var en mycket svår tid. Det jag vill
visa är att den här regeringen har lyckats hålla likviditeten på en oförändrad
nivå.
Visserligen har avkastningen från landskapets egna bolag som PAF, Posten
och Långnäs hamn bidragit till den stabila ekonomin och likviditeten, men
det är naturligt när en koncern har dotterbolag att man tar ut mera dividender när bolagen går bra. Bolagen går bra delvis tack vare en lyckad politik.
Men framför allt med en mycket duktig och engagerad personal. I politiken
läggs ofta grunden till bolagen.
En stark parameter i samhällets ekonomi är arbetslösheten förutom likviditeten. Även här har landskapsregeringen lyckats väl. Även näringslivet är en
huvudaktör, politikerna ger de spelregler som finns och har tillsammans med
kommunerna varit en stor aktör och lyckats tack vare förnuftig politik och
god ekonomi upprätthålla arbetsplatserna ute i kommunerna. Sett till att vi
idag har en arbetslöshet som ligger under 4 %, vilket är unikt i hela världen,
trots att vi har en befolkningsökning på 150 till 200 personer, man har inte
exporterat någon form av arbetslöshet utan den har lyckats svälja inflyttade,
förstås delvis beroende på pensionsavgångar ska medges. Det visar att AB
Åland fungerar riktigt bra idag.
Att gasa och bromsa som finansministern ofta pratar om, redan när han
började funderade man vad han riktigt menade med det och hur det skulle
bli. Man ville spara 20 miljoner och spendera 15 miljoner och det har visat sig
vara ett bra recept. Jag kan inte gå in i detaljer det kan bara regeringen och
finansministern. Faciten finns det blev lyckat också till den delen. Sedan finns
det förstås många andra inputtar. Det här var lite nytt och unikt.
Det nya i tilläggsbudgeten är Team Åland som man inte exakt vet hur slutar. Lika lite som man visste var 2015 slutade. Det kommer säkert att bli bra
projekt av det, framtiden kommer att visa vad som gick riktigt bra och vad
som gick mindre bra. Man måste våga satsa för att få ut totalt sett mycket
bättre. Här ska näringsavdelningen med näringsministern ha en eloge för att
man vågade göra något nytt och pröva, som säkert kommer att ge någon form
av positivt resultat.
Allt det här har resulterat i att landskapet Åland kommer att ha ett överskott i bokslutet för 2014. Det är enligt det gamla budgeterings- och räkenskapssättet så man lätt kan jämföra det med tidigare år, vilket också är unikt.
Vi har knappt gjort nedskärningar i kärnverksamheterna i samhället, vård,
skola, omsorg och inom socialservicen samt lyckats upprätthålla ett överskott
i landskapet. Lyckats upprätthålla kärnverksamheten tillsammans med
kommunerna, vilket är fantastiskt om vi tänker efter.
De åländska kommunerna kommer antagligen 2014 att sammantaget göra
den bästa resultaträkningen någonsin. Räknar man ihop sista raderna är det
oerhört glädjande siffror med tanke på att kommunerna har kunnat upprätt725

hålla vård, skola, omsorg osv. Det låter optimistiskt och bra och det är riktigt
bra. Hur kommer det sig att Ab Åland har lyckats så bra när många andra har
misslyckats? Centern tror att det är den åländska småskaligheten. I princip
all näringsverksamhet är småskalig och nischad på Åland om vi jämför oss
med omkringliggande regioner. En småskalighet och nischad verksamhet
kan mycket lättare och snabbare möta en lågkonjunktur än ett stort företag.
Det kan vi se i Finland med pappersbruk och stålindustrin hur oerhört svårt
det är att förändra. Praktiskt taget omöjligt, inte av okunskap utan av att det
är så storskaligt. AB Åland har driftsfördelar.
På samma sätt som med näringslivet är det med samhällsstrukturen.
Ålands självstyrelse är småskalig och i sej ganska dyr vad gäller administrationen. Men för Ålands folk överväger fördelarna vida om vi själva kan bestämma det mesta, än om besluten och bestämmandet skulle göras i Helsingfors. Både näringslivet och samhällsservicen skulle ligga på en betydligt lägre
nivå, om vi här i salen kunde bestämma över oss. Exakt på samma sätt är det
med de åländska kommunerna. Om allt skulle beslutas i Mariehamn och
därmed förläggas i Mariehamn så skulle säkert administrationskostnaderna
bli billigare men även här överväger fördelarna vida, totalt sett, om vi kan bibehålla nuvarande kommunstruktur och på det sättet bibehålla samhällsservicen ute i landsbygd och skärgård. Det ligger i sakens natur, där besluten tas
kommer servicen att finnas. Knappast skulle det finnas ett näringsliv att tala
om varken på landsbygden eller i skärgården om man stängde ner den kommunala servicen för att ta ett exempel.
Men ändå anser centern att man måste hitta ytterligare sammarbetsformer
förutom de många samhällsformer som man redan vidtagit. Landskapsregeringen har gått i bräschen för ÅDA, det digitala agendan, som finansministern och hela regeringen har kämpat hårt för och nu är i hamn. Alla kommuner är med, är osäker på om en är utanför, de kommuner och andra som
vill ta del i detta har möjlighet att göra det. Kan säkert få en bättre och mera
kunskapstyngd service, åtminstone till samma pris.
Vad gäller KST är det min och centerns övertygelse att det också kommer i
hamn efter en mognadstid som alla andra reformer. Tiden är inte det väsentliga, utan att för de som behöver reformer att den ska gälla och bli bra under
överskådlig tid.
Strukturreformer på landskapets egen verksamhet har skett över hela linjen i många små steg. Den största förändringen som måste nämnas är privatiseringen av skärgårdstrafiken. Men även inom många andra områden har
det gjorts, likviditeten och siffrorna visar att de har gjorts många små för att
få en hygglig ekonomi. Bl.a. inom ÅHS har det skett tidigare och även nu en
kontinuerlig förändring för att möta behovet till skäliga kostnader.
Utmaningen ligger inte direkt i kommunen och kommunindelningen utan
utmaningarna ligger inom våra egna behörighetsområden och det behörighetsområden vi delar med Finland. Här har vi många lagstiftningar som
måste moderniseras och göras mera lättöverskådliga. Det är oerhört stora
utmaningar. Kommunstrukturen är en liten utmaning mot det, speciellt eftersom kommunerna fungerar väl idag. Speciellt sociallagstiftningen är en
mycket stor utmaning som måste ses över som regeringen redan har uttalat
sig om. Här måste antagligen genomgås grundläggande förändringar. Samtidigt måste social- och miljöavdelningen förstärkas på sikt. Det här är antagligen det största paketet som ligger framför regeringen och lagtinget nu och ef726

ter valet. Det finns säkert andra områden med det här för att nämna ett område
Landskapsregeringen föreslår ett anslag om 200 000 euro för omhändertagande av bioavfall, vilket är nödvändigt. Men för att Åland ska bli hållbart,
som lagtinget har bestämt så är enda lösningen på sikt att röta bioavfallet och
få ut energi i gasform samtidigt som klimatgasen metan minimeras. Det här
är en mycket viktig punkt. Jag är övertygad om att landskapsregeringen kan
vara med och delta i finansieringen men det måste naturligtvis finnas en privat aktör bakom som driver projektet. Som Karlström brukar säga, vi ska inte
driva projektet det ska de göra där ute men vi ska hjälpa till ekonomiskt om vi
har de möjligheterna.
Beträffande landskapets område i Möckelö där verkstad, lager och delar av
vägunderhåll är stationerad hoppas jag att utskottet kunde besöka området
och bilda sig en uppfattning över behovet och byggnadernas skick. Verkstad
och lager har en fortsatt naturlig placering i Möckelö, men en nybyggnad bör
nog övervägas framom en renovering. Vad gäller vägunderhållet på Möckelö
kunde den med fördel till en del privatiseras och den övriga delen flyttas till
Godby. Ber utskottet även överväga detta. Tack.
Talmannen
Talmannen påminner att tilläggsbudgeten sätter vissa ramar och inte egentligen tillåter
allmänpolitisk debatt som sträcker sig alltför långt för fortsättningen av debatten.
Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! Jag hålla mig till ekonomin. Om jag räknar rätt sa ltl Runar
Karlsson att landskapsregeringen har lyckats väl sju gånger när det gäller ekonomin. AB Åland fungerar riktigt bra och nu har vi helt plötsligt
sett att AB Åland går på plus. Man blir trött med den här typen av debatter. Hur ska allmänheten förstå, tittar man på siffrorna får vi fram en
helt annan bild än den som ltl Runar Karlsson vill ge. Om vi lämnar siffrorna. Har landskapsregeringen gjort allt och lyckats mycket väl när det
gäller att slimma förvaltningen, få in effektivitetsprogram typ Lean, modern teknik, IT-tjänster, en modern hemsida så att medborgarna själva
kan ta kontakt med myndigheterna utan att man behöver ha personlig
betjäning på det sätt som man gjort i Finland och Sverige? Menar ltl
Karlsson på fullt allvar att landskapsregeringen har lyckats väl?
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Jag sade det tidigare att vi tycker det i centern. Slimma
verksamheten? Vad ska man slimma? Det måste finnas en viss bas för
att uppnå en viss kunskap. Vi måste titta på vad ålänningarna vill ha, en
bra sjukvård, en bra service då måste det finnas människor bakom det.
Arbetslösheten är låg vi har en god likviditet. Sammantaget måste man
säga att AB Åland går bra och att landskapsregeringen har gjort ett bra
jobb.
Ltl Anders Eriksson, replik

Givetvis vill alla ålänningar ha en bra sjukvård, bra service. Om jag förstår repliken som en komplettering från ltl Karlsson tycker han att allt
inom landskapsregeringens förvaltning fungera väl, ingenting kan göras
bättre. Då är det antagligen så sett ur centerns synvinkel. Det gäller att
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vara positiv och jag vill ta fasta på det som vi är överens om. Småskaligheten är en styrka och den uppfattningen delar jag, därför står Åland så
bra som det står även om vi tittar framöver har vi ganska stora ekonomiska utmaningar. Småskaligheten har varit en styrka och kan vara en
styrka framöver. Det är viktigt att vi har bestämmanderätten i så stor utsträckning som möjligt här på Åland, då gäller det att vi gör något vettigt
av den.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Det är bra att vi är överens om det sista som är det absolut
väsentligaste. Att jag anser att man inte kunnat göra något bättre, det är
klart att man tycker om man sitter i regeringen. Jag har själv suttit nio
år i regeringen och vet hur oerhört slitsamt det är. Oerhört kort tid man
har att sitta och fundera, det går som på räls och man hinner inte. Den
här regeringen tycker säkert att man borde haft 25, 30 timmars dygn
minst. Man sitter bara sju stycken där och har en liten administration
under sig. Visst tycker de själva att det kunnat göra saker och ting
bättre, det är jag övertygad om. Det finns inte resurser och vi har en liten regering och till den delen har man lyckats väl.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Inte är det läge att diskutera exakt vad denna landskapsregering har gjort eller inte eftersom inte ha något bokslut ännu, bara
några preliminära siffror som målar upp bilden ganska positivt. Diskussionen måste föras när diskussionen om bokslutet förs i lagtinget
före valet. Likviditeten är ett mått, nyckeltal ett sätt att mäta hur framgångsrik man är. I situationen när vi vet att det har lyfts in PAF-pengar
för ett större sjukhusbygge, reservering på 10 miljoner av PAF-pengar
till budgeten, 7 miljoner på olika driftsmoment på 14 miljoner och det
påverkar likviditeten i positiv riktning. Att just nu måla upp likviditeten
på detta förenklade sätt som något väldigt positivt är vanskligt.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Jag berättade siffrorna rakt upp och ner och sade att det har
stabiliserats, men är medveten om att det finns investeringar som ligger
för dörren på sikt men de ligger utdragna på många år och har inte ens
påbörjats ännu. Den kommande budgeten kommer också ta en del av
detta. Visst finns det utmaningar, absolut. I det stora hela med tanke på
vad som hade hänt runt omkring oss har man lyckats väl och ändå bibehållit den service som finns där ute vilket är väsentligt. Man hade kunnat skära ner mycket mer men då hade man förstört ganska mycket man
har resonerat på samma sätt som förra regeringen gjorde.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det är klokt i sig. Jag ska inte ta allt i från landskapsregeringen man är i alla fall duktig på att ordna presskonferenser, man sköter dem väl och gör det på ett bländande sätt så att man säkert ha bländat ltl Karlsson och centergruppen. Som exempel när ledamoten sa att
enligt det gamla sättet att redovisa ekonomi, budgetuppföljningen med
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ackumulerade underskott gör man ett plus. Det står väldigt tydligt på
förstasidan att man har ett ackumulerat underskott efter 2014 på 46
miljoner när det var 39 miljoner efter 2013. Efter det systemet har man
gjort ytterligare 7 miljoner back.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Det blir mycket siffror och jag har svårt att kommentera det
på en minut, att jag tycker att landskapsregeringen har gjort ett bra jobb
måste vara ett gott tecken. Från regeringspartierna har jag kanske varit
mest kritisk och otålig över ekonomin men sist och slutligen var det ett
riktigt bra jobb gjort och det borde vara trovärdigt, trots att jag tillhör
regeringsblocket.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Ltl Runar Karlsson ville bevara antalet kommuner och
såg det som en garant att bevara närservicen och servicen ute i kommunerna, mer verksamhet skulle ha lagts ner om man centraliserat den till
en punkt. Eftersom skolor redan har lagts ner, finns det inte möjlighet
att lägga ner så många fler skolor t.ex., är det en garanti för att ha kvar
skolor och annan service? Är det tvärtom att vi borde utöka antalet
kommuner med den tankegången, borde vi ha 32 kommuner på Åland?
Det är slutsatsen jag drar av ltl Runar Karlssons resonemang.
Ltl Runar Karlsson, replik

För talman! Centern och jag är nöjd med 16 kommuner det räcker bra.
Att kommunerna har lagt ner skolor och andra inrättningar det stämmer
och det har det gjorts sedan 60-talet beroende på olika orsaker. Kommunerna tillsammans med sina medborgare bestämt det. Bestäms det
centralt kommer man längre ifrån medborgarna och inte lyssnar lika
mycket på medborgarna. Så länge kommunerna själva vill vara självständiga ska de få vara självständiga. Det kan komma en dag när ett antal kommuner kan gå tillsammans och då anhåller man om det hos regeringen och det bifalls. Det andra alternativet, som en del förespråkar, att
landskapsregeringen med tvång ska slå ihop kommunerna vilket är anmärkningsvärt om man har en sådan demokratisk syn.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Den kommunala organisationen måste inte vara garantin för att man får servicen i närheten, det går att lösa med hjälp av
lagstiftning på annat sätt. En kommun behöver ha en viss storlek och
mängd invånare för att ha en viss ekonomisk bärkraft. Jag hoppas att ltl
Runar Karlsson kan se det. Finns det miniantal som ltl Runar Karlsson
anser att en kommun ska ha eller är det okej att ha hur få invånare som
helst? Kan ltl Runar Karlsson inte se värdet i att ta ett helhetsgrepp över
Åland och inte låter kommunerna själva göra som de ville när de vill?
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Vad centern och jag ser har mindre betydelse. Det är folket
där ute som ska bestämma över sin egen tillvaro. Vill folket i Saltvik,
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Geta, Finström, Sund gå ihop ska man naturligtvis begära att få göra
det. Det är kommunerna som ska bestämma, det ska inte bestämmas
centralt från lagtinget eller regeringen. Det är inte demokrati. Många av
världens politiker förfasar över att allt fler flyttar till centralorten, samtidigt beslutar de om att slå ihop kommunerna. Det är som de inte skulle
begripa att det hör ihop. Flyttar man beslutandemakt centralt, flyttar
folket centralt. Det har vi facit på. På en minut kan jag inte förklara det
för ltl Carlsson, vi får ta den annan gång med lite längre tid.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Börjar med det som är positivt i ltl Runar Karlssons
anförande, att han hyllar tanken om förgasning av bioavfall eftersom jag
har en motion som kommer upp till behandling senare i dag. Det är en
utmaning vi måste ta ställning till ganska snart hur vi ska göra med vårt
organiska avfall. Bevarande av nuvarande kommunstruktur där delar vi
åsikt. Utmaningen ligger inte i kommunstrukturen för att få det att rulla
utan ska vi ha en demokratisk process, att alla får vara med och påverka
och engagera sig måste vi ha kommunstrukturen kvar. Det är inte centraliseringen som är räddningen. Jag delar inte ltl Karlssons åsikt angående budgeten, överskottet, den goda ställningen.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Utmaningarna ligger inte på fullmäktiges bord ute i kommunerna. Utmaningarna ligger i den här salen och i landskapsregeringen att se till att vi har en lagstiftning som är up to date och göra det lättförståeligt för människor och hinner med tiden, där är utmaningen. Att
man inte ska debattera allmänt i detta antar jag att vi i så fall måste hitta
en nyordning, kan vi sitta i timtal och diskutera klädkod, ett glas vin i
parken, han, hon, hen måste vi få diskutera den allmänna ekonomiska
situationen och det allmänna åländska läget. Det måste vara vår rättighet. Är det emot lagtingsordningen måste den ändras.
Talmannen
Vi har ett regelverk som jag försöker följa efter bästa förmåga och ärendena sätter vissa
gränser och det tycker jag inte man ska ifrågasätta.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Likviditeten och kassan bygger helt och hållet på det
som finansavdelningen säger, att det är icke verkställda projekt som gör
att vi har en kassa och en likviditet i dag som är bra. Skulle de bli verkställda har vi ingen kassa, det är krassa verkligheten. Från 2008 med
172 miljoner till dags dato har vi i budgeten 220 miljoner. Det är en
skillnad på 50 miljoner. Plus de PAF-pengar som skjutits in med 20, 30
miljoner i verksamheten. Att säga att AB Åland går bra är en överdrift.

730

Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Det finns utmaningar och framtida investeringar, det är
klart. Tittar vi på vår ekonomi och andra länders ekonomi har vi oerhört
mycket bättre. Vi har också deltagit i lågkonjunkturen och haft umbärande med det. Det är viktigt att försöka jämna ut det och se till att det
åländska folket har en god sjukvård, äldreomsorg och socialomsorg för
att sedan hoppas att konjunkturen svänger, vilket det finns tecken på.
Skulle det vara så har man gjort hundra procent rätt, fortsätter lågkonjunkturen blir det ännu lite svårare. Man har gjort vad man kunnat på
ett bra sätt.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Tony Asumaa

Tack, fru talman! Jag lovar att hålla mig till siffrorna som står i denna tillläggsbudget. Den ekonomiska utvecklingen i Finland och på Åland står just
nu i princip helt stilla och prognosen för utvecklingen inom ekonomin för
framtiden är verkligen blandad. ÅSUB:s prognos visar att BNP på Åland ännu
några år framåt kommer att ligga på minus 2, 2015 och minus en halv procent
2016. En stor del av de negativa förändringarna som 2015, 2016 beror främst
på minskad verksamhet hos företag på Åland vilkas verksamhet har sin
tyngdpunkt utanför landskapet. Utvecklingen i landet och på Åland påverkar
också direkt landskapet största intäktskälla, avräkningsbeloppet, som vi vet
utgör 2/3 av hela landskapets intäkter. Avräkningsbeloppet i landskapet beräknas 2015 blir runt 222 miljoner. Den summa som betalas ut 2016 beräknas bli 218 miljoner, en minskning med 4 miljoner eller 1,8 procent. Vilket vi
liberaler ofta har sagt att avräkningsbeloppet följer BNP-utvecklingen. Vi kan
vara medvetna om att vi inte längre kan vänja oss vid att avräkningsbeloppet
ökar för varje år som det har varit den senaste tiden. Vår indexkostym kommer snarare att minska de kommande åren med flera storlekar.
Vad gäller skattegottgörelsen visar den samma trend. I den andra tilläggsbudgeten för 2015 justeras skattegottgörelsen upp till knappt 7 miljoner euro.
Vi måste komma ihåg att dessa 7 miljoner euro kommer från skatteåret 2013.
2016 beräknas skattegottgörelsen bli knappt 5 miljoner, vi tappar ytterligare
2 miljoner. Skattegottgörelsen om något är en god indikator som tydligt visar
på hur det åländska samhället står sig gentemot riket. Här är trenden tyvärr
sjunkande.
Fru talman. I andra tilläggsbudget finns det vissa åtgärder för tillväxt, vilket vi behöver eftersom vi ser att BNP:n ligger minus. Näringsministern
kommer kanske att berätta om näringslivets främjande vad gäller tillväxt
Åland. I grunden är vi från liberalerna positiva till allt som kan generera tillväxt och inflyttning. Hur hanteras miljonen euro på rätt sätt, att alla företag
och företagare behandlas på likvärdiga grunder vad gäller stöd i form av
pengar från landskapet. Ber finansutskottet fördjupa sig och få svar på det
senare. För tillväxten och primärnäringarna, som liberalerna tidigare har lyft
fram, är stöd till livsmedelsproduktionen. I budgeten för 2015 hade vi ett förslag på 300 000, då var det stört omöjligt men till vår glädje har åtminstone
tio procent, 35 000 tagits in. Så är livet ibland är det möjligt och ibland är det
omöjligt.
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För att ekonomiska utfall och resultat ska kunna diskuteras både här i salen och med andra används nyckeltal för att alla ska diskutera på samma
grunder. När landskapet nu har gått till affärsbokföring är betydelsen av
nyckeltalen ännu större för att ålänningar och vi här i salen ska få en så rättvis bild som möjligt av den åländska ekonomin, landskapets ekonomi, om
ekonomiska läget nu och framöver. Landskapsregeringen, finansminister Roger Nordlund och även lagtinget har poängterat vikten av att t.o.m. godkänna
en finansmotion den 31 december 2012, den enda under den här perioden
som har godkänts, just om nyckeltal som undertecknaren skrev.
I tilläggsbudget nummer två som vi har framför oss har vi tyvärr inte ett
enda nyckeltal att jämföra med. Det som däremot finns här är någon form av
preliminär bokslutssiffra för 2014, som jag och liberalerna inte vet vad den
grundar sig på. Något bokslut har vi inte sett, det är underligt att man plockar
in en siffra som egentligen inte går att debattera för det finns inget underlag
till debatt. Ett relevant nyckeltal som man med analytisk förmåga får fram
med efterforskning och räkning ur både tilläggsbudgeten och den ordinarie
budgeten är kassaflödet.
Vid ingången av 2015 fanns exakt 58,3 miljoner euro i likvida medel i landskapets kassa, det vet vi. 27,2 miljoner var rena pengar och drygt 31 miljoner
var kortfristiga placeringar. Kortfristiga placeringar var sådana ränteinstrument och räntefonder som snabbt ska gå att realisera vid behov av pengar.
Det är vackert så, landskapet får inte investera i aktier.
Kassaflödet påverkas under 2015 med budgeten plus tilläggsbudgeten, vi
kan ganska enkelt utläsa ifrån den att den löpande verksamheten för landskapet äter upp 13,7 miljoner av kassan och att investeringarna för 2015 är
budgeterade till 22,4 miljoner. Det betyder att kassan kommer att minska
med 36,1 miljoner under 2015. 62 procent av de likvida medlen är borta när
året är slut. Vi hörde tidigare hur väl likviditeten har skötts under åren, men
kan informera ltl Runar Karlsson att likviditeten har minskar med 40 miljoner. Det fanns ett ackumulerat underskott på minus 17 miljoner när regeringen tillträdde. När regeringen så småningom befrias från sitt uppdrag är vi
nere på minus 57 miljoner. Minus 40 miljoner, tycker man det är bra så tycker man det men för mig personligen är det inte så bra. Jag förstår att landskapet gjort allt vad det har kunnat med den kompetens de har.
Om budgeten håller så finns vid årets slut 22,2 miljoner euro kvar i landskapets kassa. För landskapets löpande verksamhet behövs ca 15 miljoner
euro netto. Efter det finns 7 miljoner i likvida medel kvar. Investeringarna
brukar ligga på mellan 15-20 miljoner per år i landskapet. Om budgeterna
som vi nu behandlar håller kommer inte kassan efter det här budgetåret att
räcka till. Då finns det två alternativ. Det första är att låna från kreditinstitut
det andra att pumpa in ännu mera spelpengar från PAF. I så fall föredrar vi
liberaler att vi lånar pengar för att förverkliga investeringar som minskar på
landskapets budgetslitage. Det anser vi är en mera ansvarsfull ekonomisk politik än att använda sig av spelpengar som någon annan förlorat. Tack.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det var ett sakligt och bra anförande och hoppas att fler kan
konstatera det i replikskiftena. En komplettering gällande avräkningen.
Precis korrekt som ltl Asumaa sade med den kunskap vi har fått från finansministeriet att avräkningen följer ganska precis BNP-utvecklingen.
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Det som kan förorsaka avvikelser är om staten går in för engångsåtgärder genom att sälja egendom, då kan avräkningen tillfälligt bli högre.
Det varnade landshövdingen för när vi hade lagtingets högtidliga öppnande i november. Åren 2014, 2015, 2016 sker sådana saker vilket kan
betyda att avräkningen ligger på lite för hög nivå mot det normala.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Tack för det uppskattade orden. Det stämmer som ltl
Perämaa säger att det har funnits extraordinära åtgärder som har hjälpt
avräkningen till Åland. Normalt när man gör budgeter och bokslut i bolag noteras de extraordinära åtgärderna som poster så att man vet och
kan beräkna fram de normala beloppen som man borde få, att man inte
blir förblindad av engångsinjektioner som har hänt några gånger under
året. Det är bra att veta för att hållas på en realistisk nivå.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Fredrik Karlström, replik

Fru talman! Det är ofta mörka siffror som lyfts fram när ltl Asumaa diskuterar ekonomi och landskapets förutsättningar. Det som har skett den
senaste tiden, det senaste halvåret är ganska positivt som står i de svarta
rubrikerna i tidningar och i radion. Det är fler företag som startas på
Åland än det någonsin har gjorts tidigare. Åländska stora bolag gör bra
resultat, företag anställer mer, arbetslösheten sjunker det är något man
ska lyfta upp varje gång i stället för att lyfta upp det mörka, konjunkturutsikter som är skrivna för ett halvt år sedan. 35 000 till livsmedelsklustret som ltl Asumaa berömda och ifrågasatte varför vi inte tog upp i
huvudbudgeten återkommer jag till i den andra tilläggsrepliken.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Normalt när man är utbildad ekonom försöker man
hålla sig till fakta och till de siffror som finns tillgängliga. Det är ledsamt
att höra att näringsminister Karlström tycker att de är dystra för det är
reella siffror som de facto landskapsregeringen levererar och som jag
återger från talarstolen.
Minister Fredrik Karlström, replik

Givetvis kunde alla siffror se bättre ut och det jobbar vi många timmar
per dag med för att försöka förbättra ur det åländska samhällets synvinkel. De 35 000 euro som går till livsmedelsklustret är ett aktivt val vi har
gjort utgående ifrån den arbetsgrupp som sitter och jobbar för att titta
på problematiken med den låga likviditeten inom vissa mjölkbolag,
sålunda gör vi en insats för att öka krafterna att gemensamt handla lokalt. Däremot vill jag inte säga att vi skulle ha använt de här pengarna
eller borde gjort det tidigare, de 300 000 euro som var upptagna i huvudbudgeten för 2015 var egentligen en felbudgetering. Det fanns då och
det finns nu väldigt goda resurser från landskapsregeringens sida att
vara med i investeringar inom lantbruket. I det nya LBU-programmet
har vi nästan 8 miljoner att tillgå, 300 000 behövdes inte i huvudbudgeten.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Blev paff i slutet av ltl Tony Asumaas anförande när
man lyfter fram resonemanget att man hellre är villiga att ta lån från
banken än att satsa pengar från PAF. Har man nu helt ändrat inställning? När liberalerna hade finansministerposten satsade man PAFpengar i den geriatriska kliniken som är en investering. Om liberalerna
sitter i nästa landskapsregering ska man då genast gå till banken och
inte utnyttja de pengarna som faktiskt finns till vårt förfogande i vårt
gemensamma bolag?
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Ltl Kemetter blir förvånad men hon har själv varit
med och beslutat att landskapsregeringen ska få lyfta lån, sidan 41 i
budgetboken står, ”med hänvisning till ovanstående får landskapsregeringen vördsamt föreslå att lagtinget antar följande förslag till budget för landskapet Åland under 2015 samt bemyndiga landskapsregeringen att uppta för budgeten förverkligande erforderliga lån”. Så har
alla enhälligt i lagtinget beslutat, jag vet inte vad ledamoten är förvånad
över?
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Attack är bästa försvar, ni svarade inte på min fråga. I
stället för att utnyttja den penningkassa som finns i PAF är ni villiga att
ta lån för investeringar. Vad har liberalerna för förslag, ska PAF sitta
med alla pengarna och jobba med internationalisering eller vad de hittar
på? Ska vi inte via ägardirektiv sätta krav på bolaget?
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Vi vet att ltl Kemetter sitter i PAF:s styrelse och har
säkert bättre insyn i bolaget hur det går, men här i salen verkar ltl
Kemetter har sovit. Vad gäller PAF-medel har vi hela tiden fört fram tillväxtfonden för att garantera det framöver. Kanske ltl Kemetter vet mer
än vad jag vet. Vi är rädda att PAF:s saga kommer att ta slut någon dag
och då har vi byggt upp en budget på PAF-medel som inte mera finns.
Därav är mer ansvarsfull politik att gå till banken och låna pengar om så
krävs för investeringar som minska på budgetslitaget. Liberalerna har
aldrig varit beredda att sätta in sådana medel i driften som personer och
människor har förlorat.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Jag förstår att det här är en svår stund för ltl Asumaa och
liberalerna eftersom det under hela den här perioden har politiken gått
ut på att försöka få Nordlund att framstå som den finansminister som
först ska gå till banken och låna pengar för landskapet Åland. När det
här året är slut har vi en likviditet som fortfarande är tillfredsställande.
Vid senaste årsskiftet, t.o.m. på samma nivå som när vi började arbetet.
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Förstår att det känns svårt för liberalerna när man totalt har misslyckats
med sin huvudkritik mot den här landskapsregeringen. Det som är bra
med anförandet är att det visar en klar skillnad mellan liberalernas politik för de kommande fyra åren och dem som jag och fler representerar.
Det första som ltl Asumaa gör om han får ansvar för Åland är att gå till
banken och skuldsätta landskapet Åland, så uppfattar jag anförandet.
Jag ser goda möjligheter att också klara nästa period med de egna
pengar som vi har i kassan och i våra bolag.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Det är faktiskt en glädjens stund för mig och liberalerna att minister Nordlund klarar av det här året ut att inte gå till banken.
Räcker inte pengarna till finns inga alternativ, vi hoppas givetvis att det
räcker till men de budgeter vi antar håller inte alltid stånd utan investeringar blir ogjorda. Finns det inga pengar finns det två alternativ och då
att det ansvarsfullare att låna pengar, inte ta dem av personer som förlorat dem till landskapet.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Det är en märklig politik ltl Asumaa för. När det gäller användningen av PAF-pengar var det den liberala finansministern som
öppnade de dörrarna när man tog det stora beloppet till den geriatriska
kliniken. Allt det vi gjort därefter är egentligen småsaker jämfört med
det beslutet. Jag stödde beslutet för jag tyckte att det var klokt. Jag har
fört och kommer att föra den politiken så länge jag kan, koncernen
Åland vi ska vara kloka, föra en klok politik, se till att våra företag och
verksamheter är fungerande att det genererar pengar att vi totalt sett
kan hålla Åland i så god form som möjligt. Att ålänningar har arbete och
kan upprätthålla vård, skola, omsorg precis som ltl Runar Karlsson visade på i sitt anförande. Vi har klarat det och samtidigt har vi klarat att
hålla ekonomin i skick.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Vi är helt eniga, vi vill att vård, skola och omsorg ska
fungera på Åland. Därför gjorde också den före finansministern klokt i
att använda PAF-pengar och bygga geriatrisk klinik för att upprätthålla
vården på Åland, det är vi tacksamma för idag.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.

Ltl Karl-Johan Fogelström

Fru talman! Socialdemokraterna stöder tilläggsbudgeten. Den totala budgeten kommer att balansera på 369 278 000 euro och visar ett underskott på
10 708 000. Det verkliga resultatet när vi har bokslutet klart för 2015 om det
också kommer att visa ett underskott på 10,7 miljoner är osannolikt. Inte
bara under den här regeringen utan också tidigare har det visat sig att förverkligande av budgeten är ca 94 procent. Vilket i det här fallet betyder att 22
miljoner av 369 miljoner inte kommer att kunna utnyttjas av olika skäl, så
har det varit år efter år. Det indikerar att resultatet för 2015 kommer att vara
positivt i bokslutet.
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Resultatutvecklingen i bokslutet, verkliga siffror hur det har gått före utjämningsfonden har använts. 2010 hade vi ett underskott på 30 miljoner,
2011 ett underskott på 16 miljoner, 2012 ett underskott på 8 miljoner, 2013
ett underskott på 3,7 miljoner och de preliminära siffrorna för 2014 visar ett
överskott på drygt 2 miljoner. För att kommentera oppositionen är det inte
någon total genomklappning som liberalerna har sagt att den här regeringen
har råkat ut för, tvärtom.
Ett av de centrala målen under regeringen Gunells mandatperiod har varit
att uppnå en ekonomi i balans. De här preliminära siffrorna för 2014 visar att
ekonomin är i balans. Vad menar vi med ekonomi i balans? Det är att landskapets intäkter är minst lika stora som kostnaderna samt att de influtna
medlen täcker utbetalningarna. Det har uppnåtts varje år. Det är heller ingen
genomklappning och ingen har heller varit tvungen att gå till banken.
Återkommer till det jag sagt tidigare om PAF-pengarna, det är landskapets
pengar. Det är lika riktiga pengar som de övriga pengarna som landskapet råder över. Att smutskasta och dra PAF-pengarna i skiten är minst sagt undermålig argumentation. Det håller inte. Det är klart att vi ska använda de medel
vi har till förfogande. Ett slutligt förslag för hur PAF-medlen ska behandlas i
fortsättningen är fortfarande under beredning. Det är självklart om vi har
egna pengar att utnyttja dem före vi går till banken. Det är ett huvudlöst resonemangen vi har hört från talarstolen. Nej, PAF- pengarna får vi inte röra
de är smutsiga, det är fel, det är bättre att gå till banken och låta PAFpengarna ligga en hög någonstans. Det är undermålig politik. Det är hutlöst.
Det är i vårt samhälle en fullkomlig normal verksamhet när det gäller spel,
det finns i alla länder och det finns monopol här och där. Varför ska just de
åländska pengarna vara smutsiga? Det håller inte.
Public service på Åland måste under alla omständigheter skyddas. Det innebär bl.a. att vd- och redaktionschefsskapet måste vara åtskilda. Detta för
att trygga medborgarnas rätt till politiskt oberoende och objektiv information, det är en av grundstenarna i vårt demokratiska system. För att kunna
upprätthålla public service krävs ett finansieringssystem som långsiktigt
tryggar bolagets ekonomi och som är oberoende av årliga anslag i landskapets
budget. Det är beklagligt att politisk samsyn på hur finansieringssystemet ska
utformas inte har nåtts och lösningen av detta bör ges hög prioritet.
Ålands Radio AB ägs till hundra procent av samhället. Ägaren, samhället
borde besluta vilket man kan som enda ägare att offentlighetsprincipen också
ska gälla Ålands Radio AB. Detta kan man i väntan på att lagen om offentlighetsprincipen revideras. Det kan man göra genom ägardirektiv och få det infört i bolagsordningen som Mariehamns stad har gjort i det nya hamnbolaget.
Den munkavlelinje som nu tillämpas i Ålands Radio AB är helt oacceptabel
då den förvägrar den åländska allmänhetens insyn i en så viktig institution
som Ålands Radio Ab är. Tack.
Ltl Mats Perämaa, replik

Herr talman! Vi har gått in för ett nytt budgeteringssystem vilket vi alla
har förespråkat, d.v.s. att man enligt prestationsprincipen och affärsbokföringsmodellen budgeterar eftersom vi ändå gör bokslut enligt den
modellen. Enligt modellen som vi har gått över till budgeterades ett
2014 underskott om ca tre miljoner, vilket som enligt preliminära siffror
skulle bli ett överskott på mellan två till tre miljoner euro. Avsikten var
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att förbättra budgeteringssystemet. Nu budgeteras det för 2015, precis
som ltl Fogelströms sade, nästan minus 11 miljoner euro, ett ganska
dramatiskt steg mot något sämre. Ändå säger ltl Fogelström att det ska
bli positivt i sista ändan. Det betyder att det nya budgeteringssystemet
som har införts är betydligt sämre än det förra.
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Det vill jag inte påstå att det har blivit. Om vi ser historiskt på förverkligandeprocenten av den budgeterade siffran bygger den på ungefär 94
procent. Det är sannolikt att den tröghet som finns inbyggd i systemet
kommer att fortsätta att gälla. Ingen tidigare regering har lyckats bättre i
snitt. Det betyder att av de 369 miljonerna i budgeten, ca 22 miljoner
inte kommer att utnyttjas, vilket blir 12 miljoner mer än underskottet.
Min slutsats är att då blir det ett sådant överskott som det blev 2014.
Ltl Mats Perämaa, replik

Tack, herr talman! Är det inte överhuvudtaget ett problem att vi 2014
budgeterade ett underskott om minus 3 miljoner men nu för 2015 budgeterat underskott som är 8 miljoner större, minus 11 miljoner. Ett dramatiskt trendbrott att det börjar gå sämre igen. Ledamoten säger att
budgetering inte tycks ha någon betydelse för på något konstigt sätt blir
det ett överskott i alla fall i sista ändan. PAF-pengar, den dagen man biter i myntet är det samma pengar som alla andra skatteintäkter. I samband med att PAF-pengarna har genererats är det stor risk att det finns
en hel del spelmissbruk och människor som farit illa i samband med det.
Vi anser att intäkterna ska behandlas med största varsamhet. Sossarna
tycker uppenbarligen inte så.
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Vi får konstatera att vi är av olika mening. Det är fullkomligt ren, legal
verksamhet som genererar ett överskott som ägaren får disponera. Det
är vår syn. Det är inte stinkande pengar av obskyr verksamhet som
Perämaa och liberalerna tycks anse. Att budgetsiffrorna på något underligt sätt i verkligheten blir mindre utnyttjade än vad man har budgeterat, den underligheten har pågått år efter år, det är lika underligt varje
år för ltl Perämaa. Den som kan lite om statistik och tittar bakåt så har
det varit på det sättet och mitt antagande är att så kommer det att förbli.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Tack, herr talman! Budgeten går att lite läsa hur som helst men synbarligen kan man också göra det med bokslut. Om jag förstår ltl Fogelström
rätt så har vi en budget i balans och det har man uppnått varje år. Var
kommer i så fall det ackumulerade underskottet på nästan 50 miljoner
ifrån? Utjämningsfonden är det ingen från regeringspartierna som vill
prata men den är också de facto tömd som var en ännu större summa.
Om man har uppnått en budget i balans varje år, var kommer i så fall
det ackumulerade underskottet ifrån?
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Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Jag sade inte att vi har uppnått en budget i balans, jag sade att vi uppnått en ekonomi i balans. Det har jag baserat på verkliga siffror, hur det
verkligen gick. Tittar vi bakåt är det en markkabel förbättring som har
skett som gör att vi hamnar på mellan två och tre miljoner i år. Då har vi
balans, intäkterna är större än kostnaderna. Budgeten är en plan, en
prognos en viljeyttring.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det sistnämnda är vi helt eniga om. Det blir ofta en enorm debatt om
budgeten som mycket riktigt är en plan. En plan som man ska följa i så
stor utsträckning som möjligt medan bokslutet visar de verkliga siffrorna. I år blev det helt plötsligt en ekonomi i balans, jag uppfattade att
Fogelström pratar om en budget i balans och att man har uppnått det
varje år. Har man uppnått en ekonomi i balans måste det synbarligen
innebära att intäkterna är högre än utgifterna annars har man inte ekonomin i balans. När det gäller PAF-pengarna har vi aldrig nedvärderat
dem, pengar som pengar brukade heta på åländska. Från Ålands Framtid har vi varnat att det är ganska vanskligt, det kan direkt vara oroväckande inför framtiden att i alltför stor utsträckning lappa och laga med
PAF-pengar för den intäktskällan är ganska osäker. Jag vill uppmana
Fogelström att titta på resultaträkningen för budgeten 2015 på sidan 27
vad finner vi där apropå ekonomi i balans?
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Det är också en budget för 2015 som är en plan. Ekonomi i balans är när
intäkterna överstiger kostnaderna. Att man har en budget är rätt vanligt
när det är dåliga tider då underbalanserar man budgeten medvetet för
att få ut mera pengar i rörelse än annars. Budgeten används som ett instrument för att hjälpa upp det. Det är grundläggande nationalekonomi.
Min tolkning av budgeten för 2015 är att det är ett medvetet försök att
stimulera ekonomin, vilket är riktigt. Sex procent av det man budgeterat, historisk sett, sker inte och då blir de pengarna över och därför blir
det ett överskott.
Talmannen
Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack talman! Ltl Fogelströms anförande fascinerar mig till vissa delar
och gör mig förvånad. Det uttalandet om att styrelsen i Ålands Radio
och TV ”följer en munkavlelinje”. Har svårt att förstå att man överhuvudtaget kan säga så eftersom styrelsen följer gällande lagar och förordningar. Det som finns angivet i aktiebolagslagen. Är man missnöjd med
lagstiftningen då ändrar man den. Det är ohederligt att gå ut och säga
att styrelsen har någon form av munkavlelinje när man arbetar efter gällande regelverk.
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Det är ägaren som bestämmer i ett aktiebolag. Aktiebolagslagen kan inte
förhindra ägaren att göra något. Det är fullt möjligt vilket gjordes i Mariehamns hamn Ab att i bolagsordningen sätta in en bestämmelse om att
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offentlighetsprincipen ska följas. Det är inte mot aktiebolagslagen. Ett
aktiebolag är inte en fritt svävande organism som är opåverkad. Det är
alltid ägaren som bestämmer och det sker genom ägardirektiv och genom att man skriver in i bolagsordningen vad det är som ska gälla och
det gäller. Där sätter inte aktiebolagslagen några hinder. Att offentlighetsprincipen inte tillämpas beror på bristande ägardirektiv och i
slutändan vår lagstiftning som bör revideras.
Talmannen
Tiden är ute!
Minister Veronica Thörnroos, replik

De ägardirektiv som styrelsen har fått är att man ska följa gällande lagstiftning. Självklart är jag så välinformerad om aktiebolagslagen att jag
vet exakt vad ägarens rättigheter och skyldigheter är. Samtidigt är det
väldigt enkelt i ett aktiebolag när det bara finns en ägare. Det är anmärkningsvärt att styrelsen hitintills i ca 20 års tid kunnat göra ett gott
och väl arbete men att det nu blev plötsligt är väldigt känsligt. Snarare
beror det på att alla styrelsemedlemmar inte har förstått vad det betyder
att hålla tand för tunga tills eventuellt regelverket har ändrats.
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Fullt medveten om att det är chockerande nytänkande för många att
man kan göra på det här sättet, att man borde göra på det här sättet. En
så viktig verksamhet som Ålands Radio Ab att det ska ske i stängda rum,
styrelsemedlemmarna får inte yttra sig osv. det kan ägaren genom att ta
initiativ ändra på. Det plädera jag för.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Centern och jag personligen delar ltl Fogelströms
åsikt när det gäller public service stora betydelse för vårt samhälle, för
att stötta, upprätthålla demokratin i samhället. Ltl Fogelström var inne
på finansieringen av public service, en oberoende finansiering, nu finansierar vi det med TV-licens. Det skulle vara intressant att höra vad ltl
Fogelström anser om det nuvarande systemet och hur man eventuellt
skulle kunna uppnå något mer oberoende?
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Det avspeglar kanske mer med min principiella åsikt om hur finansieringen borde vara ordnad exakt, vilken form osv. det medger inte tiden
och inte heller min kunskap om det. Det är viktigt det som sades tidigare
i dag under frågestunden att med ett penndrag stryka posten i budgeten.
Man bör inte ha ett sådant system utan det ska vara en garanterad
finansiering som inte lättvindigt kan strykas bort.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Det var ett bra förtydligande. Då tycker ltl Fogelström och jag exakt lika i den här frågan. Systemet vi har idag med licenser är förmodligen det mest oberoende system man kan skapa, där
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de som lyssnar och ser betalar. Det har man också konstaterat i Sverige,
som har en mycket fin public serviceverksamhet, att radio- och TVavgiften är det bästa och mest oberoende och demokratiska systemet för
att finansiera den. Tack.
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Det är möjligt. Socialdemokraterna har ett annat förslag, min uppmaning är att sätt er ner och kom överens om ett system som fyller kriterierna.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Mats Perämaa

Herr talman! Några saker vilja föra ett resonemang kring. Det är för mig personligen och oss liberaler oerhört glädjande att det nu finns tendenser i det
åländska samhället om att den våta filt av lågkonjunktur som legat över oss
alla nu börjar glänta i något hörn. Det sades att vi nu och då får läsa rubriker
om saker och ting som pekar på att det går i rätt riktning, företag som gör
bättre vinster, nyetableringar osv. Det finns en känsla av att ett frö har såtts i
den åländska myllan som nu gror, det ser faktisk förhoppningsfullt ut att lågkonjunkturen i viss mån håller på att vända. Den djupa dipp som vi fick se efter Lehman Brothers kraschen hösten 2008 och allt som hänt sedan dess är
det glädjande att det nu tycks som att det svänger.
Den frågan kommer givetvis att påverka valrörelsen och partiernas positionering för valet följande höst. Den andra saken som kommer att positionera
partierna och påverka valrörelsen är hur den nuvarande landskapsregeringen
har skött ekonomin under den här valperioden. Jag tänker inte i det här
sammanhanget säga något mer om siffrorna för det är preliminära bokslutssiffror som säkert kan vara korrekta men vi har inte helheten ännu. Enligt ett
lagförslag vi nyligen behandlade i lagtinget om en temporär förskjutning av
behandling av bokslutet kommer landskapsregeringen att fastslå bokslutet
inom juli månad och leverera till lagtinget senast inom augusti månad. Lagtinget kommer förmodligen att föra diskussionen om bokslutet i september
när lagtinget samlas, en och en halv månad före valet.
Då har vi siffror och kommer att ställa landskapsregeringen till svars utifrån de fakta vi kan utläsa hur de siffrorna. Därför finns det ingen anledning
att i utskottet dess mera fördjupa oss i en liten del av siffrorna, diskussionen
kommer i september.
Ltl Torbjörn Eliasson

Tack, herr talman! Jag hann inte diskutera färdigt i repliken med ltl Fogelström om finansieringen av public service vad som egentligen är det bästa.
Personligen har jag en bakgrund inom journalistiken för de frågor som är viktiga för mig. En av de viktigaste funktionerna vi har samhället är public service för att kunna hantera och garantera demokratin behövs det en oberoende
granskning. Under alla år jag var med i lagtinget, från 2003, har man pratade
om det, i debatterna, i lagtingskorridorerna och i grupperna hur ska vi ordna
det här? Det har även funnits med i regeringsprogrammet att man ska försöka lösa frågan. Frågan är fortfarande olöst. Eller i alla fall ingen förändring
har skett. Det finns sådana som vill förändra man vi kan kanske göra som i
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Finland, att man har ett skattesystem. Kunde eventuellt ta det direkt över
budgeten, det har jag hört nämnas. Det har även nämnts att utnyttja PAFpengar.
Det system vi har idag är det bästa rent demokratiskt. Jag läste i Sveriges
Radios årsberättelse hur man ser på saken i Sverige där säger man så här
”finansieringsformen med en radio- och TV-avgift som innebär att bolagen
har en direkt koppling till allmänheten och därmed till publiken inte till staten eller marknaden”. Det anser man vara det viktiga. Har man en licens ska
de som vill lyssna och se betala. Det här ger också en stimulans till radio- och
TV-bolagen, till public service att utvecklas. TV-licensen, man kanske vill
kalla det något annat, anser jag att ska finnas kvar. Tack.
Talmannen
Talmannen påminner återigen att ärendet är tilläggsbudgeten. När det gäller radio och
TV-verksamheten finns det endast ett anslag på 13 000 på sidan 17 som kan diskuteras.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, herr talman! Jag har förberett min replik på ledamotens anförande kring finansieringssystemet som har att göra med budget och varifrån pengarna ska tas. För socialdemokraterna och mig personligen är
jag av precis samma åsikt som ltl Torbjörn Eliasson att public service
oberoende ska garanteras. Då måste distribution separeras från produktion. Finansieringssystemet ska vara oberoende och det mest rättvisa systemet skulle vara en form av mediaskatt som även har progressivitet. Vi har alla tillgång till media idag oberoende om det är public service media eller annan media så använder vi det på olika sätt.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Tack för hjälpen. Det ingår en inkomst i budgeten
och det är finansieringen jag uppehåller mig kring. Vi har olika uppfattningar och det är viktigt att vi diskuterar frågan. En mediaskatt är naturligtvis ett alternativ men licensen känns bäst där man får ett samband
mellan public service och lyssnarna.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, herr talman! Vi känner till att Ålands Radio har skurit ner i sitt radioutbud och att nyhetsutbudet är begränsat i jämförelse med andra lokalstationer. För att garantera en mångsidig kvalitet av oberoende media, den media vi köper är ofta färgad, är det otroligt viktigt att medborgarna kan ta ställning till vad som är sant och vad är inte sant. Här håller jag fast att vi behöver ha en skild debatt om den här frågan för det
har blivit så pass aktuell.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Jag har sagt mitt om vad jag tycker om finansieringen, tack.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Danne Sundman, replik

Har talman! Om talmannen tillåter vill jag säga att det inte går att ha en
avgiftsfinansierad public service i dagens samhälle. Tiden har sedan
länge sprungit förbi den tekniska utvecklingen, att man kan välja ut vem
som ska betala eller inte. Det blir som idag att man inte betalar för man
uppfyller inte kraven. Det enda sättet att få en avgift att fungera är att
alla betalar den, då heter det inte avgift längre då heter det skatt. Det
motsätter jag mig också. Det är inte en verksamhet som behöver finansieras särskilt man kan med andra medel skapa oberoendet som public
service behöver ha. Detta är verksamheter som vilken annan verksamhet
som helst vägar, sjukvård, utbildning som samhället ska garantera.
Pengarna tycker jag och moderat samling att ska tas från skattepengarna i övrigt. Sedan kan man bygga verktyg kring det så att det blir ett
starkt oberoende. Mycket starkare än idag när det de facto är ganska
svagt.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Detta går inte för ltl Danne Sundman. Det går alldeles utomordentligt bra i Sverige. Det är bara att se hur det fungerar där.
Där säger man också, taget ur senaste årsberättelse, ”en finansieringsmodell som en långsiktig och säkrar ett ekonomiskt oberoende”. Man
har i dagsläget noterat all time high i Sverige när det gäller antalet licensbetalande, lyssnare och hörare.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Det är helt ohållbart att man ska fara runt och kontrollera
folk och göra intrång i deras hem som man måste göra för att få in avgiften. När det gäller exemplet i Sverige har Radiotjänst haft stora problem
när man har tolkat lagen att alla som ska betala som har dator, Ipad osv.
och fått på pälsen av domstolar och måsta ge tillbaka licenspengar. De
beskriver bra det stora problemet med att ha en avgift för en tjänst som
man inte kan definiera. Som inte kan avgränsas så att man kan ta betalt
för den. Tiden har sprungit förbi de här modellerna och nu måste public
service ses som vilken verksamhet som helst som samhället sysslar med.
Särskilt för ett litet självstyrd område är public service jätteviktigt. Vi
bör ta det till oss och skapa en finansiering som garanterar oberoende,
inte som är beroende av att folk betalar eller inte efter personlig vilja
som det är idag tyvärr.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, herr talman! Ltl Sundman, jag avslutar med att konstatera att vi
har olika uppfattningar, det är helt okej att ha det. Ltl Sundman anser
att det här inte går. Jag konstaterar att det går alldeles utomordentligt
bra i Sverige och tror att vi ska utveckla det systemet för att kunna garantera den demokratiska kontakten mellan de som producerar och de
som lyssnar.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
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Talmannen
Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
Remiss
4

Förnyat hemvårdsstöd
Landskapsregeringens lagförslag (LF 22/2014-2015)
Talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.
Diskussion.
Minister Johan Ehn

Herr talman! Den ansvariga ministern Carina Aaltonen befinner sig på annan
ort då faller det på min lott som andra ersättare att presentera förslaget till ny
hemvårdsstödslag. Förslaget är ett mycket framåtriktat och positivt förslag
för barnfamiljerna på Åland. Vad innehåller vårt lagförslag? Vi bygger vidare
på det vi haft sedan tidigare, föreslår att det ska finnas ett grundläggande
hemvårdsstöd som motsvarar dagens stöd. Det vi har gjort är att vi föreslår
att det höjs med ca 28 procent till 500 euro per månad.
Det grundläggande hemvårdsstödet kan också ges till det som vi har valt
att kalla flerlingsfamiljer. Förut har det funnits ett tvillingtillägg men nu går
vi in för ett flerlingsfamiljstillägg. Det beloppet är inledningsvis 750 euro om
man har två barn, för tre barn blir det 1000 euro. Har man fyrlingar eller
femlingar kommer det ytterligare 250 euro per barn.
Utöver det grundläggande hemvårdsstödet föreslår vi en nyhet som är ett
utökat hemvårdsstöd. Det ges under förutsättning att en av vårdnadshavarna
stannar hemma och tar hand om barnet under fyra månader. Sedan kommer
den följande vårdnadshavare också stanna hemma fyra månader. Tar man
ensamt ansvar för barnet har man möjlighet att stanna hemma i åtta månader. Beloppet under de åtta månaderna är 700 euro per månad. Det kan
också ges som ett hemvårdsstöd till flerlingsfamiljer och då är 1050 euro om
det är tvillingar och 1400 euro om det är trillingar och därefter 350 per barn
ytterligare.
Utöver det utökade hemvårdsstödet finns ytterligare en nyhet. Ett hemvårdsstöd för syskon. Det ges till syskon under den tid som mamma eller en
annan förälder är hemma under föräldrapenningsledigheten. Det beloppet är
100 euro per barn. Utöver det finns möjlighet att få en inkomstbaserad tilläggsdel, den finns också i dagens system. Beloppet är maximalt 350 euro. Vi
har valt att indexjustera den inkomstgräns som finns från 777 euro till 1050
euro. Den inkomstbaserade tilläggsdelen fungerar så att man minskar 350
euro med 15 procent av den inkomst som överstiger 1050 euro. Ytterligare en
möjlighet som finns är att man som idag kan lyfta ett partiellt hemvårdsstöd,
även det höjs med 28 procent i förhållande till dagsläget.
Varför gör vi den här reformen? För det första har vi sett att det ger barnfamiljerna ökad valfrihet. Det ger större flexibilitet för familjerna att välja på
vilket sätt man ska ta hand om de barn man har satt till världen. Det är bättre
anpassat till dagens arbetsmarknad då vi äntligen ha fått en indexjustering av
beloppet så att det inte har ätits upp av den inflation som varit. Vi tror också
att införandet av det utökade hemvårdsstödet, men också att vi har indexjusterat, gör det till ett reellt alternativ för många föräldrar att faktisk välja.
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Den andra orsaken är att vi vill skapa så goda förutsättningar som möjligt
att förena föräldraskap och arbete, det gör vi det här sammanhanget. Vi ger
möjlighet för föräldrarna att stanna hemma på ett bättre sätt än tidigare genom att vi initialt ger ett högre stöd, det utökade hemvårdsstödet. Vi bibehåller den möjlighet som finns att jobba om man själv ordnar omsorgen, d.v.s.
utnyttjar inte den kommunala barnomsorgen då har man rätt att upp till tre
år få det grundläggande hemvårdsstödet. Dessutom finns möjligheten kvar i
lagen att jobba partiellt.
En tredje orsak är en ökad jämställdhet. En tredje orsak är en ökad jämställdhet. Det är en fråga som kan debatteras på många olika sätt därför att
jämställdhet när det gäller ekonomiska termer uppnås inte genom att vi förändrar och skapar bidrag. Här handlar det i betydligt större utsträckning om
hur lönesättningen i samhälle ser ut. Eftersom vi går in för möjligheten att
dela de åtta månaderna, höja stödnivån, hoppas vi och tror att det kommer
att attrahera flera män att stanna hemma och ta hand om de gemensamma
barnen. Det återstår att se vad resultatet blir. Det är ett allvarligt och gott
menat försök att så ska ske.
Vi vill ytterligare stärka småbarnfamiljernas helhetsekonomi. Beloppet har
inte höjts på många år. Skulle det förhöjts med index skulle det ha höjts med
ca 24 procent, nu höjer vi det med 28 procent. Att införa ett hemvårdsstöd för
syskon är till för att stärka småbarnfamiljernas helhetsekonomi på ett väldigt
tydligt sätt. Vi tror att det här kommer att ge möjligheten också för familjer
som har lägre inkomster att kunna ta del av stödet i högre omfattning än vad
som skett i dag.
Den sista och kanske absolut viktigaste orsaken att det genomförs är att vi
gör det för barnens skull. Vi ger barnen en möjlighet att få växa upp och att få
en god anknytning till båda sina vårdnadshavare. Vi skapar bättre möjligheter för familjen att välja det som är bäst för just deras barn. Vi ser att det skapar större valfrihet, möjlighet för familjen att välja utgående från den livssituation och de personligheter man har i familjen. Genom att skapa en tydlig
möjlighet att stanna hemma lite längre än föräldrapenningen medger, kan
dra ner på tempot i en allt mer stressig värld.
Hur har vi gått till väga för att skapa lagförslaget? Vi började med att tillsätta en arbetsgrupp mellan landskapsregeringspartierna och vi kompletterade med representanter för den kommunala sektorn. Vi tog med Rädda Barnen och vi hade förvaltningen med i sammanhanget. Jag vill rikta är ett stort
tack till den arbetsgruppen för ett oerhört bra arbete med att hitta ett förslag
till lösning på det här stödet. Efter att man fått klarhet i vad man ville tog
man hjälp av en extern lagberedare som skrev lagtexten. Vi har valt att lägga
fram en helt ny lag. Orsaken är att man noterat att det hade blivit alldeles för
många ändringar i en redan existerande lag, det var bättre att skriva om den
helt och hållet. Vi får då en betydligt modernare lag än den som finns idag.
Efter att lagen tagits fram har den varit på remiss till kommunerna och utgående från remissvaren har man gjort vissa förändringar för att förbättra och
göra lagen tydligare.
Finansieringen av reformen beräknas kosta ca 900 000 euro, i förhållande till
den lagstiftning vi har idag. Indexjusteringen som finns på beloppen motsvarar ca 500 000 euro. Den föreslår landskapsregeringen ska finansieras av
kommunerna. Orsaken är att vi dels ser att kommunerna under åren som har
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gått fått indexjusterade sociala landskapsandelar utan att vi samtidigt har valt
att justera hemvårdsstödets belopp. Vi ser också att det finns möjligheter att
minska kostnaderna genom att behovet av dagisplatser, framför allt smådagisplatser, ska kunna minska. Vi är medvetna om att det är lättare för en
större kommun än för en mindre, men ser också att det finns en möjlighet att
man kanske ökar samarbetet mellan kommunerna i så fall.
Det som är viktigt att komma ihåg när man säger att det kostar kommunerna 500 000 euro att nå har vi räknat utgående från den lägsta lagstadgade
nivån som finns idag upp till den förhöjning som nu sker. I sju kommuner har
det redan skett på frivillig väg att man har ett förhöjt hemvårdsstöd. Alla
kommuner har inte höjt det till 500, det finns en skala som tydligt framgår av
framställningen. En viktig bit att lyfta fram är att föra en attraktiv familjepolitik har vi möjlighet att få människor att flytta och välja Åland som sin
boplats. Det bör vara totalekonomiskt fördelaktigt för hela det åländska samhället inkluderat de åländska kommunerna.
I utökningar som görs av stödsystemen d.v.s. det som handlar om införandet
av det utökade hemvårdsstödet, hemvårdsstödet för syskon och att vi gått in
för förändringar när det gäller flerfamiljsstödet uppgår till ca 400 000 euro
och kommer att finansieras av landskapsregeringen. Lanseringen återkommer med förslag i samband med budgeten för 2006 hur det ska göras i landskapsandelssystemet.
Sammanfattningsvis är det här ett förslag som ger förutsättningar. Förutsättningar för att sätta barnen i fokus, öka valfriheten, stärka barnfamiljernas
totalekonomi, öka jämställdheten och det genom att vi samverkar mellan familjen, den enskilde, kommunen och regeringen. Kort och gott ett framåtsyftande och gott förslag. Tack herr talman.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, herr talman! Tack minister Johan Ehn för klargörandet. Med indexjusteringen är grundsumman på 500 euro per månad i hemvårdsstöd är helt rimlig och flera kommuner har självmant höjt upp det till
500 euro. Däremot är jag ifrågasättande till att det garanterar jämställdhet. Under debatten kring jämställdhet vi haft i riksdagsvalskampanjen var alla ledamöter och partier som enhälligt pratade om den isländska modellen där det är sex månader, sex månader, sex månader
där också pappan tvingas vara hemma. Vi har egentligen bara höjt stödet så att mamman får lite mera pengar om hon är hemma. Ministern
säger att smådagisplatserna minskar då vill jag gärna veta vad man har
för forskningsbelägg på det, enligt Mariehamns stads siffror stämmer
det in.
Minister Johan Ehn, replik

Herr talman! Jag var väldigt noga med att säga att det här inte garanterar på något sätt, det ger förutsättningar för att öka jämställdheten. Det
ger förutsättningar genom att vi kan ge möjligheten för vara en att välja
det som ett alternativ. Sedan är det upp till individen att göra det här
steget framåt. Förstod jag riksdagsvalsdebatten rätt handlar den framförallt om föräldrapenningen som har ett annat upplägg än det vi presenterar här, där pratar man om den isländska modellen som är ett något annorlunda stöd än hemvårdsstödet. Den debatten får vi ta vid ett
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annat tillfälle. Den har inte förts fram när det gäller hur vi ska hantera
hemvårdsstödet eftersom det är ett helt annat upplägg. Dessutom har vi
delvis genomfört det genom att föra in fyra månader, fyra månader med
det förlänga och det förhöjda stödet.
Ltl Sara Kemetter, replik

Det återstår att se det hur det kommer att visa sig. Det är lätt att följa
med i Mariehamns stads budget om det ger resultat. Ministern svarade
inte på vilket forskningsbelägg det finns att de små dagisplatserna skulle
minska ute i kommunerna. De kommuner som redan har höjt till 500
euro, där har inte dagisplatserna minskat. Forskning visar att unga
mammor går ut tidigare i jobb kanske p.g.a. att man har för stora lån. I
Mariehamns stad har vi sett att smådagisplatserna ökar därav bygger vi
ett nytt dagis och verkställt ett annat dagis just för småbarn.
Minister Johan Ehn, replik

I diskussionen i det förslag som den socialdemokratiska ministern tillsammans med den övriga landskapsregeringen han lagt fram väljer
många att ta de första åren oberoende och man blir hemma längre heller
inte. Stannar man hemma några månader, ett år eller två år längre
minskar definitivt belastningen på småbarnsplatserna. Annars skulle de
kräva att man fick barnomsorg på annat sätt. Håller med ltl Kemetter att
det är när vi sett effekterna av det införda stödet som vi kan börja debattera på allvar vad som blir resultatet av det. Politik handlar om att vilja,
att ge möjligheter och vägar och det har en enig landskapsregering gett.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Har ministern läst remissvaren? De är ganska kritiska och ifrågasätter om man överhuvudtaget kommer att nå målet med ökad jämställdhet. Det är mycket initierade remissvar baserade på forskning och
kunskap och man ifrågasätter starkt om man överhuvudtaget kommer
att få effekt av lagförslaget.
Minister Johan Ehn, replik

Herr talman! Jämställdhetsfrågan är en av flera som är grunden till varför vi har lyft förslaget, jag räknade upp ytterligare tre som finns med.
Jag är medveten om att det här allena inte kan leda fram till att vi ökar
jämställdheten utan det handlar i slutändan om betydligt större frågor
som hur löneskillnaderna ser ut i samhället, skulle vi få det under kontroll skulle det vara en betydligt lättare fråga. Det måste ge bättre förutsättningar för den enskilda individen att välja hur man vill göra. Däremot gör jag inte anspråk för att det med garantier kommer att leda till
ökad jämställdhet. Jag vågar tro på att det ger bättre förutsättningar.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Då blir det mycket skrik för lite ull. I remissvaren konstaterar
man också att det blir omfattande byråkrati för kommunerna och ökar
kostnader radikalt. Jag tror likt ltl Sara Kemetter att man kommer att
måsta ha dubbla system. Jag skulle väldigt gärna sett att landskapsrege-
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ringen skulle ha tittat på islandsmodellen light. Man skulle ha plattat till
hemvårdsstödet, fått delen direkt på föräldrapenningen och vårdledigheten då skulle vi ha kunnat göra ett verkligt förslag som skulle haft ett
stort genombrott, egen självstyrelsepolitisk familjepolitik. Det är synd
att man det tog den chansen.
Minister Johan Ehn, replik

Herr talman! De ökade kostnaderna är beräknade till totalt 900 000 och
då ska man komma ihåg att det är flera av kommunerna som redan genomfört det, närmare bestämt sju stycken som har gjort höjningarna
som finns sedan tidigare. Det övriga tar landskapsregeringen på sig. Jag
vidhåller att vi göra inte på något sätt anspråk på att det skulle vara gjort
enbart för att öka jämställdheten. Det är en del av det hela, de övriga bitarna jag nämnde var ökad valfrihet, goda förutsättningar att förena föräldraskap och arbete, stärka småbarnsföräldrarnas helhetsekonomi och
sist och slutligen en satsning på barnen, för barnens skull.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson

Herr talman! Det är jätteviktigt att de minsta barnen får vara med någon som
älskar dem. Barn behöver verkligen vara med någon som älskar dem. Vem är
det som älskar barn mest och förutsättningslöst, nästan alltid mamma och
pappa. Ett förbättrat hemvårdsstöd ge fler möjlighet att vara med sitt barn.
Man ska inte upphöja systemet mer än människan, eller karriären mer än
småbarnsfamiljen, trotsade den relativt strikta arbetslinjen vi står för i övrigt.
Den tid som småbarnsföräldrar satsar på sina egna barn är en investering för
framtiden både för familjen och för samhället.
Ett barns födelse förändrar på ett avgörande sätt familjens vardag och det
är bra att föräldrar får möjlighet att i lugn och ro lära känna en ny familjemedlem och vänja sig vid den nya livssituationen. Det är också bra att uppmuntra och underlätta föräldrars möjlighet att ta ett självständigt vårdnadsansvar för sina små barn och därigenom också ge barnet möjlighet att knyta
an till sin mamma och pappa.
Moderat samling anser att individen och familjen vet bäst vad som är bra
för den egna familjen och barnet. Därför har vi länge arbetat för större valfrihet för familjen. Till stora delar är det förbättrade hemvårdsstödet ett resultat
av hårt arbete från vår sida, givetvis tillsammans med våra regeringskollegor.
Vi hade gärna sett en förlängning så att det lagstadgade stödet ges för barn
upp till fyra år, men man kan inte få allt i kompromisser. Trots allt finns fortfarande möjligheten att ge bättre stöd i kommunerna.
I stora drag blir det samma system som idag men en hel del förbättringar,
som förhöjd grunddel från 390 till 500 euro per månad, möjlighet till 700
euro per månad per vårdnadshavare i några månader. Allt valfritt och möjligt
att nyttja i vilken ordning man själv önskar. Genom att höja hemvårdsstödet
får fler möjlighet att använda det. Vi ger familjer mer utrymme att själv välja
hur omsorgen om de egna barnen ska se ut. Det är ju hur bra som helst.
Vi i Moderat Samling tycker att 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
747

barnet tas om hand på bästa möjliga sätt. Det är bra att vi kommer med lagstiftning på det här området så att stödnivån på Åland blir mer likartad så att
alla vet vad som gäller, särskilt med tanke på att man ofta som barnfamilj
planerar sin tillvaro långt i förväg. En del har säkert nått överenskommelse
med sin arbetsgivare om ledigheter eller kanske med någon som ska ta hand
om barnen medan man är på jobb. En lag ger en långsiktigare trygghet i vad
som gäller för alla parter.
Det är klokt att ha kvar den åländska modellen med att den generella rätten till hemvårdsstödet enbart är beroende av om man utnyttjar barnomsorg
som bekostas av kommunen eller inte. Båda föräldrar kan alltså redan nu
jobba samtidigt som barnet har hemvårdsstöd. Om man vill och tycker det är
bäst för familjen och barnet. Den här modellen ger också möjlighet till alternativa lösningar för barnomsorgen, vilket vi tycker är bra.
Tänkte jag gå in på FN:s barnkonvention som det pratas om ofta här i salen, dock inte så ofta med något innehåll eller någon djupare analys. Tänkte
resonera om framförallt artiklarna 3, 5, 18 och 31 i konventionen.
I artikel 3, om barnets bästa framgår det bl.a. att vid alla åtgärder som
rör barn så ska barnets bästa komma i främsta rummet och konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad
som behövs för dess välfärd. För detta ändamål ska man vidta alla lämpliga lagstiftnings- och administrativa åtgärder. Det här lagförslaget kan
man nog påstå är en sådan åtgärd.
Artikel 5, föräldrarnas ledning säger att konventionsstaterna ska respektera det ansvar och de rättigheter och skyldigheter som tillkommer föräldrar att ge lämplig ledning och råd. Det här lagförslaget torde ge fler föräldrar
möjligheter att ge just det.
Artikel 18, uppfostran och utveckling. Konventionsstaterna ska göra sitt
bästa för att säkerställa erkännandet av principen att båda föräldrarna har
gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling samt att föräldrarna har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling. Barnets
bästa ska för dem komma i främsta rummet och man ska ge lämpligt bistånd till föräldrar och vårdnadshavare då de fullgör sitt ansvar för barnets
uppfostran. Här kommer också det här lagförslaget in med åtgärder.
Artikel 31, vila och fritid. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till
vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder. Lagförslaget stöder detta också.
Talman, det finns hur mycket som helst till i barnkonventionen som man
kan ta upp. Till exempel att konventionsstaterna ska säkerställa att ett barn
inte skiljs från sina föräldrar mot deras vilja och det faktum att alla konventionsstater har erkänt att familjen är en grundläggande enhet i samhället och
att barnet, för att kunna uppnå en fullständig och harmonisk utveckling av
sin personlighet bör växa upp i en familjemiljö, i en omgivning av lycka, kärlek och förståelse. Det här lagförslaget ger mer möjligheter till det och ännu
fler får den ökade möjligheten.
Avslutningsvis vill jag säga att Moderat Samlings lagtingsgrupp stöder det
här lagförslaget enhälligt och så vill jag rikta ett stort tack till mina kollegor i
arbetsgruppen som jobbat för att ta fram det här förslaget. Minister Carina
Aaltonen, ltl Torbjörn Eliasson, socialarbetaren Paulina Eklund och Rädda
barnens Janina Björni samt vår duktiga sekreterare Ulla Rindler-Wrede.
Tack!
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Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det var människan mot systemet, säger ltl Petri Carlsson och i
samma andetag säger han att moderat samling vet vad som är bäst för
familjerna, det blir lite övermaga. Man ska vara väldigt försiktig med att
uttala sig och generalisera över familjer och barn. Det finns väldigt
många familjer som har sina barn på dagis. Vi vet när vi gör brukarundersökningar på Åland att man är väldigt nöjd. Vi har barnomsorgspersonal som gör ett fantastiskt arbete. Det finns utrymme att förbättra familjepolitiken, att man delar mera lika, har en hög klass på sin barnomsorg och även att man ser på den ekonomiska biten. Forskningen visar
att om pappor tar mer ledigt får man mindre skilsmässor.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, herr talman! Jag sa inte att moderat samling vet bäst, vi anser att
individen och familjen vet bäst. Vi vill ge dem frihet att välja. Man kan
också välja den fina barnomsorg som vi har, det är ingen som tvingar en
att välja just de här. Det är snarare andra som vill reglera från politiskt
och tala om vad som är bäst för familjen än moderat samling gör.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Man behöver alla parametrar med sig. Det handlar också om kvalitén på
barnomsorgen, kvinnors ställning på arbetsmarknaden. Det som vi efterlyser mest av allt, att man hade möjligheten att ha saftiga jämställdhetsmorötter, den chansen försitter man.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, herr talman! Det finns många saker som förbättrar, ökar möjligheterna till jämställdhet mot dagens situation, den jämställdhetsmorot
som har presenterats. I det här lagförslaget är det barnets bästa som ska
vara i fokus. Det finns många åtgärder att göra när det gäller jämställdhet i samhället. En av de mest grundläggande frågorna är fördelningen
av pengar som ger makt, ägarförhållandena i samhället. Det gäller att vi
få fler kvinnor att kunna vara företagare och komma åt mer makt och
pengar. Här finns möjlighet till företagande om man går in för det här
förslaget eftersom vi knyter det till att man inte nyttjar den kommunala
barnomsorgen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Ltl Petri Carlsson börjar sitt anförande med att barn
ska vara med någon som de älskar och lagförslaget är barnets bästa. Är
det trevligt att skuldbelägga de mammor som sätter sina barn på dagis?
Älskar man sina barn mindre om man måste jobba, ensamförsörjande,
skiftesarbetande och ska utnyttja kommunal dagvård, är man en sämre
föräldrar då? Det tycker inte jag. Den dagisverksamhet vi har i vårt samhälle idag är otroligt pedagogiskt framgångsrik. Våra barn mår kanske
mycket bättre att med tidiga insatser får rätt pedagogisk hjälp, i stället
för att vara hemma med en som kanske inte alla gånger kan stöda på
rätt sätt med rätt hjälp.
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Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Föräldrarna vet bäst hur de vill ordna sin situation för
familjen och jag tänker inte skuldbelägga dem. Det fria valet måste finnas där för dem. Anser den familjen att det är bäst för det barnet, som
ser barnet, älskar det mest, klarar de av att se vilken barnomsorg som är
bäst, hemvårdsstöd, eller vilken lösning som är bäst för vår situation,
vår familj och vårt barn. Föräldrarna är kapabla att avgöra det själva.
Det är inte ltl Sara Kemetter som ska avgöra att det ena eller det andra
är bäst för barnet och dess familj.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Om det är som ltl Petri Carlsson argumenterar, varför
har då inte ledamoten själv som suttit med i arbetsgruppen garanterat
att föräldrarna faktisk kan vara hemma med sitt barn. I lagförslaget står
att 500 euro kan betalas ut till vem som helst, bara inte barnet vårdas av
den kommunala dagvården, en form av pigstöd. Man kan anställa vem
som helst för att sköta om sitt barn. Ledamoten har sagt att barn ska
vara med någon som de älskar och barnets bästa. Om båda föräldrarna
jobbar, skiftesjobbar och anställer en barnvakt det möjliggör lagförslaget
nu. På vilket sätt ser då föräldrarna till barnets bästa om det är någon
främmande dam som kommer hem, varför är inte kommunala bättre?
Varför har man inte gjort en förändring i lagförslaget för att skapa utrymmet om det är moderaternas linje?
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag vill inte omyndigförklara föräldrarna, som jag
uppfattar att ltl Sara Kemetter gör, utan tror att föräldrarna klarar av att
göra valet och bedömningen vad som är bäst för barnet de älskar. Upplever det lite märkligt den kritik som kommer från ltl Sara Kemetter när
vi sitter i samma regeringsblock och har kommit överens om det här förslaget.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Christian Beijar, replik

Fru talman! Vill ha ett klarläggande beträffande § 8, det grundläggande
hemvårdsstödet, ltl Petri Carlsson och jag kommer att jobba tillsammans i social- och miljöutskottet med den här frågan. Det är viktigt att
man stärker relationen föräldrar och barn speciellt när det är små men
på vilket sätt stärks relationen bär båda arbetar och man har en annan
person att sköta barnet?
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Genom att vi höjer stödet, ger ytterligare möjligheter
till tillägg, skapar vi möjligheterna för flera att kunna knyta an till sina
föräldrar och vara hemma, det är positivt. Vi gör det inte med några
pekpinnar där politiker och tjänstemän talar om så här ska vi lösa barnomsorgen vi ger dem en valfrihet, en möjlighet att faktiskt se till den familjens specifika situation utgående ifrån hur det ser ut för dem. Så kapabla är de flesta föräldrar.
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Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Hemvårdsstödet väcker debatt! Stödet har både försvarare och
starka ifrågasättare. Det skulle vara intressant om det gick att föra debatt
baserad på kunskap istället för känslor men det blir lätt känslor. Det är inte
bara jämställdhet där samhällsekonomi, valfrihet och en hop andra frågor.
Landskapsregeringen lägger nu fram ett sönderkompromissat förslag där
olika viljor och ideologier försöker samsas med ett halvdant resultat. En
moderat hjärtefråga är höjt och förlängt hemvårdsstöd medan
socialdemokraterna säger sig värna jämställdheten. Jag kommer att ta upp
om processen, målsättningar, ekonomin, integration, barnperspektiv och
alternativa förslag.
Arbetssättet och metoderna som den politiska landskapsregeringen väljer
lämnar stort utrymme för förbättring och effektivisering. Under vårvinter
tillsatte landskapsregeringen en parlamentarisk kommitté som ska ta fram ett
familjepolitiskt program. Det tycker vi var bra, ett arbete som vi gärna deltar
i. Nu läggs en viktig lag fram som påverkar familjerna men det är inte
diskuterat i kommittén. På samma vis togs ett alkohol- och drogpolitiskt
program fram av majoriteten men sedan när det var klappat och klart
tillsattes en parlamentarisk referensgrupp som skulle förverkliga
programmet. Demokratin blir i allra högsta grad kosmetisk.
Målsättningen med den reviderade lagstiftningen är, enligt
landskapsregeringen, att skapa ett mer jämställt och flexibelt stöd som är
anpassat till dagens arbetsmarknad och till olika familjers behov, som främjar
valfrihet och som har ett tydligt barnperspektiv. Det finns anledning att
ifrågasätta den slutsatsen. Läser man remissyttranden, flera är väldigt
initierade, kan man konstatera att bl.a. att lagen helt missar målet om
ambitionen var att skapa ett mer jämställt uttag.
Endast 8 procent av papporna tar ut hemvårdsstöd på Åland inte ens i de
kommuner där man redan har ett högre hemvårdsstöd är uttaget märkvärt
högre. Nu ökar man tilläggsdelen med 200 euro. Summan 200 euro är väldigt
mycket pengar för många familjer men verkligheten visar att lönerna skiljer
sig betydligt mycket mer mellan kvinnor och män, rent generellt. Det skulle
ha varit mycket intressant, det skulle vi ha förespråkat om vi fått kommit med
i lagförslaget tidigare, att se ett sådant spår och analys vad det skulle innebära
om hemvårdsstödets jämställdhetsmorot skulle vara inkomstbaserat.
För att uppnå jämställdhet bör kvinnor i allmänhet vara mer ute på
arbetsmarknaden och män i allmänhet vara mer hemma för att delta i högre
utsträckning med vård av barn samt det obetalda hemarbetet. Vi vet också att
i en mera jämställt familj minskar skilsmässorna. Blir det trots allt
skilsmässor mår barnen bättre i de skilsmässorna där man varit mera
jämnställd. Där man har kontakt med din pappa, för som vi vet är det oftast
mamman som tar huvudansvaret. Det finns tydlig och klar forskning på det.
Vi vet idag att vi har en stor grupp pensionärer som har det väldigt knapert
och lever på fattigdomsgränsen. Det är kvinnor som har jobbat hårt i hela sitt
vuxna liv, med huvudansvar för familj och hem, kanske inom jordbruket eller
i ett familjeföretag. Pensionen de får går överhuvudtaget inte all leva på. Det
är stor risk att vi har en klar återväxt av kvinnliga pensionärer som måste leva
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på existensminimum. Vi behöver faktiskt ha en arbetslinje i den här frågan.
Papporna behöver tillbaks i hemmet det finns vinster för alla.
Beträffande ekonomin finns det även flera saker som kan ifrågasättas i
framställningen. Jag saknar en utförligare beskrivning och uträkning när det
gäller att hemvårdsstöd räknas som inkomst och vid beräkning av vissa andra
stöd där höjningen i vissa fall kan medföra en sänkning av andra stöd. Det
finns bara ett resonemang inga exempel. Det här måste utskottet titta mer på.
Landskapsregeringen skriver att kommunernas ökade kostnader för
hemvårdsstödet kan till viss del kompenseras av att behovet av antalet
småbarnsplatser minskar. Det är en sanning med modifikation och gäller i så
fall endast stora kommuner förutsatt att familjerna verkligen lyfter stödet. Vi
måste också komma ihåg att små kommuner måste ta sina dagisar,
småbarnsvdelningar och dessutom betala ett högre stöd. Vi har lagstadgad
rätt till barnomsorg så fort man börjar jobba. De små kommunerna måste ha
dubbla system. Dessutom måste vi komma ihåg att människor i jobb som inte
lyfter stöd så minskar köpkraften i samhället och det minskar
kommunalskatteintäkterna. Politik handlar om att prioritera och det har inte
landskapsregeringen gjort överhuvudtaget.
Kommunerna anmärker på ökad byråkrati men också på ökade kostnader
totalt. Är det så här man prioriterar. Vi har upprepade gånger fått höra från
socialministern och vad jag kan anta från landskapsregeringen vi sätter en
stopplag. Vi inför inte förbättringar i barnskyddslagstiftningen, i
handikappservicen för det är inte kommunerna för att varit med om. Vi har
ingen uppfattning om vad det kommer att kosta men här fläskar man på.
Prioritera man det framom de förbättringar som finns i barnskyddslagen det
här är en helhet bästa landskapsregering. Där vill jag ha ett svar. Finns det
utrymme för förbättringar barnskyddslagstiftning och handikappservice eller
bränner man allt krut här.
Landskapsregeringen lyfter också fram att det nya hemvårdsstödet kan öka
landskapets attraktionskraft. Den slutsatsen ifrågasätter liberalerna och får
nog betraktas som ett önsketänkande. Nej, bästa landskapsregering
människor kommer hit pappor, mammor, barn för att se på våra skolor och
vår barnomsorg. Ska vi locka hit folk ska vi ha bostäder, arbete och
toppkvalitet på barnomsorg och skolor då får vi människor.
En jättebrist som finns i lagframställningen, det saknas helt resonemang
kring hemvårdsstödet och integration inte ett enda ord om det. Här finns
mycket forskning i Sverige. Siffrorna talar sitt tydliga språk. Även i Sverige är
det 90 % kvinnor som använder bidraget. Av dessa kvinnor är gruppen
kvinnor med utländsk bakgrund överrepresenterade. Bidraget slår inte bara
hårt mot kvinnors möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden. Det drabbar
också deras barn som kanske mer än andra barn är i behov av att gå på dagis,
att lära sig svenska helt enkelt. Gulan Avci, svensk folkpartist med kurdiska
rötter, säger i en intervju: ”Jag är så tacksam att vårdnadsbidraget inte
fanns när min familj kom till Sverige. Det gav min mamma möjlighet att
börja jobba direkt och vi barn började dagis. Dagis gav oss möjlighet att
lära oss svenska och få nya kompisar. Tack vare språket fick vi det mycket
lättare i skolan”. Det finns många parametrar att ta in.
Liberaler har en lång tradition av att driva en offensiv jämställdhetspolitik.
Tittar man tillbaka på historien ser man att liberalerna har varit med och
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drivit reformer som kvinnlig rösträtt, särbeskattning, utbyggnad av
barnomsorg. Skulle vi ha fått varit med skulle vi vilja titta på det här spåret.
Att det förhöjda beloppet skulle betalas ut med samma beräkningsgrund som
föräldrapenningen. Titta på att införa en helt egen åländsk modell. Efter
föräldraledigheten kunnat byggt på men hemvårdsstödet som skulle ha varit
vikt en del för mamman, en del för pappan eller delat mellan
vårdnadshavarna förstås. Det skulle ha kommit direkt efter
föräldraledigheten. Det här skulle ha betytt att vi skulle ha kunnat haft
ordentliga jämställdhetsmorötter, fått en verklig effekt. Pappor skulle ha fått
en saftig morot att vara hemma och helt enkelt plattat till tiden som man
skulle kunna få år hemvårdsstöd till två år. Sedan något litet om man vill vara
hemma längre. Det skulle varit så otroligt intressant att verkligen ha gjort
självstyrelsepolitik, familjepolitik och socialpolitik på ett helt eget åländskt
sätt. Vi har haft debatten i lagtinget att vi gör ingen socialpolitik. Det här är
mycket skrik för lite ull som riskerar byråkrati och kostnader med klent
nettoresultat när det gäller jämställdhet.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Tack ltl Katrin Sjögren för ett jättefint anförande. Ledamoten lyfte fram många nya tankar och idéer som jag tar med mig till
social- och miljöutskottet där det ska diskuteras och debatteras. Hoppas
även att ltl Torsten Sundblom har med sig tankar från liberalerna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Som jag nämnde i presentationen av lagstiftningen är det
inte ett förslag som enbart har tagit jämställdhetsaspekten i beaktande
även flera andra aspekter har tagits i beaktande. Det vi ser är att vi skapar bättre möjligheter än i dag. Jag gör inget anspråk på att det finns
andra system som kunde ha sett annorlunda ut och som kunde ha gett
ett annat resultat. Vi har kommit fram till att det här är ett bra steg på
vägen för att se till att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra familjer och för våra barn. När det gäller socialvårdslagstiftningen så håller landskapsregeringen, precis som lagtinget har beslutat i budget, på
att göra en översyn av vad konsekvenserna av det blir. Ingen kan i dag
svara på hur det kommer att se ut med den lagstiftningen framåt, man
återkommer med förslag när analysen är klar.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Beträffande socialvårdslagstiftningen får vi anledning att återkomma
till, det skulle ha varit gjort för länge sedan minister Ehn. När det gäller
jämställdhet, man kan inte se den helt isolerad. Det har ekonomiska
konsekvenser att kvinnor blir hemma, på pensionerna och vi får också
agera politiskt med garantipensioner när vi har många personer som har
svårt att klara sig på den pension man får, alltså kvinnor. Vi kan också
konstatera som att jämställdhet är också ett barnperspektiv. Man får
tillgång till både föräldrar, minskar skilsmässor det finns många saker
att ta i beaktande och det har jag även sagt.
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Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Vad gäller jämställdhet och familjer är vi helt överens, det
är bara vägen framåt hur vi ska skapa det som vi inte verkar vara helt
överens om. Den största och viktigaste orsaken till de problem vi har
med garantipensioner och liknande handlar om hur lönepolitiken i vårt
samhälle idag ser ut. Där måste vi lägga den absolut största vikten på att
lösa jämställdhetsproblemen, naturligtvis så att våra stödsystem ska
förändras. Att det inte står någonting om integration i förslaget det gör
det, på sidan 9, 3.4 femte stycket finns en problematisering kring de här
bitarna och diskussion kring hur man kan motverkar de problem som ltl
Sjögren beskrev.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Tack för det påpekandet då har jag läst otydligt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Ltl Sjögren beklagade sig över de små kommunernas
möjligheter att anpassa sig. Kan inte ltl Sjögren se de möjligheter en
skärgårdskommun får när föräldrarna får möjligheter till att hitta andra
flexibla lösningar genom att man ger det höjda hemvårdsstödet. Det kan
ge helt andra förutsättningar där det är svårt att hitta lösningar, det här
kunde vara hjälp på vägen. Jag uppfattade att ltl Sjögren och liberalerna
sågade förslaget totalt jämt med fotknölarna att man i princip vill avveckla hemvårdsstödet och införa någon form av socialistiskt modell.
Förstod inte hur liberalerna för fram ett sådant resonemang.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! När det gäller de små kommunerna handlar det fortfarande om
att ha dagis och småbarnsavdelningar det kommer man inte ifrån, fast
man har ett flexibelt system att man kan lyfta hemvårdsstöd eller ha någon släkting som handhar barnomsorgen. Bästa ltl Carlsson ingalunda
är det socialism, det är liberalism. Vems valfrihet pratar vi om? Pratar vi
om kvinnors och barns valfrihet det skadar inte att ha genuskunskap i
bakgrunden när man diskuterar de här frågorna.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Vi diskuterar allas valfrihet men framför allt barnets
bästa, barnets valfrihet att få vara med sina föräldrar. Det är väsentligt i
sammanhanget. Hoppas att liberalerna funderar igenom och tittar på de
fördelar som faktiskt det här innebär. Det finns en hel del fördelar i förslaget och det kan man se bara man vill se det. Det är inte ett sönderkompromissat förslag, ett förslag som är väldigt genomarbetat i en
grupp med flera representanter. Vi har fått synpunkter från alla möjliga
håll även Ålands näringsliv som har ställt sig relativt positiva, vi har
gjort enkätundersökningar där det finns många föräldrar som har efterfrågat en höjning av hemvårdsstödet och möjligheten till att ha ett flexibelt och valfritt system. Det har varit nyckelorden som de flesta har efterfrågat. Ledamot Sjögren fokuserade på en helt annan sak.
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Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Vi har sagt att vi vill titta på ett annat spår och se på verkliga
saftiga jämställdhetmorötter, alltså ett helt eget system. Det beklagar vi
eftersom vi inte kunnat delta i det här och det är jättesvårt för partiet att
göra beräkningarna och konsekvensanalys. Vi hade gärna sett att det varit med i dialogen med medborgarna hur man sett på den faktiska möjligheten. Behovet för de minsta barnen är störst. Man har föräldraledighet i nio till tio månader och sedan går många ut i arbetslivet. Tänk om
vi hade kunnat höja det och gjort det till en reell möjlighet för många
fler att ta vara på den här chansen. Vidga perspektivet lite.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Jag vill bemöta en detalj vad det kostar för kommunerna.
En småbarnsdagisplats plats kostar dubbelt mer än vad man ger i det
högsta hemvårdsstödet. För varje barn som inte har barnomsorg sparar
man in en stor del av den kostnaden, speciellt småbarnsdagvård där andelen personalkostnad är allra störst. Barnomsorgen är uppbyggd i
grupper om fyra barn i småbarnsomsorgen. För fyra barn behöver man
en personal, kommer fyra barn bort kan man ha en personal mindre om
man fördelar sina resurser. Den delen av verksamheten är lättast att anpassa efter det verkliga behovet, särskilt om man har det i samband med
vård av större barn i samma lokaler. Det enda man blir är med en tom
lokal som man kan utnyttjas till annan barnomsorg. Det är väldigt få
kommuner som inte sparar på att betala hemvårdsstödet istället för att
ordna småbarnsomsorg.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Ltl Sundman pratar en hyfsat stor kommuns perspektiv. Vi ska
minnas att det finns mycket mindre kommuner som fortfarande har
barnomsorg, som måste ha småbarnsplatser. Det handlar om att ha ett
helhetsgrepp där också. Det går inte heller om man ser på ett totalekonomiskt perspektiv, bli beskylld för socialism här. Är kvinnor och män
hemma minskar kommunalskatteintäkterna, köpkraften minskar det
måste man också ta i beaktande.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Man kan se på det ur olika synvinklar. Det har visat sig vara
viktigt för barnen i dess uppväxt om de få goda kontakter med båda föräldrar. Det kan också ha en sådan ekonomisk effekt att vara hemma en
kort tid. Det handlar inte om långa tider, man förvärvsarbetar över 40 år
i en karriär. Är man hemma i det här fallet i några månader eller några
år som längst är det ingen katastrof. Som vi sa i vårt gruppanförande
prioriterar vi barnperspektivet och det kunde man göra lite mer i det här
fallet från i liberalernas sida, man har tidigare varit tydlig på den punkten.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! När det gäller barnperspektivet har man en ganska smal synvinkel. Vi har konstant drivit barnperspektivet. Då måste man resurser
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till barnomsorgen. Jag var med och skrev förra barnomsorgslagen där
det tydligt reglerar vad barnen har för rättigheter, rätt till utbildad personal, utrymmen osv., den valsen kan Sundman försöka dra med någon
annan inte med mig. Fortfarande behöver man se på det totalekonomiska. Det är vad vi säger, se på morötterna som vi vill ha. Med vårt förslag skulle ännu fler, inte bara tio procent män stanna hemma då skulle
vi få en helt annan fördelning. Det skulle betyda att barnen också skulle
få tillgång till sina pappor på ett helt annat sätt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl John Hilander, replik

Tack talman! Ltl Sjögren pratar om forskning som visar att mamman tar
ansvaret och om olika forskningsstudier, är det anpassade studier för
åländska förhållanden?
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det har inte gjorts någon fördjupad studie, forskning på Åland
men det finns både öster och väster om oss. Det man kan konstatera är
att man har samma siffror på Åland, att det är drygt 90 procent av kvinnorna som lyfter hemvårdsstödet idag, en försvinnande liten del är pappor som är hemma. Man tar kanske en pappamånad eller två och sedan
är det kvinnorna som tar hemvårdsstödet. Jag vill igen understryka, fast
man försöker vända debatten, att vi vill titta på verkliga morötter att faktiskt flera skulle vara hemma under en längre tid.
Ltl John Hilander, replik

Tack talman! Jag håller med ltl Katrin Sjögren att det borde finnas morötter som gör det möjligt för båda föräldrar att vara hemma längre.
Unga åländska pappor ser möjligheterna och viljan att vara delaktiga i
sina barns uppväxt så det går åt de bättre hållet. Åländska pappor är inte
lika som pappor i Sverige och Finland.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Vad baserar ltl Hilander det på? Forskning visar att vi är precis
likadana som alla andra. Vi har t.o.m. lägre procent än vad man har i
Sverige. Sverige som är et framgångsland när det gäller jämställdhet.
Jag önskar att ltl Hilander hade rätt, men siffrorna talar sitt tydliga
språk. Skulle vi att titta på en annan modell där det skulle ha varit saftiga jämställdhetsmorötter skulle det ha varit en vinst för hela samhället
för kvinnor, män, barn, för alla pensioner och ekonomi osv.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Göte Winé

Tack, fru talman! Det nya hemvårdsstödet kan vi konstatera att är en bra lag
för en stor del av småbarnsfamiljerna. Kanske inte lika bra om man ser till de
mindre kommunernas möjligheter.
Socialdemokratiska lagtingsgruppen var med och skrev på en lagmotion
2009-2010 om bl.a. höjning av grunddelen upp till 500 euro och där har vi ha
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landat i dag fem år för sent. Det som man sagts en längre tid att behövs det
behöver höjas för att ha råd att kunna vara hemma. Tyvärr har det stått och
stampat och inte ens indexjusterats på många år så det är på tiden.
Den här regeringen jobbar med familjepolitik. Man ser på flera olika delar,
hemvårdsstödet är en del. Från vår grupp kanske vi inte fick med allt. Som
nämndes av min partikollega Sara Kemetter hade vi velat se en annan fördelning, men man kan inte få allt men det gäller att vara med och acceptera och
stöda.
Att kunna jobba och ändå ha barnen hemma, man pratar om vad som är
bäst för barnen. De små kommunerna behöver ha grundbemanningen. Det är
svårt för dem spara in pengar om man väljer att vara hemma längre för det är
ofta så få barn så grundbemanningen måste man ändå ha kvar. En bra familjepolitik är ändå att fler får möjligheten att kunna vara hemma, att kunna få
vara med och välja det. Det garanterar ingen jämställdhet, men kan ge förutsättningar till det. 200 euro är inte så mycket, moroten borde ha varit på annat sätt. Hemvårdsstödets höjning är på 28 procent och man får se om det är
fler som har råd att vara hemma.
Ser vi tillbaka på kommunerna och grundbemanningen så nämnde minister Ehn ett ökat samarbete. Det kommer att gå lika bra som att kommunerna kan samarbeta om äldreomsorgen idag. Samarbetet som många vill
hylla mellan kommunerna är ytterst svårt att få tillstånd. Det här är något
som kommer att drabba vissa av kommunerna men trots allt blir det en förbättring för vissa kommuner. Rent generellt är det bra med ett hemvårdsstöd
där man ger möjlighet att vara hemma med sina barn. Det är tydligen mer acceptabelt att höja stöd och vara hemma än att ge kommuner möjlighet att
sänka avgifter. Det blir än större kostnad för de mindre kommunerna. Hur
det slår för kommunerna vet vi inte i dag, vi vet inte heller hur det blir för de
större kommunerna det är något man får se på efteråt.
Fru talman. Nu har vi fler som kan få vara hemma längre och det är bra.
Vill vi hjälpa de ensamstående är en sänkning av barnomsorgsavgifter bättre
än att man höjer ett stöd som man ändå inte kommer upp till deras inkomster. Ltl Petri Carlsson nämnde i sitt anförande om barnens bästa, jag kan inte
säga vad som är barnets bästa. Det är farligt att generalisera, att det alltid är
bäst att vara hemma framför allt när man inte vet vem som är hemma. Man
måste se helheten i lagförslaget och det ökar föräldrarnas valfrihet.
Det pratades om att man vill ge morötter för att få papporna att vara
hemma, vi socialdemokrater hade gärna sett en annan lösning men det fick vi
inte. Vi har varit med om att ta fram lagförslaget och självklart stöder vi det.
Helt nöjda är vi inte men så är det när vi är i en regering och det måste kompromissas då kan man inte få allt. Vi ger vårt stöd till detta lagförslag.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Tack för att ltl Winé berättade att socialdemokraterna
stöder lagförslaget. Oron som Göte Winé har för kommunerna, kan man
istället fokusera lite mer på hur det blir för kommuninvånarna, ha fokus
på ålänningarna hur blir det för dem, där blir det en del förbättringar.
Vad gäller ekonomin som har nämnts så många gånger, att kommunerna skulle få mindre skatteintäkter är förvånande för arbetsuppgifterna
finns trots allt kvar. Man kan inte på det sättet säga att det blir sämre för
kommunerna.
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Ltl Göte Winé, replik

Nej, jag har inte pratat om att skatteintäkterna sjunker det är kommunernas kostnader som ökar genom att man dels behöver ha kvar grundbemanningen inom barnomsorgen och dels hemvårdsstödet. När ltl Petri Carlsson pratar om att vi ska se på invånarna måste vi också se på
helheten i de små kommunerna. Jag jobbar själv politiskt en kommun
där vi har 19,5 procent i skatt. Vi ska fortsättningsvis jobba och se över
varenda liten utgift vi har för att se vad vi kan göra för att få ner det. När
det här åläggs och gruppen sätter en del på kommunerna är det klart att
det här också drabbar de invånarna som är med och betalar skatten.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag hoppas ltl Winé kan se och förstå att när en familj
väljer att ett barn inte nyttjar den kommunala barnomsorgen blir det
färre kvar att ordna barnomsorgsplatser för. Därigenom går det att rationalisera också i mindre kommuner. Här erkänner landskapsregeringen i lagförslaget att det för mindre kommuner blir svårare, ja. Därför är
landskapsregeringen med och finansierar en stor del, kommunerna får
inte ta precis allting.
Ltl Göte Winé, replik

Visst är det gott att det är med och finansierar, jag är så tacksam. Trots
det ville ltl Petri Carlsson och er grupp sätta mer kostnader på kommunerna, här är vi ifrågasättande. Vi ser inte samma inbesparing för de
små kommunerna som Petri Carlsson kan göra i Mariehamns stad. Här
måste vi börja se hela Åland. Ltl Petri Carlsson pratar om att få färre
kommuner då märks det, men de små kommunerna drabbas. Jag sade
fyra och en halv gånger att det här ökar valfriheten för många men inte
för alla.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Ltl Göte Winé jämför grundbemanningen inom barndagvården och efterlyser samarbete mellan kommuner och gled då över
att jämföra med åldringsvården. Jag kan uppvisa att det finns samarbete
mellan små kommuner om åldringsvård och jag ser inga hinder att man
kan ha liknande samarbete inom barndagvården.
Ltl Göte Winé, replik

Jag efterlyste inte något samarbete för jag tror inte på det, det är ytterst
dåligt. Kommuner kör hellre med svälta räv taktik än att man hjälper
varandra. Man pressar hellre mindre kommuner till vissa saker än att
man köper äldreomsorgsplatser om det finns ledigt. Samarbetet funkar
visst ibland men inom äldreomsorgen har jag sett att de kunde utvecklas
mycket bättre än vad gör idag.
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Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Då kan jag konstatera att ltl Winé och jag har helt
olika erfarenheter i den frågan.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Så är det. Vi kanske också bor i två olika kommuner
med två olika förutsättningar som kanske har prövat på samarbete och
sett. Däremot är det lättare att få ett samarbete inom den sociala sektorn
men inom äldreomsorgen är det en tuff utmaning. Inom vissa sektorer
kan det förbättras men just nu känns det som samarbetet och att få det
att fungera med barnomsorgsplatserna kan bli svårt. Jag tror inte på
det.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Anders Eriksson

Tack, fru talman! Jag har många gånger pekat på hur viktigt det är med lagstiftning. För två år sedan lade jag hela remissanförandet på att peka på vikten av lagstiftning. Här framgår det klart och tydligt vad syftet är med lagen
och syftet är bra. Jämför med t.ex. skogslagstiftningen så är det ett skolexempel. Jag måste förvarna finansministern Nordlund att han håller i sig för jag
kommer att berömma landskapsregeringen. Tittar man på syftet, ”syftet med
lagförslaget är att öka vårdnadshavarnas valfrihet i fråga om vården av
barnet, att ge vårdnadshavare goda förutsättningar att förena föräldraskap och yrkesarbete samt att främja jämställdheten i samhället”. Det är
mycket bra, kort, koncist och t.o.m. borgerligt, det är otroligt bra och det är
berett tillsammans med dem det berör. Oavsett det har jag en del frågor.
Tittar vi på ökad jämställdhet och de skrivningar som finns under behovet
av ändring står vi till hundra procent bakom. Förslag vi fört upp från Ålands
Framtid flera gånger att man faktiskt skulle ta till ordentliga åtgärder för att
få till stånd en delning av pensionsunderlaget för båda föräldrarna. Jag vet att
det inte är vår behörighet men det skulle vara enormt viktigt att få den saken
med vid barnledighet.
Jag sitter själv i social- och miljöutskottet och har möjlighet att ta upp frågorna. Det som gör mig fundersam och det är möjligt att någon i beredningsgruppen kan svara på det. Under rubriken nya stödformer hittar vi fyra stödtyper och vid en första inblick förefaller det lite tillkrånglat. Hoppas vi kan
titta på det i utskottet om man kunde göra det lite enklare. Vi hade också
problem att förstå vad flerlingar var, men det är väl åldern som kommer
emot, men efter att jag läst på vet jag att det handlar om familjer som har tvillingar eller trillingar. Det blir säkert när man möter någon på stan att man får
höra att hen har fått flerlingar. Det gäller att man hänger med när språket utvecklas. Jag menade inte att skoja det är en allvarlig och viktig lagframställning.
Vi vet att för de enskilda stödtagarna innebär förslaget att stöden inklusive
tilläggen höjs med ca 28 procent. Det är klart att det är en förstärkning av
småbarnsfamiljernas ekonomiska ställning, det är omöjligt att komma fram
till något annat. För oss som har drivit frågan med barnfattigdom ganska
länge välkomnar vi det. Vi har motionerat om undersökningar, att få ett förhöjt ensamförsörjartillägg. Jag har av olika orsaker intresserat mig för barn759

fattigdom och tagit del av olika utbildningsinsatser, seminarier. Det finns en
professor från Malmö, Tapio Salonen svensk trots sitt namn, som är en av
Nordens främsta experter. När det gäller förhöjt ensamförsörjartillägg fick
jag möjlighet att diskutera det med honom och han sa att personligen var
väldigt tveksam till det. Han tyckte man behövde ha mera riktade åtgärder.
Tittar vi på det är det ännu bredare än ett förhöjt ensamförsörjartillägg. Det
kan vara något som är värt att titta på i social- och miljöutskottet, trots att
grundtanken är bra. För övrigt kommer nämnda Tapio Salonen hit den 13
maj när Rädda Barnen ordnar ett seminarium om barnfattigdom. Där finns
möjlighet att fråga mer om det.
Det sägs under rubriken ekonomiska konsekvenser att det inte går att förutse hur många familjer som kommer att lyfta stödet, så är det säkert. Om jag
har förstått uträkningen rätt kommer reformen att leda till ca 900 000 euro i
merkostnader och det är de facto stora pengar det handlar om. Var ska vi
lägga ned våra pengar om inte på våra barn?
Det sägs också under rubriken ”att landskapsregeringens bedömning är
att kommunernas ökade kostnader för hemvårdsstödet kan särskilt i de
större kommunerna till viss del kompenseras av att antalet småbarnsplatser inom barnomsorgen på sikt kan minskas”. Det hoppas man, men det vi
att som har jobbat länge med frågorna att det är en svår ekvation att få att gå
ihop. Det kräver att man från kommunernas sida faktiskt har tillfällig personal som kan hoppa in när det är bättre beläggning, om jag använder mig av
det uttrycket. Sitter man fast med de fasta kostnaderna för lokaler, med personal så är det ett bekymmer att räkna hem inbesparingen. Man borde få det
till två kommunicerade kärl och då krävs det att kommunerna har flexiblare
anställningsvillkor inom barnomsorgen annars sitter vi med dubbla kostnader.
Jag vill avsluta med att konstatera att det har diskuterats vad som är barnens bästa. Man skriver under rubriken konsekvenser för barnen att förslaget
främjar barns lika rättigheter att växa upp med möjlighet till god anknytning
till sina vårdnadshavare. De kan vara att jag är gammalmodig, konservativ
men jag anser att det är absolut för barnens bästa. Det intressanta och något
man aldrig har sett i de här sammanhangen, som jag kan dra mig till minnes,
är att landskapsregeringen skriver ”utgående från utvecklingspsykologin
(barns utveckling och behov) anser man allmänt att det inte finns belägg för
att barn under tre år har behov av en större gruppgemenskap utan att de
sociala behoven som barn har under de tre första åren kan tillgodoses i de
nära relationerna med hemmet som bas”. Det är en mycket bra formulering.
Det ligger väldigt mycket i det. Jag har haft svårt att ta det till mig under
årens lopp, när det som varit riktigt moderna inom socialvården har hävdat
att barn t.o.m. har farit rent av illa av att vara hemma med sina föräldrar i
stället för att vara på daghem. Den här formuleringen har jag aldrig sett i lagtext tidigare med tycker att den är bra.
Jag avslutar med att säga, bra jobbat från landskapsregeringens sida. Det
framgår klart och tydligt vad syftemålet med lagstiftningen är och syftemålet
är att ha en lagstiftning som är så bra som möjligt sett ur barnens och föräldrarnas perspektiv. Det välkomnar vi alla.
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Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Ltl Anders Eriksson var orolig för att han var konservativ, gammalmodig. Begreppet konservativ används flitigt, utstuderat
negativt som okunnigt för att beteckna bakåtsträvare och för att just allt
som man vill ska uppfattas som föråldrat och förelegat. Det är egentligen fel. Begreppet konservatism kommer från latinets conservare som betyder bevara. Det ska inte förstås som att konservatismen är emot utveckling snarare att konservatismen lägger grunden för utvecklingen
genom att det gamla lever vidare i det nya. Utveckling förutsätter kontinuitet. Konservativa idéläran är välorienterad till skillnad från socialismen och liberalismen som är utopiska. Ltl Anders Eriksson behöver
inte vara orolig för att han är förlegad för att han är konservativ.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Anders Eriksson, replik

Roligt att höra att man inte är förlegad. Har inte upplevt att det är något
negativt i ordet konservativ. Det skulle förvåna mig storligen om en representant för det moderata partiet hade funnit något negativt i ordet
konservativ. Lika väl som jag i måndags pratade om hemsnickeri.
Hemsnickeri finner jag inte heller som något nedvärderande ord, utan
hemsnickeri väl använt kan vara väldigt bra. Lika bra som det kan vara
bra att vara konservativ ibland så vi är överens ltl Carlsson jag.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Upplevde att ltl Eriksson kopplar ihop ordet konservativ med gammalmodigt och föråldrade, därigenom min replikväxling.
Moderat samlings alla ledamöter och medlemmar är inte konservativa,
inom vårt parti finns det möjlighet att både vara konservativ, progressiv
och även liberal.
Ltl Anders Eriksson, replik

Vi är överens och det håller på att bli en ny hen debatt så vi lämnar frågan därhän.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Gun-Mari Lindholm

Talman! Vill börja med att säga att jag är glad att frågan har kommit så här
långt. Under många års tid har jag i olika sammanhang arbetat med frågan
och också från mitt tidigare parti skrev jag 2009 en lagmotion med understöd
från dåvarande FS och socialdemokraterna och nu mina vänner har vi lyckats
tillsammans och med hjälp av centern ro frågan i land. Det är jag alldeles särskilt glad och tacksam för. Tack ska ni ha allihop som har hjälpt till att föra
den här frågan ända fram till lagtinget som nu kommer att bli förverkligad.
Man talar mycket om än vad och hur familjer ska välja i debatten. Vi politiker ska inte recensera familjers val. Vi ska skapa möjligheter och förutsättningar för familjer att göra sina egna val utifrån den situation och de önskemål familjerna har. Det här är ett sätt på vägen. Vi har en väl fungerande
barnomsorg i kommunerna. Vill man i stället vara hemma än att barnen är på
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dagis under någon tid när det är små är det inte mer än rättvist att man erhåller någon form av uppmuntran och stöd för det arbete som man gör i hemmet
med de små. Alla ni som varit hemma med små barn vet att det inte är att
”bara vara hemma” utan ett ganska tufft jobb att få alla glada, mätt och nöjda
under dagen. Månadskostnad i en kommun om man har små barn på dagis är
1 500 euro. Här talar vi om en lagstadgad nivå att betala till småbarnsföräldrar om 500 euro per månad om den ena föräldern här hemma. Delar man
den på fyra månader var är det 700 euro per månad. Det är ett framsteg och
bättre än vad det varit tidigare. Det kan säkert uppfattas att det ännu inte är
precis på den nivån som man hade önskat men ett steg i rätt riktning.
Jämställdhetsperspektivet i den här frågan är ett mycket viktigare arbete,
att försöka höja kvinnornas löner så att när man sätter ihop sina olika inkomster i familjen och titta på den privatekonomi, som är avgörande för vem
som går i jobb och vem som har möjlighet att stanna hemma, där är kvinnornas löner på de arbetsplatser de har väldigt avgörande. Förtjänar en kvinna
mera, som vi antagligen kommer att se så småningom eftersom det är väldigt
många unga kvinnor i dag som studerar och vi får hoppas att arbetsgivarna
ger den lön som kvinnorna är värda. Då blir det, om man tittar på den privata
ekonomin, mera pappor som kommer att bli hemma eftersom pappan kanske
har en lägre lön det är det som är avgörande. Vi måste ta det i beaktande när
vi tänker på alla andra ideologier och egna viljor i den här debatten. Det är
sist och slutligen familjernas ekonomi och möjlighet att kunna vara hemma
som är avgörande. Även om vi höjer hemvårdsstödet kommer många att
tycka att nivån fortfarande är för låg och att det heller inte är ett alternativ.
Skulle det vara ett alternativ skulle det behöva vara åtminstone dubbelt så
högt som nu föreslås.
Det som är nytt i lagframställningen är syskontillägget som man reglerar i
§ 13. Det var meningen att man skulle tillämpa ny gällande lag på det sätt
man föreslår i § 13, d.v.s. den nu gällande lagens § 4 och § 5 från 2010. Man
har alltså inte till lämpat det på det sättet, d.v.s. att är man hemma på ersättningen man får från FPA så att man också under den tiden kunde få ett syskontillägg för det barnen som är hemma. Det har en stor betydelse, det är ett
tillskott för familjen på 100 euro per månad och det köper en barnfamilj
ganska mycket för när det gäller olika saker man behöver, vilket är ganska
mycket när man har en familj med små barn.
Den stora vinsten i lagframställningen är familjerna och framför allt barnen. Om man ändå måste ha de två olika linjerna, den egna barnomsorgen
men erbjuder också den här vilket gör att en del barn inte går i den kommunala barnomsorgen men man kan tyvärr inte dra ned personalen och de båda
linjerna gör att det blir fördyrande. Då vill jag uppmärksamma er alla på att
vem får den vinsten? Det är allas vår framtid, det är barnen som får den vinsten. Även de barnen som är barnomsorgen för det är färre i gruppen, förskolelärarna och barnskötarna som jobbar i den gruppen har mera tid för varje
enskilt barn i barngruppen. Om det är någon som ska försöka räkna hem det
här på något sätt, det är tråkigt om man pratar om det i det här avseendet. Nu
är det små barn vi pratar om och det måste vi alltid ha i fokus när vi gör förbättringar, det är barnen och framför allt familjerna själva som får göra valen.
Jag vill än en gång tacka för ett jättebra lagförslag som ligger nu, ett är säkert inte helt i linje med en dels uppfattningarna men hoppas att vi ska kunna
göra dessa förbättringar för många runt om i vårt samhälle.
762

Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, herr talman! Tack för bra anförande och för klargörande av kommunernas situation ifall man inte klarar av det vem som blir vinnare. På
lång sikt borde man också i mindre kommuner kunna anpassa sig efter
det behov som finns av barnomsorgsplatser. Vill rikta ett tack till GunMari Lindholm att hon uppmärksammade syskontillägget, jag vill kalla
paragrafen Lex Lindholm.
Ltl Gun-Mari Lindholm, replik

Herr talman! Det passar väldigt bra med Lex Lindholm eftersom det var
en av våra döttrar, som för övrigt blev mamma för tredje gången i går,
som uppmärksammade mig på detta men hon kommer inte att komma i
åtnjutande av den här förmånen den här gången. Det kommer att ha
stor betydelse för alla de mammor som går på mammaledig, som har
möjligheten till syskontillägget. Bara man tar tag i de olika frågorna som
finns i vårt samhälle så kan vi få förändring och förbättringar för människor, det gäller att vi är aktiva och tar tag i de problem som finns. Det
här var ett sätt. Tillämpningen hade varit på ett annat sätt än vad avsikten från lagstiftarna i det här avseendet var tänkt.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, herr talman! Det var också olika tillämpning i olika kommuner, i
vissa fungerade det på de sätt Lindholm önskar och i andra inte. Nu
kommer det att bli åtgärdat i och med Lex Lindholm.
Ltl Gun-Mari Lindholm, replik

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

Tack, herr talman! Ltl Lindholm frågade vem som blir vinnare för framtiden. Vi kanske borde tänka om lite när vi gör investeringar för framtiden. Vi har fel tankesätt när vi pratar om kostnader så fort vi ska höja
stöd eller investera i skolor eller dagis pratar vi alltid om vad det kostar.
Vi borde ändra attityd och prata om investeringar för framtiden, vi investerar i barnen och då måste man ha ett annat tankesätt än att se bara
kostnader.
Ltl Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Det var ett väldigt klokt inlägg. Det är viktigt att man tänker utifrån det perspektivet men oftast, särskilt som kommunpolitiker, ser
man om något blir dyrare men vi ser inte vad vi får för det i förlängningen. Det här är ett försök att göra de olika valmöjligheterna fler än vad
det har varit hittills. Debattinlägget förtjänar sitt tack, det var väldigt
välkommet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Göte Winé, replik

Tack, herr talman! I anförandet var en adress mot mig, när man pratade
om att räkna hem eftersom jag pratade om de mindre kommunernas
kostnader. Det är lätt att prata om att man investera i framtiden när vi
höjer stöden. Pratar man om att sänka avgifterna då säger man usch,
hur kan man göra det. När vi pratar om att ge stöd då blir det lätt. Vi
måste se helheten, vad blir det för konsekvenser för kommunen? Det är
bra, men vi måste se de små kommunerna för där räknar man inte hem
det så lätt. Det är många som säger att det sparar för kommunen, men
så lätt är det inte. Vissa kommuner kommer inte att se kostnadsminskningarna inom barnomsorgen och det ville jag lyfta upp. Det är lätt att
se de större kommunernas vinst.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Det är i så fall ingen ny problematik. Den problematiken finns
redan idag. Det är sju eller nio kommuner som redan har den här nivån
så det är ingen ny problematik att man kan räkna hem eller att det på
något sätt försvårar för kommunerna. Jag har full respekt för kommuner
som är små har problematiken och då måste man ta den debatten i fullmäktige, vad är det vi ska satsa på? Det finns mycket annat som inte är
lagstadgat, t.ex. familjearbetare men som ändå på sikt kanske bär den
kommunens medborgare in i något bättre än de man skulle göra utan att
man har satsat på det. Det blir också dyrare. Det är bra om den här frågan debatteras i fullmäktige, vad är det vi ska erbjuda våra medborgare?
Ltl Göte Winé, replik

Tack, herr talman! Det känner jag till. De kommuner som haft råd att
prioritera detta lyfter jag på hatten för och har full respekt. Fler av de
kommunerna har råd med det och bra ställt inom kommunen, sedan
finns det en kommun som jag vet har det knapert. Många kommuner
har inte råd idag att säga vad vi ska prioritera, var måste vi skära. Givetvis är det bra att möjligheter ges. Vi var själva med på ltl Lindholms
lagmotion och därför är det bra. Med jag vill samtidigt förklara hur det
är ur de små kommunernas perspektiv när man säger att det blir en inbesparing, så är det inte. Det finns ändå en nackdel för kommunerna.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Det är en viktig diskussion och en ingrediens att ta med sig när
man talar om såväl kommunstruktur och mycket annat. Kan man där
genom huvudkostnaderna som finns med administrationen och annat i
de enskilda kommunerna samarbeta mera när det gäller tjänster för att
få ned de kostnaderna, att man faktisk kan erbjuda servicen till människor som människor ändå vill ha. Man kanske inte ser alla fördelar med
att vi ska ha byggnadsinspektörer, kommundirektörer, byråsekreterare,
sekreterare på alla tjänster överallt utan i stället samarbete över grän-
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serna inom olika områden för att använda pengarna där de kanske
kommer mer till rätta.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Danne Sundman

Herr talman! Det här är ett viktigt steg i rätt riktning att ge barnfamiljer och
generationerna större möjligheter att umgås. Det kan tyckas vara en brist i
dag att generationerna umgås alltför lite jämfört med hur det var två generationer tillbaka. Nivåerna kunde säkert vara högre och tiderna längre, man
kunde satsa mer pengar men det är hur som helst ett första steg en klar förbättring. Som alltid måste man sätta kyrkan mitt i byn och kompromissa i
någon mån om inte annat så med de ekonomiska realiteterna.
Vissa kommuner får svårt och har inte råd med det. Resonemanget som
Lindholm hade, vad är det som får kosta? Man måste se över sin organisation
att alla inom barnomsorgen är anställda inom barnomsorgen, att de inte är
uppdelade på flera dagis att det blir konstlade gränser inom kommunen.
Vissa tjänster kan man ha i pool med äldreomsorgen och hjälpa till att kommunens verksamheter stöder varandra. Man kan ha samarbete med grannkommunen, köpa och sälja platser och dela på personal och det borde man ha
i större utsträckning särskilt för de mindre kommunerna.
Småbarnsverksamheten ökar man i steg om fyra, en personal på fyra barn
vilket gör att om man bedriver en effektiv och alert personalpolitik så undviker man att få sådana kostnader av det här förslaget som man inte orkar bära.
Man anpassar personal i steg om fyra. I de allra minsta kommunerna har
man ofta barnomsorgen gemensam att personalen är densamma mellan de
olika barngrupperna och också lokalerna. Jag ser det inte som ett så stort
problem att det omkullkastar hela systemet. En barnomsorgsplats kostar någonstans kring 1500 euro i månaden för en kommun, lite beroende på storlek
men i huvudsak är det samma krav överallt enligt barnomsorgslagen. Det är
den peng vi borde tala om, nu talar vi om ungefär hälften som vi är beredda
att ge i den nya typen av hemvårdsstöd. Varför ska samhället, bara för att
man har beskattningsrätt, använda sitt monopol att man använder bara sina
skatteintäkter till sin egen serviceproduktion, man borde egentligen avreglera
det och då får man barnomsorgspengstänket. Där började moderat samling
diskussionerna och sedan har man mötts kring den här kompromissen. När
det gäller kommunernas kostnader ska man komma ihåg att det finns fasta
kostnader som är svårt att dra ner på.
Det som är intressant är att det finns en klar jämställdhetsmorot att få
båda föräldrar att stanna hemma, i klartext att också få pappan att stanna
hemma en längre tid eller överhuvudtaget en tid. Där vet vi att det är en stor
brist på Åland att få papporna att stanna hemma med sina barn, tyvärr. Varför är det viktigt? Det finns många argument i framställningen och i forskningen, att i familjer där pappan har en större roll som förälder fungerar det
mesta bättre, hela familjen håller bättre. Man ser tydligt hur separationstalen
minskar i sådana familjer. Om det sker en separation fungerar det bättre, det
är positivt hela vägen alla indikatorer. Varför stannar inte pappor hemma?
Där finns det mycket forskning och nyligen i en artikel i finsk media att det
handlar mycket om normer. Visst handlade det också om pengar och den
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ekonomiska realiteten, men framför allt normerna som behöver ändras. Där
går utvecklingen raskt åt rätt håll. Men återigen har det bara på några generationer, jag är sjuttiotalist och när vi sjuttiotalister föddes var det nytt att
papporna var med vid födseln och hade en roll när man var nyfödd osv. Vi var
tidigt ute med det på Åland. Det var också tidigt att organisera BB så att barnet var med föräldrarna. När mina sekelskiftesbarn föddes var det självklart,
allt detta har skett på två generationer. Det finns hopp att när jag får barnbarn då har steget gått ytterligare vidare och normerna ändrats och då är det
kanske mer jämställt. Det är tyvärr så att sådana normer förändras väldigt
trögt.
Det finns ett förändringsfönster som är öppet just när man får barn. En
omvälvande förändring i ens liv. Tar man ett steg att förändra sig just då, då
för man inte värderingarna som man haft vidare, att mamman är hemma
med barnen och pappa gör något annat utan pappan är också delaktig i föräldraskapet. Jag har en bakgrund som pappagruppsledare där man använder
sig av forskning som visar hur pappans roll bör vara i familjen. I dag kan de
allra flesta pappor, det som motsvarar servicetekniker, man kan allt som har
med barn att göra men man är bara servicetekniker, inte projektledare. Med
det här lag förslaget om man tar 700 euron, är hemma och sköter ruljangsen
och barnet är hemma med en, det betyder att man blir uppgraderad till projektledare. Man tar föräldraansvaret på ett annat sätt och det bli mamman
som serviceteknikern. Det här är ett väldigt viktigt steg och det infinner sig
positiva effekter redan efter några månader. Det facto redan första dygnet
måste man ta ansvaret annars får inte barnet mat och kläder på sig osv. Det
ger tydliga effekter för papporna redan efter en kort tid, betydligt kortare än
vad som är i lagförslaget t.o.m. positiva effekter för föräldraskapet.
Jag tror starkt på förändringen och hoppas att åländska pappors arbetsgivare tar det här till sig. Det är en viktig länk att arbetsgivarna är med på noterna och ser styrkan i att de åländska papporna är hemma med sina barn,
utvecklas, får en större stresstålighet forskningen visar även det, får en bättre
logistikförmåga och utvecklas som individer och knyter an till sina barn på ett
helt annat sätt än om man bara är serviceteknikern som passerar några timmar per dag. Hela batteriet med normförändrande åtgärder, ekonomin, arbetsgivaren måste till, man måste också få också andra åtgärder som landskapsregeringen härom dagen har tagit en förordning om hälsovården inför
en familj som ska få barn, där är viktiga åtgärder med. Tillsammans kan man
verka för att det blir fler pappor som väljer att dela på föräldraskapet.
Det har blivit på en eller två generationer tillbaka, två generationer tillbaka
var det vanligt att mamman var helt hemma och då hade man åtminstone en
hel förälder till sitt förfogande som barn. Sedan han jämställdheten kommit
in på det sättet att kvinnorna börjat arbeta. Då kanske den föräldraresursen
minskar utan att något annat ökar i stället, här kommer den stora bristen in.
Nu borde man få tillbaka så mycket av båda föräldrar att man har lika mycket
föräldraresurs som man hade innan förändringen började ske. Det är väldigt
viktigt om man ser det ur barnets perspektiv. Att det är båda föräldrar som
har möjlighet till det och det är också bäst för föräldrarna att kunna dela på
det. Lagförslaget är ett steg i rätt riktning för att medverka till det. Tack.
Talmannen
Begärs ordet. Diskussionen är avslutad.
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Kan förslaget att remittera ärendet till social- och miljöutskottet omfattas? Förslaget är
omfattat. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.
Remiss
5

En åländsk skattekommitté
Ltl Axel Jonssons m.fl. åtgärdsmoton (MOT 1/2014-2015)
Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare plenum.

Remiss
6

Ålands universitet
Ltl Axel Jonssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 4/2014-2015)
Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare plenum.

Remiss
7

Produktion av biogas
Ltl Brage Eklunds m.fl. åtgärdsmotion (MOT 5/2014-2015)
Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare plenum.

Remiss
8

Höjd avskrivningsprocent för turistsatsningar
Ltl Brage Eklunds m.fl. åtgärdsmotion (MOT 7/2014-2015)
Ärendet avförs och upptas till behandling vid ett senare plenum.

Bordläggning
9

Godkännande av förordningen om konventionen om förorening av olja
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 8/2014-2015)
Landskapsregeringens yttrande (RP 7/2014-2015-s)
Republikens presidents framställning (RP 7/2014-2015)
Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 25.05.2015. Godkänt.

Bordläggning
10

Godkännande av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 9/2014-2015)
Landskapsregeringens yttrande (RP 9/2014-2015-s)
Republikens presidents framställning (RP 9/2014-2015)
Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 25.05.2015. Godkänt.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls 25.05.2015 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 27 ledamöter närvarande.
Lagtingsledamoten Barbro Sundback anhåller om ledighet från plenum 25–27.05.2015
på grund av privata angelägenheter, operan Magnus Marias turné till Oslo och Ystad.
Beviljas.
Meddelande
Talmanskonferensen meddelar att det från och med nästa vecka ska finnas beredskap
till kvällsplenum under samtliga plenum fram till den 12 juni. Antecknas.
Första behandling
1

Ny körkortslag
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 10a/2014-2015)
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 10/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 5/2014-2015)
Ltl Axel Jonssons åtgärdsmotion (MOT 2/2012-2013)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet.
Diskussion.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! I slutet av förra sessionen återremitterades körkortslagen till lagoch kulturutskottet för vissa mindre ändringar och förtydliganden.
I 65 § 2 mom. tog utskottet bort bestämmelser kring detaljer om körkortets
utformning. Utskottet ansåg att de bestämmelserna var för detaljerade. Ni
kommer alla ihåg diskussionen kring kod 70.
Efter att vi återremitterade lagen så kunde utskottet konstaterar att rikssidan har bestämmelser om anteckningar om koder på körkort i statsrådets
förordning om körkort. I förslaget till körkortslag sägs det klart och tydligt att
bestämmelser om de villkorskoder som används på Åland ska anges i landskapsförordning. Det borde vara till fullo. Därför föreslår vi inte heller här
någon ändring av bestämmelsen.
Sedan hade utskottet ett resonemang och en bestämmelse om färöiska
körkort. Vi såg en möjlighet att genom körkortslagen avskaffa ett nordiskt
gränshinder genom att föreslå att färöiska körkort skulle jämställas med EES-
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körkort. Det kom då fram åsikter att det blev otydligt och att vi inte skulle
äventyra körkortslagens förenlighet med körkortsdirektivet. Nu föreslår vi att
definitionen av EES-körkort ska ha samma lydelse som i landskapsregeringens ursprungslagförslag.
Utskottet vill heller inte göra lagberedning men lagberedning är nödvändigt. Vi är fortfarande av den åsikten att de nordiska gränshindren bör avskaffas. Vi föreslår en kläm i det här betänkandet. Vi vill att lagtinget ska
uppmana landskapsregeringen att så fort som möjligt komma med förslag till
ändringar i körkortslagen så att även körkort utfärdade på Färöarna kan bytas ut mot åländska körkort.
Vi missade att redovisa hur omröstningarna förlöpte i utskottet och det
finns nu redogjort för i det här nya och kortare betänkandet.
Dessutom förde utskottet en diskussion i det första betänkandet där vi ville
modernisera språkbruket i lagen. Det var en helt ny lag och då skrev vi in begreppet hen i några paragrafer. Vi tyckte att det var motiverat med tanke på
att det var frågan om en helt ny lag och att det är väldigt praktiskt att använda det ordet i lagtext.
Vi uppmanade också landskapsregeringen att inte använda begreppet polisman, utan det ska ändras till polis när man reviderar lagstiftning.
Ursprungligen var det ett enigt utskott som skrev de här förändringarna i
språkbruket. Men efter att vi hade lämnat betänkandet till lagtinget så har det
uppstått diskussioner kring ordet hen. Det kan vi från utskottet beklaga, dels
att vi inte förutsåg den här diskussionen och dels vilket fokus det har fått. Det
blev en omröstning när lagen återremitteras och majoriteten gick fortsättningsvis in för att använda ordet hen i lagstiftningen.
Ltl Anders Eriksson, replik

När det gäller problematiken med gränshinder, som ofta diskuteras i
nordiska sammanhang, så har bland annat Färöarna lyft upp sin körkortsproblematik på samma sätt som vi har lyft upp examensbehörighet
härifrån Åland. Det sätt som man löste frågan här på Åland, att Färöarnas körkort skulle jämställas med ett EES-körkort, ska ha lyfts upp som
ett skolexempel på hur man kan motverka gränshinder bara man har
kunskap, flexibilitet och engagemang att lösa dem. Det är lite med sorg
man säger att den här lösningen som vi hade bara var in och svängde
och så var den borta igen. Fanns det verkligen inte möjligheter att hålla
kvar ursprungsförslaget?
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Utskottet gjorde det här arbetet med tillfredsställelse. Vi var
väldigt glada över att vi kunde göra den här förändringen, men sedan
stötte det på patrull från landskapsregeringen som ansåg att det fanns
betänkligheter kring det. När lagen återremitterades så analyserade vi
det och konstaterade att vi dessvärre skulle behöva öppna flera paragrafer.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag vet att utskottet gjorde det. Jag har själv personligen fört fram det
många gånger i nordiska sammanhang. Det är inte bara våra vänner
från Färöarna som har varit tacksamma över det utan de som jobbar
med problematiken kring gränshinder har tyckt att det här är ett otroligt
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bra sätt att lösa problem på. Att landskapsregeringen förde fram alla
möjliga invändningar är mycket möjligt men jag tycker att utskottet
borde ha hållit kvar vid sin ursprungliga ståndpunkt och i så fall jobbat
lite mera med att få fram en lösning, för det var en viktig fråga.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Lag- och kulturutskottet har jobbat väldigt mycket med körkortslagen.
Väldigt mycket! Till slut var det på det viset att vi behövde öppna flera
paragrafer. Vi ansåg att det ansvaret och det arbetet kunde vi helt enkelt
inte ta på oss. Det är landskapsregeringens ansvar. Det resulterade i en
klar och tydlig kläm från utskottets sida. Landskapsregeringen ska titta
på den här frågan och komma med åtgärder så fort som möjligt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Tack lag- och kulturutskottets ordförande Katrin Sjögren för
informationen i det nya utskottsbetänkandet. Jag har två synpunkter.
Det första gäller de färöriska körkorten där vi ifrån landskapsregeringens sida helt delar utskottet syn på att vi ska få in det i lagstiftningen
så att det kan jämställas med andra nordiska körkort. Men det går inte
att göra en direkt koppling till EES, inte som det tredje körkortsdirektivet ser ut för tillfället. Jag vill vara tydlig med att landskapsregeringen
delar till fullo den intention som också lag- och kulturutskottet har att vi
ska hitta en lösning på det här problemet.
Det andra är en mer personlig reflektion. Jag är förvånad över att lagoch kulturutskottet i ett förslag från regeringen går in och ändrar i texten till ordet hen. Jag tycker att en sådan förändring i lagtext borde diskuteras mellan lagberedningen och lagtinget.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det är bra om landskapsregeringen gör de förändringar som är
nödvändiga när det gäller att färöiska körkort ska träda ikraft och gälla
på Åland. Det är helt i intention med utskottets begäran.
Beträffande ordet hen så tror jag att infrastrukturministern har betydligt viktigare saker att lägga energin på när det gäller att förverkliga
körkortslagen än det lilla ordet.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Vi ser olika på saker och ting. För mig är lagstiftning väldigt
viktigt. De förslag som landskapsregeringen kommer med kommer alla
ålänningar till fromma efter att de har processats och lagtinget har beslutat om dem. För mig är ordet hen viktigt. Det är ingenting som man
sätter dit för att man tycker att det är modernt. Jag tycker att den debatten borde ha föregåtts av en dialog mellan lagberedningen på landskapsregeringens sida och lagtinget.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Som jag sade inledningsvis så kunde vi inte föreställa oss den
här diskussionen som har uppkommit. Skulle jag vara infrastrukturminister så skulle jag lägga energi på betydligt viktigare saker.
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Betänkandet om körkortslagen är förhållandevis kritiskt, vi har ändrat i många paragrafer och vi har konstaterat att landskapsregeringen
gravt har underdimensionerat kostnaderna för att införa hela körkortslagen. Vi har konstaterat att vi behöver nya register, vi behöver läroplaner och vi behöver en uppsjö av olika förordningar. Så bästa minister Thörnroos; lägg energin på rätt saker och leverera en körkortslag
som ålänningarna kan ha nytta av!
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson

Tack, fru talman! Jag tänker inte vara särskilt mångordig utan jag instämmer
med det som minister Thörnroos förde fram här.
Jag tycker att det är olyckligt att lag- och kulturutskottet lagbereder in nya
ord som ordet hen. Det har också kommit till min kännedom att några av
våra lagberedare har varit över till vårt grannland i väster och fått information av kollegor där man avråder ifrån att använda ordet hen direkt i lagtexter.
Nu pågår det en debatt om på vilket sätt man ska tolka och använda ordet
hen. Jag tycker att en sådan här sak måste föras via landskapsregeringen och
lagberedningen. Det måste föras en dialog på parlamentarisk nivå.
Jag lägger ett förslag på att ändra detta till lag- och kulturutskottets betänkande nr 10 och 10a/2014-2014 över landskapsregeringens förslag till ny
körkortslag. Jag föreslår att man antar det första lagförslaget i den lydelse det
har i lag- och kulturutskottet betänkande, dock så att 18 § och 61 § får den lydelse de har i landskapsregeringens lagförslag, dvs. där man inte har med ordet hen.
65 § ska få den lydelse som den har utskottets betänkande, dock så att man
ändrar och inte har ordet hen med. Förslaget är utdelat och jag förstod att jag
inte behöver läsa upp hela den paragrafen.
Det här var mitt förslag.
Ltl Anders Englund, replik

Talman! Jag vill meddela att jag stöder ltl Petri Carlssons förslag om att
inte införa ordet hen.
Ltl Petri Carlsson, replik

Jag ber att få tacka för understödet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Axel Jonsson

Tack, fru talman! Mycket har sagts redan i det här lagförslaget med tanke på
att vi har haft en behandling som avbröts och förslaget skickades tillbaka till
utskottet. Jag ska försöka fatta mig kort.
Vi från Ålands Framtid har två väsentliga invändningar mot utskottets betänkande. Det första tar sikte på att minska byråkratin i det åländska samhället. Det är något som vi i Ålands Framtid jobbar konsekvent med och har
ett ständigt fokus på när vi läser lagförslag och tar fram ny lagstiftning i detta
parlament. Vi borde anstränga oss ytterligare när det gäller det.
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Nu handlar det nämligen om förslaget från regeringen att införa två teoriprov istället för ett när man ska ta körkort. Det är en reglering som vi tycker
att är onödig. Vi tror inte att det kommer att leda till ökad trafiksäkerhet. Vi
tror att det här enbart är ett sätt att skapa en byråkrati som ålänningarna inte
är förtjänta av. Vi litar på att de åländska ungdomarna ska klara av att bevisa
att de har de teoretiska kunskaper som krävs för att ta körkort genom ett
enda teoriprov. Det behövs inte två teoriprov.
Den andra invändningen från Ålands Framtid är förslaget att också ge alkoholmissbrukare möjlighet till alkolås. Nu finns möjlighet att få alkolås om
man åker fast för rattfylleri eller grovt rattfylleri. Linjen i hela körkortsdirektivet är ju att alkoholmissbrukare inte ska få körkort. De ska inte befinna sig
på vägarna före de har tagit tag i sitt alkoholmissbruk och gjort sig av med
missbruket.
Här i utskottets betänkande och i regeringsförslaget går vi tvärtemot den
linjen. Trots att man inte kan få ett vanligt körkort om man har ett alkoholmissbruk så kan man efter en rattfylleridom få ett alkolås istället för att bli av
med körkortet. Den förändringen sänder fel signaler tycker vi, i synnerhet när
man tänker på de debatter vi har haft här tidigare om sänkta promillegränser
där vi försöker sätta åt människor som sköter sig ganska bra. Vi försöker
också sätta åt människor som kanske vill ta ett glas vin eller en öl i parken,
men alkoholmissbrukarna ska få ha alkolås och vi ska låta dem köra vidare på
våra åländska vägar. Det tycker vi att är en märklig signal från detta parlament och det är någonting som vi motsätter oss.
Till sist måste jag säga några korta ord om den debatt som har uppstått
kring ordvalet hen eller han eller hon. För oss i Ålands Framtid är det här en
icke-fråga. Vi kan leva med båda alternativ. För att inte skapa stor politisk
debatt om detta så föreslog vi i utskottet att man skulle använda samma terminologi som vi använder i resten av lagförslaget. Att man syftar tillbaka till
körkortsinnehavaren eller sökanden och använder de ord som vi har använt i
90 procent i texten i lagförslaget. Men det fanns tydligen en stark vilja att politisera kring detta. Därför tog vi beslutet i vår grupp att vi kommer att avstå
från att delta i den behandlingen. Vi lägger ner våra röster i den här debatten.
De som vill strida får göra det bäst de vill om den saken. Vi lägger fokus på
byråkrati och på att skapa ett system där vi inte släpper ut alkoholmissbrukare med alkolås på vägarna. Det är en förändring i fel riktning som vi borde
försöka få bort. Vi hoppas att lagtingets medlemmar kan fundera ett varv ytterligare på detta. Tack, fru talman.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, fru talman! Vad gäller minskningen av byråkratin som ledamoten
efterlyser så har utskottsmajoriteten lagt stor vikt vid att de ungdomar
som börjar körkortsutbildning har ett hum om vad ansvarsfull körning
innebär. När det är dags att ta körkort tycker vi inte heller att det är
orimligt att visa att man har lärt sig trafikvett och de grunder som behövs. Vi ser det inte som byråkrati för att fördyra eller försvåra för ungdomarna, utan ett annat sätt att säkerställa att de ungdomar vi har på
våra vägar vet vad ansvarsfull körning innebär, både för dem själva och
för medtrafikanterna.
När det gäller frågan om alkolås så måste jag ånyo säga det jag sade
tidigare i den här frågan. Alkolåset finns uttryckligen till för att ge en
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möjlighet till dem som lider av alkoholmissbruk att ta tag i sina egna liv
och börja köra med de krav som följer av alkolåset.
Ltl Axel Jonsson, replik

Om vi fokuserar på teoriprovet först, ja, tanken är god att man ska ha
grundläggande kunskaper i trafikreglerna före man ger sig ut på vägarna. Men vi i Ålands Framtid litar på de handledare som i lagen uttryckligen har ett ansvar att se till att de inte skickar ut en elev i rusningstrafik
på sin första körlektion. Handledarna ser till att undervisningen läggs
upp på ett sådant sätt så att ungdomarna kontinuerligt lär sig trafikreglerna i samband med den praktiska undervisningen. Att samhället ska
kontrollera alla ungdomars kunskap före de sätter sig en bil, har det då
någon funktion? Nej, eftersom olycksstatistiken bland dessa bilar som är
ute och övningskör är väldigt låg, om inte obefintlig, vilket vi har fått
uppgifter om till utskottet under behandlingen. Det är inte ett verkligt
problem som vi löser med hjälp av detta förslag. Tvärtom, vi skapar
mera byråkrati för den enskilde ungdomen som vill ta körkort och det är
något som vi i Ålands Framtid motsätter oss.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Harry Jansson, replik

Det är bara att konstatera att vi ser olika på det ansvar som samhället
bör ta, i första hand vi som lagstiftare och vilka krav vi ska ställa på ungdomarna själva. Frihet under ansvar är alltid ett honnörsord. I det här
fallet handlar det om både ungdomarnas egna liv, hälsa och medtrafikanterna. Det skadar inte att ha den här kunskapen dokumenterad.
Alkolås är en jättebra innovation. Det ger möjligheter för människor i
samhället att ta tag i sina liv och under vissa premisser köra och också
kunna arbeta. Vad är bättre än att vi försöker skapa ett system som håller ihop detta? Ansvar från den enskilde och ansvar från samhällets sida
är grunden till att alkolås överhuvudtaget har dykt upp i den nordiska
trafiklagstiftningen.
Ltl Axel Jonsson, replik

Om det är något som har poängteras från de sakkunniga under utskottets behandling beträffande körkort och alkohol så är att när man blir av
med sitt körkort så kan det ofta vara den avgörande moroten att göra
något åt sitt missbruk, om man har ett alkoholmissbruk. Moroten är att
få tillbaka sitt körkort, att återigen kunna köra till jobbet och att leva
fullt ut i det åländska samhället som många gånger kväver en bil. Vi ska
inte frånta dem den moroten med hjälp av detta alkolås och dalta med
alkoholmissbrukarna på det här sättet. Vi ska istället fortsätta att visa
den här tydliga signalen; ”kan du reda upp ditt alkoholmissbruk då ska
du också få tillbaka ditt körkort och möjligheten att befinna dig på
vägarna”. Vi tror att det är en bättre väg att gå i det här sammanhanget,
än att på något sätt sända en signal ”att det nog är okej att du kör vidare,
men ta gärna tag i ditt alkoholmissbruk men kör med ett alkolås under
tiden så är det okej”. Vi tycker inte att det är en bra signal. Man ska få
körkortet tillbaka när alkoholmissbruket är borta.
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Talmannen
Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Nu blev jag lite förvirrad och det brukar jag inte bli när ltl Jonsson håller
anförande. När det gäller detta med hen så argumenterade ltl Jonsson,
som jag uppfattade det, att det var klokt att ha en eftersläpning och att
tänka till innan man i lagtext inför helt nya och moderna ord. Han förde
ett resonemang att man inte ville politisera och att det var lite olyckligt
att lag- och kulturutskottet har gått in och gör politik av ordet hen. Jag
uppfattade att ltl Jonsson höll med mig. Jag förstår inte, varför tar ni
inte ställning då och stöder mitt förslag istället för att avstå? Det brukar
inte vara ledstjärnan för Ålands Framtid, men nu är man väldigt otydlig.
Varför?
Ltl Axel Jonsson, replik

Ledstjärnan för Ålands Framtid är att vi ska ta fram en lagstiftning som
utvecklar det åländska samhället, som förbättrar för den enskilde medborgaren i det här fallet. Att man hänvisar till hen eller till körkortsökanden eller han eller hon kommer inte att ha den minsta praktiska betydelse för en enda ålänning i det åländska samhället när man ska söka
körkort. Vi hade kunnat tänka oss att diskutera ihop ett gemensamt förslag i utskottet, men det fanns en vilja att politisera detta. Därför lägger
vi istället vårt krut på att utveckla körkortslagstiftningen på ett sådant
sätt som vi tror att kan ha verklig nytta för ålänningarna i sitt vardagsliv.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Ltl Jonsson sade i sitt anförande att man hellre hade
kunnat ha med andra neutrum som körkortsinnehavaren och det är just
det som mitt förslag går ut på, att återgå till att ha ett riktigt neutrum.
Jag förstår inte varför inte ltl Axel Jonsson och Ålands Framtid kan ta
ställning utan väljer att inte säga någonting?
Ltl Axel Jonsson, replik

Poängen är att visst kan vi i Ålands Framtid ta ställning. Vi kan leva
både med ltl Petri Carlssons förslag och med utskottets förslag. Eftersom vi inte förstår vilken nytta denna debatt ska ha för det åländska
samhället så har vi valt att lägga ner våra röster i den här debatten. Jag
kan inte förstå varför det kan vara så svårt för ltl Carlsson att ta till sig.
Om man i lagtinget tycker att det här är den stora frågan i körkortslagen
då ska man givetvis diskutera den, men vi står gärna på sidan om den
debatten.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Åke Mattsson

Fru talman! Jag tycker att det är en bra körkortslag som vi har att ta ställning
till här. Utskottet har ägnat mycket tid att ge en sista touch på de flesta paragrafer. Vi har ändrat lite på dem i samarbete med lagberedningen och med
ministern. Vi har också haft samarbete olika tjänstemän från andra myndigheter. Jag tycker att det är tillfredsställande. Kanske vi kunde ha gjort lite
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mera men tiden kom också emot och det finns en begränsning på hur mycket
ett utskott ska göra och vi ligger nog på den övre sidan där.
Jag begärde ordet för att ge ett förtydligande på varför jag förde ordet hen
till omröstning i utskottet. Jag ser själv inte några problem med ordet, jag har
aldrig använt ordet tidigare, förutom kanske lite raljerande i slutna sällskap
då ordet inledningsvis dök upp.
Moderat samling står för struktur, ordning och förutsägbarhet i politiken.
Det är någonting som jag även försöker bidra med så gott jag kan. Struktur
och förutsägbarhet ska också gälla hanteringen av ärenden här i salen. När vi
inför ett nytt ord som ordet hen så kanske vi behöver förankra det bättre.
Förslaget att ändra kombinationen han och hon till ett nytt ord hen sågs
som en liten förändring i utskottet. Det förekom inte speciellt mycket debatt
utan vi tyckte att det var en liten sak i det skedet. Det var ett misstag, för vi
borde ha insett att det kunde bli en debatt.
Ser man på reaktionerna i svensk media så beskrivs ordet hen som det
omdebatterade, stridbara och det ifrågasatta ordet. Att säga att det bara är en
liten förändring är inte sant. Ordet har väckt debatt även på den rikssvenska
sidan.
Alla tycker inte om ordet hen och orsakerna är många. Det anses att merparten av dessa orsaker är att man är kvinnofientlig. Men så behöver det inte
vara, det finns säkert sådana, men det finns även andra som upplever ordet
hen som det motsatta; att det är kvinnoförnekande.
Professor i nordisk litteratur Ebba Witt-Brattström anser att det här är en
stridsfråga för kvinnor. Professorn säger; ”införandet av ordet i sig inte är
anmärkningsvärt men det är ett bakslag för feminismen och avråder för att
använda ordet i officiella sammanhang. Det är inget problem om någon
personligen vill kalla sig hen. Problemet är om man ersätter det med hen
och man vill undvika att skriva han och hon. Professorn säger vidare att
hon anser det rimligt att använda ordet i krönikor och friare texter men det
är problematiskt i ett officiellt språkbruk.
Svenska akademins ordlista inför helt enkelt ord enligt frekvensmätning.
När folk använder hen, som ju sker, så inför man det. Svenska Akademien är
inte någon censurerande instans och har inte så stor betydelse som man
kanske här i salen vill lägga vikt vid genom att ordet har kommit med i
Svenska Akademien. Professorn förstår att det kan förenkla, hon konstaterar
att hon är en gammaldags feminist. I det avseendet anser hon att det skymmer kvinnokönet att använda ordet hen. Hon är en anhängare av feministiska
böjningar i språket. Det måste synas att det finns kvinnor, inte bara män.
Hon har jobbat i decennier för att trycka in kvinnan som människa på samma
villkor som mannen. Jag tycker det är bra, det känns som ett bakhåll att ersätta han och hon med hen och det skulle riskera att förminska den kvinnliga
delen av språket anser professor Eva Witt-Brattström.
Hen i Svenska Akademins ordlista är ett mycket praktiskt pronomen.
Sven-Göran Malmberg skriver på Twitter att det finns varierande uppfattningar om det ordet. Det är inte självskrivet att ordet hen är för feministerna.
I utskottet hade jag ett annat förslag som inte vann understöd. Det var att
behålla hen i lagtexten men att man i motiveringarna skulle framhålla att det
inte var avsett som ett förslag till diskussion mera i salen för framtida bruk av
ordet. Jag tycker personligen att om man ska införa en sådan här förändring
så borde man de facto vara medveten om det ska ske i samarbete med land777

skapsregeringen, lagberedningen. Det är värt att diskutera och jag ifrågasätter om den här typen av förändringar ska införas direkt i utskotten. Man kan
göra förändringar men det ska vara för att man kan tolka lagen bättre och det
ska vara för att allmänheten ska ha nytta av den här typen av förändringar.
Moderat samling har också synpunkter på byråkratin. Vi är emot onödig
byråkrati. Det finns en ganska stor skillnad där. Byråkrati behövs i vårt samhälle. Det ska finnas struktur och kontroll vilket det många gånger handlar
om när det gäller byråkrati. Vi kommer aldrig att kunna bli av med byråkratin
helt och hållet. Man måste tänka rättvist.
När det gäller ett inledande prov för att ta körkort så tror jag personligen
att det är mycket bra. Man vet att alla som börjar ta körkort är ungefär på
samma nivå. Man förstår vad undervisningen går ut på och varför man gör på
olika sätt i olika sammanhang. Man tillgodogör sig säkert undervisningen
mycket snabbare och mycket bättre om man gör det inledande provet för då
har man visat att man kan sätta sig in i trafikfrågorna. Annars kanske man
måste vänta lite. Vi har också haft informella diskussioner i utskottet om att
pojkarna borde ta körkort ett år senare än flickorna beroende på mognad och
hur man beter sig i trafiken.
En annan fråga som har dykt upp är alkolåset och hur tolerant man ska
vara mot dem som blåser och har alkohol i utandningsluften. Jag var väldigt
emot det. Om jag inte hade tagit reda på information om hur det har gått på
rikssidan så hade jag stött Ålands Framtids ändringsförslag. Jag har sett hur
det har gått på finska sidan, de har väldigt positiva erfarenheter av det här,
många av dem som får alkolås blir fungerande medborgare och de återfaller
inte i rattfylleri och missbruk när alkolåset tas bort.
Svenskarna har ett annat problem i och med att många av dessa straffar ut
sig väldigt tidigt, de börjar köra utan körkort och i fyllan och de ställer till
med problem. Ser man på statistiken så ser det väldigt bra ut på den finska
sidan. Det förvånar mig ganska mycket och det går helt emot vad jag inledningsvis trodde innan jag fördjupade mig i den här frågan.
Ltl Mika Nordberg

Fru talman! Jag vill för formalitetens skull så här i ett anförande passa på att
stöda ltl Petri Carlssons ändringsförslag.
Ltl Anders Eriksson

Jag vill beröra tre saker helt kort. Jag börjar med den stora debatten om hen.
Det sades från förslagsställare Carlsson att vi från Ålands Framtid inte brukar
ha som ledstjärna att vi avstår och inte vågar ta ställning. Det talades till och
med om att det var fegt. Vi tycker att det är en nonsensdebatt och vi vill helt
enkelt inte ta del i den. Vi tycker att det finns mycket viktigare frågor att diskutera när det handlar om körkortslagen. Försök nu i all välmening respektera det!
Diskuterar man en körkortslag så tycker vi att det är viktigt att man uppfyller de EU-direktiv som finns, att vi har en modern och bra lag som kan underlätta logistiken till och från Åland och att vi har en konkurrenskraftig
transportsektor. Och även här, som i alla andra ärenden, vill vi försöka
minska byråkratin så mycket det går. Mot den bakgrunden så har vi svårt att
inse att fördelarna skulle överväga nackdelarna när det gäller att ha ungdo-
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mar att göra två teoriprov. Det leder till mera kostnader och det leder till
mera byråkrati. Vi är enhälliga när det gäller motståndet mot detta.
Ltl Harry Jansson gjorde ett märkligt uttalande när han förfäktade med alkohollås för personer som är dömda för rattfylleri. ”Det handlar om ansvar
för den enskilda” sade han. Men när vi har debatterat promillegränsen från
0,2 till 0,5 promille, ja då har det helt plötsligt överhuvudtaget inte handlat
om ansvar för enskilda, där det absolut viktigaste är just de enskildas ansvar.
Med största respekt, ni som är för en sänkning av promillegränsen, det blir
väldigt ihåligt och inkonsekvent när man helt plötsligt debatterar för alkolås
och att man ska underlätta och hjälpa till på alla sätt och vis för sådana som
är dömda för rattfylleri. Det hänger helt enkelt inte ihop.
Herr talman! De frågor som tas upp i reservationen i betänkande nr
10/2014-2015 av ltl Axel Jonsson kommer vi att driva till omröstning. Vi
tycker att de är så pass viktiga. Tack.
Ltl Sara Kemetter

Tack, herr talman! Jag börjar med att meddela att socialdemokraterna inte
har någon invändning mot lag- och kulturutskottets betänkande. Vi stöder
det här betänkandet och anser att det har förekommit bra diskussioner och
man har hittat bra synpunkter.
Vi skulle också vilja lyfta fram diskussionen kring hen. Jag vill poängtera
att socialdemokraterna inte ha några problem med ordet hen. Vi anser också
att det är alldeles riktigt att lag- och kulturutskottet, vilket är jämförbart med
vårt grundlagsutskott, har lyft fram det. Det är just där som sådana här förändringar ska diskuteras och aviseras, då får vi en bred parlamentarisk diskussion. Vi stöder det. Vi tycker att utskottet har gjort alldeles riktigt i sin
analys.
Om man tittar historiskt på lagtexter så har man tidigare enbart talat om
han i lagar. Man kan då undra om det gällde bara männen eller varför man
bara pratade om män. Det var en sådan maktstruktur i samhället. Man övergick, för inte så länge sedan, till att skriva han eller hon i lagtexter. Nu kommer det upp för första gången i diskussionen att vi ska lyfta in hen och det
tycker jag bara är frågan om en modernisering och ett sätt att göra det mera
könsneutralt. Det är inte frågan om han eller hon utan det är frågan om en
person. Det är som sagt en modernisering.
Pronomen hen, som är könsneutralt, används alltmer istället för han eller
hon. Det används på två sätt; antingen som ett alternativ till uttryck som han
eller hon när man i det fallet inte bör veta vad könet är eller om det är oväsentligt eller ska otydliggöras. I skolan skulle det här kunna vara ett bra exempel när man pratar om elever och när en elev ska överklaga någonting till
rektorn och istället för att säga att det är en flicka eller en pojke så kunde man
säga eleven eller hen överklagar till rektorn. Det är en form av modernisering.
Vi ser absolut inga språkliga hinder för att man kunde lyfta in hen i lagtexter. Vi har märkt bland debatten i samhället, och även här i lagtinget, att det
väcker irritation. Jag är övertygad om att ju vanligare det blir desto mindre
kommer fokus att vara på det här pronomet. Vi använder också ordet ”hän” i
finskan och det tycker jag inte att man hör så mycket debatt om. Det brukar
gå ganska bra på andra språk också. Det finns också andra språk i världen
som har könsneutrala pronomen. Det är det som socialdemokraterna anser.
Tack.
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Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag tyckte att ltl Kemetter hade ett bra och sakligt anförande.
Precis på det viset har lag- och kulturutskottet diskuterat. Man kan konstatera att det finns starka åsikter. Skulle vi ha insett hur eldfängt det
var så skulle vi knappast ha gjort så här. Sedan blev det politiserat på ett
eller annat sätt. Man kan hitta en uppsjö av personer som stöder det här
språkbruket, t.ex. olika språkforskare som säger ”att det är en lösning
som ger möjlighet att möta världen mera förutsättningslös, att läsa en
text och att föra ett samtal där det viktiga inte blir könstillhörigheten
utan individens personliga egenskaper” Man kan också konstatera att i
Sverige finns hen numera i domslut och i kommunala handlingar. I Sveriges riksdag används hen både från höger och vänster. Det är Sverigedemokraterna som har stora aversioner mot ordet hen. Det var ett bra
och sakligt anförande, precis på samma sätt har vi diskuterat.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack så mycket. Jag är glad, trots att det har blivit debatt, att man har
tagit upp detta. Jag håller inte riktigt med ltl Katrin Sjögren när hon säger att vi knappast skulle ha gjort så här. Jag tycker att det var jättebra
att utskottet just gjorde så här och att den här debatten sattes igång.
Idag vet vi att maktstrukturerna har mycket med kön att göra. Den vita
mannen har i maktstrukturen en överordnad position. Genom att lyfta
upp ett könsneutralt pronomen så får vi en mer jämlik och rättvisare lag.
Tack för det stödet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mika Nordberg, replik

Fru talman! Efter att ha hört ltl Sara Kemetters inlägg angående hen i
lagstiftningen så delar jag inte synen att ordet hen skulle berika språkbruket.
Ltl Kemetter var även inne på det finska språket. Eftersom jag behärskar finska i viss mån så har jag faktiskt upplevt ordet ”hän” som en
begränsning i mina kontakter i Finland. Man kan inte urskilja om det är
en man eller kvinna man pratar om när man använder det finska ordet
”hän”. Jag drar inte alls samma slutsatser som ltl Kemetter.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Skulle det vara så att ltl Mika Nordberg behärskar
finska språket bra så vet han att när man titulerar på finska så använder
man ofta förnamn och efternamn och då brukar det oftast inte bli ett
problem när det handlar om kön. Man säger artigt att det är Olli Pekkanen man vill tala med eller någon annan och sedan efter det går man
över till hän. Vid könsneutrala situationer när man inte använder namnet då pratar man bara om en person och inte om ett kön.
Ltl Mika Nordberg, replik

Fru talman! Jag är glad att jag kan tillmötesgå de dagliga behoven som
finns på svenska på Åland. Det är en sak som jag kommer att hålla på
med rätt länge hoppas jag.

780

När man pratar i Finland så var ltl Kemetter inne på att det finns ett
behov av att lägga till namnet för att beskriva någonting. Däremot finns
det namn idag som inte säger om det är en man eller kvinna, t.ex. Kim
är ett sådant namn som används av både män och kvinnor. Det hjälper
inte att man säger ett namn, fortfarande är förvirringen lika stor.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Jag tycker nog inte att förvirringen blir så hemskt stor
när man diskuterar med människor. Kontexten vad man diskuterar gör
det nog ganska klart att man talar om en person. Vill man absolut klargöra att det är en man eller kvinna så säger man väl det, om det är det
som är det viktiga. Men just i körkortslagen är det inte viktigt om det är
en man eller en kvinna som kör. Därför är ordet hen ett absolut genialiskt förslag.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Ltl Kemetter sade i sitt anförande att diskussionen om
hen tar en hel del fokus från själva sakfrågan. I sina rekommendationer
säger språkrådet gällande hen att om det tar alltför mycket fokus så kan
andra könsneutrala strategier användas istället. Språkrådet har rekommendationer på att man borde använda neutrala former som i landskapsregeringens förslag. Jag ville kommentera det.
Jag noterade att ledamoten jämställde vårt lag- och kulturutskott med
grundlagsutskottet. Det är ju inte en riktigt korrekt jämförelse. Vi har
också självstyrelsepolitiska nämnden som mer måste ses som ett konstitutionellt utskott. Vi har det mera delat. Jag tycker inte man kan jämföra lag- och kulturutskottet med grundlagsutskottet på det sättet som
ledamoten gjorde.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Vad gäller det sista så har vi olika åsikter.
Språkrådet rekommendationer är att om hen tar alltför mycket fokus
från texten, men när jag läser körkortslagen så fokuserar jag inte på att
det står hen. Jag är intresserad av vad det står i själva lagen. Det är för
mig helt absurt resonemang att jag bara skulle fokusera på ordet hen
och inte på själva lagen om hur man ska hantera körkortssystemet.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Axel Jonsson

Tack, fru talman! Jag vill bara understöda ändringsförslagen lagda av kollegan Eriksson.
Talmannen
Begärs ordet? Diskussionen avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs det första lagförslaget paragraf för paragraf, dock så att lagen föreläggs enligt kapitel där ändringsförslag inte har

781

aviserats. De övriga lagförslagen föreläggs var för sig i deras helhet. Kan förfaringssättet
godkännas? Godkänt.
Föreläggs förslaget till körkortslag för Åland.
Föreläggs 1 kapitel. Godkänt.
2 kapitel. Godkänt.
3 kapitel. Godkänt.
4 kapitel. Godkänt.
15 §. Godkänt.
16 §. Godkänt.
17 §. Begärs ordet?
Ltl Axel Jonsson

Fru talman! Jag föreslår att 17 § utesluts.
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Jag understöder förslaget.
Talmannen
Ltl Axel Jonsson, understödd av ltl Anders Eriksson, har föreslagit att 17 § ska utgå.
Omröstning kommer därför att verkställas.
Den som omfattar utskottets betänkande, röstar ja; den som omfattar ltl Axel Jonssons
ändringsförslag, röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja.
Majoritet för ja. Lagtinget har alltså godkänt lagtexten i 17 § enligt utskottets betänkande.
18 §. Begärs ordet?
Ltl Petri Carlsson

Tack, fru talman! Jag föreslår lagförslaget antas, dock så att 18 § får den lydelse den har i landskapsregeringens lagförslag.
Ltl Mika Nordberg

Jag understöder det.
Talmannen
Ltl Petri Carlsson, understödd av ltl Mika Nordberg, har föreslagit att 18 § godkänns i
den lydelse den har i landskapsregeringens lagförslag.
Omröstning kommer därför att verkställas.
Den som omfattar utskottets betänkande, röstar ja; den som omfattar ltl Petri Carlssons
ändringsförslag, röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Ltl Petri Carlsson

Tack, fru talman! Jag begär att få ha öppen omröstning.
Ltl Mika Nordberg

Jag ber att få understöda öppen omröstning.
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Talmannen
Öppen omröstning har begärts, understötts och kommer därför att verkställas. Jag ber
ledamöterna Mats Perämaa och Sara Kemetter att biträda vid rösträkningen.
Upprop.
Omröstningen har utfallit med 11 ja-röster, 10-nej röster, 7 avstod och 2 var frånvarande.
Majoritet för ja. Lagtinget har alltså godkänt lagtexten enligt utskottets betänkande.
19 §. Godkänd.
21 §. Godkänd.
22 §. Godkänd.
23 §. Godkänd.
24 §. Godkänd.
5 kapitel. Godkänt.
6 kapitel. Godkänt.
7 kapitel.
49 §. Godkänt.
50 §. Godkänt.
51 §.
Ltl Axel Jonsson

Fru talman! Jag föreslår att 51 § ändras i enlighet med min reservation.
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 51 § ändras till den
lydelse den har i ltl Axel Jonssons reservation till betänkandet.
Omröstning kommer därför att verkställas.
Den som omfattar utskottets betänkande, röstar ja; den som omfattar ltl Axel Jonssons
ändringsförslag, röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja.
Majoritet för ja. Lagtinget har alltså godkänt lagtexten i enligt utskottets betänkande.
52 §. Godkänd.
53 §. Godkänd.
54 §. Godkänd.
55 §. Godkänd.
56 §. Godkänd.
57 §. Godkänd.
58 §. Godkänd.
59 §. Godkänd.
60 §. Godkänd.
61 §. Godkänd.
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62 §. Godkänd.
63 §. Godkänd.
64 §. Godkänd.
65 §. Godkänd.
66 §. Godkänd.
67 §. Godkänd.
68 §. Godkänd.
69 §. Godkänd.
70 §. Godkänd.
Kan lagtinget med anledning av resultatet av omröstningen godkänna 8 kapitel såsom
den är lagd? Godkänd
9 kapitel. Godkänt.
10 kapitel. Godkänt.
Föreläggs ikraftträdelsebestämmelsen. Godkänd.
Lagens rubrik. Godkänd.
Lagens ingress. Godkänd.
Därmed är första behandlingen av körkortslagen avslutad.
Föreläggs förslaget till landskapslag om trafikskolor för godkännande. Lagförslaget är
godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 2 § polislagen för Åland för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 43 § landskapslagen om besiktning
och registrering av fordon för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om yrkeskompetens
för lastbils- och bussförare för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av vägtrafiklagen för landskapet Åland
för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av rubriken till 19 § trafikbrottslagen
för landskapet Åland för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.
Första behandling
2

Ändring av vattenlagen
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 7/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 15/2014-2015)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betänkandet.
Diskussion.
Ltl Christian Beijar

Fru talman! Lagförslaget angående ändring av vattenlagen innebär att man
fullt ut implementerar vattendirektivet.
Utskottet har haft åsikter om vissa definitioner. I lagförslaget definieras
avrinningsområde och delavrinningsområde som ett landområde från vilket
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all ytvattenavrinning strömmar genom en serie diken eller sjöar till havet. Ytavrinning strömmar de facto inte enbart genom diken, som i vattenlagen definieras som en konstgjord vattenfåra vars avrinningsområde är mindre än
tio kvadratkilometer, utan även via andra rinnande vattendrag så som exempelvis rännilar, bäckar och större utfallsdiken.
Utskottet föreslår ändringar i definitionerna beträffande punkterna 31 och
32 där lagförslaget anger att ytavrinningen strömmar ”en serie diken”. Istället
för begreppen diken i det sammanhanget har ju utskottet ändrat benämningen till ”rinnande vattendrag”. Detta motiveras med att definitionen överensstämmer med den betydelse begreppen har på andra ställen i vattenlagen.
Detta har vi också förankrat bland tjänstemannakåren.
I övrigt föreslår utskottet enhälligt att lagförslaget antas med de ändringar
som jag just påpekat. Tack.
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Jag vill lite komplettera så kanske de som är på plats kan förstå
vad det handlar om.
Jag reagerade själv väldigt mycket när remissen av detta ärende var uppe
och ansvarig miljöminister Aaltonen sade att man har fört in ”diken” istället
för ”åar och floder” eftersom vi inte har åar och floder i landskapet Åland. Jag
blev ganska fundersam på det.
I lagframställningen på sidan 5 i 3 § sägs: ”När det gäller definitionerna av
avrinningsområde och delavrinningsområde avses i direktivet ett område
där ytvattenavrinningen huvudsakligen strömmar genom en serie åar eller
floder. Landskapet har i ett annat sammanhang hävdat att det inte finns
sådana vattendrag som floder eller åar i landskapet, och denna ståndpunkt
verkar ha accepterats av kommissionen. Landskapsregeringen föreslår därför att formuleringen ändras till att i stället gälla diken, vilket är mer relevant när det gäller ytvattenavrinning i landskapet.” Den här skrivningen
hade kunnat få väldigt allvarliga konsekvenser. Det är ett EU-direktiv som är
utarbetat för att vara tillämpbart på åar och floder ute i Europa. Om vi helt
plötsligt hade gjort det direktivet tillämpbart på samtliga diken i landskapet
Åland så hade vi kunnat vara i en väldigt knepig situation.
Jag är mycket tacksam mot utskottsmedlemmarna. Det var kanske inte så
lätt att förstå alla turer alla gånger men efter mycket hörande och diskussioner har vi kommit till samförstånd.
Tittar vi på lagparagrafen så som den var föreslagen i punkt 31 i 3 § så var
den formulerad på det här sättet: ”Avrinningsområde är ett landområde
från vilket all ytvattenavrinning strömmar genom en serie diken eller sjöar
till havet vid ett enda dikesutlopp, eller vid en enda dikesmynning eller ett
enda delta.” Så står det i lagframställningen, medan social- och miljöutskottet nu har fått det till att ”avrinningsområde är ett landområde från vilket
all ytvattenavrinning strömmar genom en serie rinnande vattendrag eller
sjöar till havet vid ett enda dikesutlopp, eller vid en enda dikesmynning eller
ett enda delta. Det är någonting helt annat. Den oinvigde kan kanske tycka
att det här inte spelar någon roll, men tro mig, konsekvenserna hade kunnat
bli ödesdigra framöver om man inte hade fått detta rätt.
Än en gång, tack värderade medlemmar i social- och miljöutskottet!
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Talmannen
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av vattenlagen för landskapet Åland för
godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.
Första behandling
3

Godkännande av protokollet om beredskap för insatser vid och samarbete vid olyckor
förorsakade av farliga och skadliga ämnen
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 8/2014-2015)
Landskapsregeringens yttrande (RP 7/2014-2015-s)
Republikens presidents framställning (RP 7/2014-2015)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.
Diskussion.
Ltl Christian Beijar

Fru talman! Betänkande angående detta så konstaterar vi för det första att av
landskapsregeringens yttrande framgår att den åländska lagstiftningen saknar bestämmelser om kemikalieolyckor till havs. Eftersom miljöområdet och
däribland miljön i Östersjön är en viktig angelägenhet i landskapet anser
landskapsregeringen att lagtinget ändå bör lämna sitt bifall till protokollet.
Landskapsregeringen uppmärksammar dock lagtinget på att lagstiftningsåtgärder måste vidtas på området för att de krav som ställs i protokollet ska
uppfyllas.
Det här är ett lite speciellt ärende eftersom det är oklart om en obestridlig
lagstiftningskonflikt kan föreligga. Därför har social- och miljöutskottet begärt utlåtande av lag- och kulturutskottet. Utgående från det som framgår av
betänkandet så har lag- och kulturutskottet gett ett utlåtande i ärendet. Det är
möjligt att representanter från lag- och kulturutskottet uttalar sig i frågan så
jag inväntar lite grann detta.
Utskottet konstaterar inledningsvis att lagtinget redan har gett sitt bifall
till att 1990 års internationella konvention om beredskap för, insatser vid och
samarbete vid förorening genom olja träder i kraft i landskapet till de delar
konventionen faller inom landskapets behörighet, varför lagtingets bifall begränsas till att gälla protokollet om beredskap för, insatser vid och samarbete
vid olyckor förorsakade av skadliga och farliga ämnen 2000.
Genom protokollet om beredskap för, insatser vid och samarbete vid
olyckor förorsakade av skadliga och farliga ämnen utvidgas den internationella konventionen om beredskap för, insatser vid och samarbete vid förorening genom olja till att gälla också farliga och skadliga ämnen.
Det första när det gäller samarbetet och förorening av olja så är redan avklarat.
Utskottet konstaterar att protokollet har indirekta positiva miljökonsekvenser, eftersom protokollet främjar beredskapen för och förmågan att hantera olyckor samt samarbetet mellan parterna i fall av olyckor förorsakade av
farliga och skadliga ämnen.
Av lag- och kulturutskottets utlåtande framgår att problematiken i fråga
om bristande implementering är densamma för Åland som för Finland, det
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vill säga åtminstone obestridliga lagstiftningskonflikter i landskapslagstiftningen bör undanröjas innan Finland förbinder sig till internationella förpliktelser. Lag- och kulturutskottet gör dock den bedömningen att lagtinget kan
på motsvarande sätt som riksdagen ge sitt bifall till ikraftträdandet av internationella avtal trots bristande implementering.
Av landskapsregeringens yttrande i ärendet framgår inte om det rör sig om
en obestridlig lagstiftningskonflikt som bör undanröjas innan Finland förbinder sig till protokollet eller om det rör sig om behov av förtydligande lagstiftning.
Fru talman! Enligt utskottet bör det framdeles framgå av landskapsregeringens yttranden om implementeringsåtgärder är nödvändiga samt i vilken
utsträckning det rör sig om lagstiftning i förtydligande syfte respektive obestridliga lagstiftningskonflikter. Utskottet anser även att det är viktigt att
nödvändig implementering i synnerhet vid obestridliga lagstiftningskonflikter vidtas så snart det är möjligt.
Utskottet föreslår att lagtinget ger sitt bifall till lagens ikraftträdande, men
bedömer samtidigt att det finns en risk för att en obestridlig lagstiftningskonflikt föreligger.
Slutligen, fru talman, föreslår utskottet att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar protokollet 2000 faller inom
landskapets behörighet. Tack.
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack, fru talman! Utskottsordförande Beijer nämnde att utskottet gör
bedömningen att det finns en risk för en obestridlig lagstiftningskonflikt. Det skulle vara intressant att veta lite mer om vad den eventuella
risken är för lagtinget i samband med den här behandlingen så att vi vet
vad vi riskerar.
Christian Beijar, replik

Fru talman! Landskapsregeringen skriver i sitt yttrande: ”Eftersom miljöområdet och däribland miljön i Östersjön är en viktig angelägenhet i
landskapet anser landskapsregeringen att landskapet bör lämna sitt
bifall till protokollet. Uppmärksammas bör dock att lagstiftningsåtgärder måste vidtas på området, för att de krav som ställs i protokollet
ska uppfyllas. Landskapsregeringen kommer att vidta nödvändiga åtgärder så fort resurser finns tillgängliga och i det skedet även se över
överenskommelseförordningen för att utreda om den måste kompletteras till någon del.”
Det är då närmast frågan om vilka resurser man behöver ha när det
gäller kemikalieolyckor och liknande. Där anser landskapsregeringen
alldeles tydligt att i dagens läge har inte landskapet de resurserna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling.
Ärendets första behandling är avslutad.
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Första behandling
4

Godkännande av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 9/2014-2015)
Landskapsregeringens yttrande (RP 9/2014-2015-s)
Republikens presidents framställning (RP 9/2014-2015)
Även i detta ärende tillåts först diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.
Diskussion.
Ltl Christian Beijar

Fru talman! Detta är ett intressant ärende som diskuterades mycket i samband med när det remitterades. Ärendet gäller konventionen om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning osv.
Man kan konstatera att landskapsregeringen konstaterar att en allmän lag
om teckenspråk saknas i landskapet, varför landskapsregeringen avser att
under år 2015 tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att bedöma om de bestämmelser som finns i annan lagstiftning uppfyller kraven på lagstiftning rörande teckenspråk eller om en ny lag bör tas fram. Vidare konstateras att den
lag om stärkt självbestämmanderätt för klienter och patienter som är under
behandling i riksdagen är av stor betydelse även för personer med funktionsnedsättning. Varför jag nämner detta är huruvida det föreligger en möjlighet
att godkänna det här. Man måste i alla fall påpeka att den här lagstiftningen
inte är klar och färdigbehandlad vare sig i riksdagen eller i lagtinget.
Utskottet konstaterar inledningsvis att konventionens syfte är att säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för personer med funktionsnedsättning och att främja respekten för deras människovärde. Konventionens tillämpningsområde är
mycket brett, omfattande alla livsområden, och syftar till respekt för individens självbestämmande, icke-diskriminering och fullständigt deltagande i
samhället samt tillgänglighet. Detta är en väldigt viktig konvention.
Utskottet konstaterar också att konventionen bland annat innehåller bestämmelser som gäller hälso- och sjukvård, socialvård, undervisning, kultur,
idrott och ungdomsarbete, främjande av sysselsättning samt statistik på vilka
områden landskapet har lagstiftningsbehörighet enligt 18 § i självstyrelselagen.
Det fakultativa protokollet innehåller även bestämmelser om ett undersökningsförfarande som kan innebära besök på fördragsstatens område. Besöken kan även rikta sig mot landskapets myndigheters främjande och förverkligande av personers med funktionsnedsättning rättigheter på lagstiftningsområden som enligt 18 § i självstyrelselagen hör till landskapets lagstiftningsområden. Lagtingets bifall behöver således i enlighet med 59 § 1
mom. i självstyrelselagen inhämtas till lagen om sättande i kraft av konventionen och dess fakultativa protokoll.
Fru talman! Av landsregeringens yttrande i ärendet framgår inte om det
rör sig om obestridliga lagstiftningskonflikter som bör undanröjas innan Finland förbinder sig till protokollet eller om det rör sig om behov av förtydligande lagstiftning. Det här var också upp i det senast ärendet när det gäller
obestridlig lagstiftningskonflikt.
Utskottet har dock erfarit att avsaknaden av lagstiftning om stärkt självbestämmanderätt för socialvårdens klienter och patienter anses vara en obestridlig lagstiftningskonflikt.
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Enligt utskottet torde det inte i övrigt föreligga några obestridliga lagstiftningskonflikter. Många av bestämmelserna i konventionen är till karaktären
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, för vilka det är typiskt att de
genomförs stegvis. Enligt utskottet är det angeläget att lagstiftningen på området är uppdaterad samt att ett kontinuerligt utvecklingsarbete bedrivs för
att stärka och förbättra personers med funktionsnedsättning ställning och
delaktighet i samhällslivet. Landskapsregeringen har antagit flera olika program.
Utskottet föreslår att lagtinget ger sitt bifall till lagens ikraftträdande, men
bedömer att en obestridlig lagstiftningskonflikt föreligger på grund av att lagstiftning om stärkt självbestämmanderätt för socialvårdens klienter och patienter saknas i landskapet.
När det gäller frågan om ändring av riksdagens justitieombudsman så förslår utskottet att lagtinget ger sitt samtycke till att lagen om ikraftsättande av
konventionen och det fakultativa protokollet blir gällande i landskapet. Samtycket inkluderar dock inte med automatik lagen om ändring av lagen om
riksdagens justitieombudsman. Utskottet finner det angeläget att det även i
landskapet finns en på lag grundad övervakningsmekanism till konventionen
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och anser att det inte
är tillfredsställande att det råder oklarhet i fråga om på vem ansvaret för
övervakningen vilar när det gäller övervakning på landskapets behörighetområden. Av rättsäkerhetsskäl anser utskottet att det vore ändamålsenligt att JO
tillsammans med Människorättscentret och dess människorättsdelegation
skulle utses till en sådan nationell mekanism som avses i artikel 33.2 i konventionen även på de områden lagtinget har behörighet. Saken kan enligt utskottets mening lösas genom en överenskommelseförordning och utskottet
uppmanar därför landskapsregeringen att i skyndsam ordning vidta åtgärder
för att få till stånd en sådan förordning.
Det innebär huruvida justitieombudsmannen har möjlighet där Åland har
egen lagstiftningsbehörighet att kunna ingripa.
Fru talman! Med hänvisning till det ovan anförda föreslår utskottet att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar
konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och dess
fakultativa protokoll faller inom landskapets behörighet samt att lagtinget
uppmanar landskapsregeringen att vidta åtgärder för att i skyndsam ordning
få till stånd en överenskommelseförordning enligt vilken riksdagens justitieombudsman tillsammans med Människocentret och dess människorättsdelegation även på de områden som hör till landskapets behörighet fungerar som
en sådan oberoende mekanism som avses i artikel 33.2 i konventionen.
Om detta var social- och miljöutskottet enhällig om. Tack.
Vtm Viveka Eriksson

Talman! Utskottet har gjort ett bra jobb. Liberalerna stöder betänkandet. Utskottet har sorterat upp och klargjort flera viktiga frågeställningar om vad
som kommer att behöva göras här i landskapet i och med att konventionen
antas och implementeras. Utskottet har också pekat på det här i sina skrivningar, ganska skarpa tydliga formuleringar, till landskapsregeringen om hur
man borde förfara framöver. Utskottet har också en kläm, en åtgärdsuppmaning, till landskapsregeringen om övervakningsmekanismen.
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Utskottet påpekade som väldigt viktigt, vilket jag också sade vid remissdebatten, att när vi får ett yttrande från landskapsregeringen om en sådan här
viktig konvention så borde det också framkomma väldigt tydligt i yttrandet på
vilket sätt det här kommer att gripa in i vår lagstiftning och vilka åtgärder
som kommer att behöva vidtas. Det säger utskottet nu väldigt tydligt.
Landskapsregeringen behöver klargöra om det krävs lagstiftningsåtgärder
där lagar står i konflikt med konventionen. Det kallas obestridlig lagstiftningskonflikt som ltl Beijar här flera gånger har nämnt. Det finns lagar som
måste rättas till därför att det blir en konflikt gentemot konventionen. De lagarna måste ju definitivt snarast förändras.
Det som också behöver komma fram i dessa yttranden är ju någon form av
analys från landskapsregeringens sida, analys om vilka andra åtgärder förutom lagstiftningsåtgärder som behöver vidtas. Vi tycker att det är bra att utskottet har pekat på det här.
Lagen om stärkt självbestämmande, som utskottsordförande nämnde, är ju
den lagen som har stött på patrull på rikssidan. Det var därför som konventionen stannade upp. Man antog lagen i riksdagen men har ännu inte satt den
i kraft därför att man på rikssidan nu håller på att jobba med lagen om stärkt
självbestämmande. Landskapsregeringen måste verkligen stå på här och se
till att till den del det är vår behörighet, att vi så fort som möjligt på hösten
får lagförslaget på våra bord.
Jag fick inte riktigt någon klarhet i utskottsordförandens presentation vilka
löften man har fått från landskapsregeringens sida när det gäller detta.
Kanske jag kan få ytterligare ett klargörande hur långt man har kommit med
just det här arbetet?
Konventionen har ju flera olika övervakningsmekanismer. Dels finns
kommittén som tillsätts på internationell nivå och som består av 12-18 medlemmar. Till den här kommittén kan alla människor klaga om man tycker att
något land inte efterlever konventionens regelverk. Kommittén tillsätts för en
fyraårsperiod. Olika experter är med i kommittén och den ska vara en helt
neutral bevakare av konventionens efterlevnad.
Nationellt har vi också, enligt konventionen, krav på hur vi ska följa upp
och övervaka konventionen. Dels ska vi ha en nationell kontaktpunkt och det
säger inte utskottet någonting om hur det ska ordnas för Ålands del. Det
kommer att finnas en nationell kontaktpunkt på regeringssidan på rikssidan.
Troligt är ändå att landet Finland blir svaret skyldig gentemot kommittén.
Arbetet måste antagligen gå via den här kontaktpunkten, men landskapet behöver också ha en nationell kontaktpunkt. Vem som ska axla det ansvaret
borde också klargöras från landskapsregeringens sida, så att man har alldeles
klart vart man kan vända sig inom landskapet. Om det blir Handikapprådet
eller någon annan organisation i framtiden är oklart men det måste sorteras
upp och genomföras. Här är ytterligare en uppmaning till landskapsregeringen att ta tag i.
Sedan har vi den här oberoende mekanismen som är knepig. Det här är ju
en fråga som har lyfts i andra sammanhang. När tortyrkonventionen var aktuell så gavs det också då en kläm, precis i samma lydelse som i det här betänkandet från social- och miljöutskottet; att man måste få till stånd en överenskommelseförordning för att man i den här konventionen ska sätta ikraft
att det är JO och människorättskommittén som ska ansvara för det här, att vi
skulle ha samma kontrollmekanism i landskapet. Det ska vara en alldeles
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oberoende instans som ska sköta det här. Det är väldigt viktigt. Här har landskapsregeringen verkligen skäl att få igång arbetet med en överenskommelseförordning så att man också får den här oberoende mekanismen på plats.
Utskottet pekar, och det fanns också i landskapsregeringens yttrande, på
ytterligare lagstiftningsåtgärder som är mera för att följa den här konventionen, men som inte är på så sätt som den här som strider mot lagen. De lagstiftningsåtgärder som man nämner är att man skulle tillsätta en arbetsgrupp
för att se över teckenspråket. I landskapet saknar vi en lag kring teckenspråk
och där skulle tillsättas en arbetsgrupp. Det här yttrande gavs i januari och
jag undrar om landskapsregeringen har tillsatt den arbetsgruppen? Nu har
det redan förflutit flera månader och det är skäl att vi också har torrt på fötterna när det gäller den här frågan.
Sedan kommer jag till en käpphäst som jag har lyft flera gånger tidigare.
Det handlar om lagen om handikappservice och specialomsorg. Vi vet att
man på rikssidan nu har utarbetat en helt ny handikappservicelag där man
också har fört in specialomsorgen i samma lag. Den lagen har kommit, den är
alltså färdig. Jag tror att den lagen kommer att finnas på båda språk i juni.
För att landskapet ska stå färdigt rustad 2017 när den här nya lagen ska träda
i kraft och för att vi också ska ha lagen på plats för att specialomsorg och
handikappservice ska vila på stadig laggrund så måste man sätta igång det
arbetet nu. Där vill jag ha ett besked från landskapsregeringen nu; är man på
gång med handikappservicelagen och specialomsorgslagen? Annars förtjänar
det en särskild åtgärdskläm till landskapsregeringen, att man faktiskt jobbar
med det. Det är 1 1/2 år till den 1 januari 2017. Vi kan inte försätta oss i en situation där specialomsorgen inte har en laglig grund att fortsätta arbeta. Om
jag inte får något svar nu så återkommer jag på onsdagen med en eventuell
hemställningskläm, för här behöver vi verkligen se till att arbetet sätts igång
om det inte redan har gjorts. Kanske utskottsordförande vet när det gäller
tolktjänst hur långt arbetet har kommit? Tack.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag uppfattade att det var oklart vilka de obestridliga
lagstiftningskonflikterna var. Utskottet redogör ju för att den obestridliga lagstiftningskonflikt som föreligger är den stärkta självbestämmanderätten för socialvårdens klienter och patienter.
I övrigt har utskottet utrett och kommit fram till att det inte torde föreligga några övriga obestridliga lagstiftningskonflikter vilket framgår
på sidan 3 i sista stycket i första meningen. Jag hoppas att det blev klart
på det sättet.
På sidan 4 säger utskottet att ”framdeles bör det framgå av landskapsregeringens yttrande” så behöver kanske inte utskottet utreda det.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Antingen lyssnar ltl Petri Carlsson dåligt eller så förklarar jag
dåligt. Jag pratade om lagen om stärkt självbestämmande som är en
obestridlig lagstiftningskontroll som har stoppat hela processen på rikssidan på grund av att man där jobbar med att i snabb och rask takt ta
fram den. Samma situation råder här på Åland. Jag vet inte om landskapsregeringen håller på att jobba med den. Men så länge inte den la-
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gen är på plats så har vi en lagkonflikt här. Det var det som jag just stod
här och sade.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Då ber jag om ursäkt. Jag uppfattade det felaktigt. Jag
trodde om vicetalmannen undrade om det fanns fler obestridliga lagstiftningskonflikter. Då förstår jag och då har vi samma uppfattning.
Tack för det.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Sedan finns det andra lagstiftningsåtgärder som krävs för att
man ändå ska efterleva konventionens anda och mening t.ex. handikappservicelagen, som den just nu är uppbyggd, bygger på den här konventionen för att man ska kunna leva upp till det som stadgas i den. Det
behöver vi också även om det inte är en direkt lagkonflikt. För att tillmötesgå de här behoven så måste vi ha lagen på plats.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Christian Beijar, replik

Fru talman! Vtm Eriksson frågade om landskapsregeringens arbete när
det gäller lagen om stärkt självbestämmanderätt, teckenspråk och handikappservice. Jag kan för dagen inte säga exakt var dessa ärenden ligger i landskapsregeringen. Med de kontakter som jag har med socialoch miljöministern så vet jag att man också arbetar med det här. Hur
långt och till vilket skede man har kommit kan jag inte svara på för dagen. Jag vet i alla fall att landskapsregeringen är medveten om att det
här är lagstiftningar som man behöver ta tag i.
Sedan när det gäller detta med kontaktpunkt så är det samma sak.
Jag vet att landskapsregeringen också har funderat på det men man har
inte klart för sig var den här kontaktpunkten är. Precis som vtm Eriksson sade så kanske Handikapprådet kanske kommer in här.
Talmannen
Tiden är ute!
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Lagtinget står nu i beråd att ge sitt bifall till den här konventionen. Då gäller det också att se till att vi har lagstiftningen på plats, att
vi har våra olika åtgärder som vi måste vidta på plats och att vi har helt
klart för oss hur vi ska göra.
Yttrandet kom från landskapsregeringen i januari. Man har haft god
tid på sig att sätta igång det här jobbet. Man haft alla möjligheter att
strukturera upp det här arbetet och sätta igång det som utskottet efterlyser, att man ska ha någon form av informationssystem där man ger någon manual så att man vet hur man ska kunna tillämpa den här konventionen. Alla sådana saker måste komma på plats i och med att lagtinget godkänner konventionen.
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Christian Beijar, replik

Fru talman! Det som utskottet tar upp, och som ltl Petri Carlsson påpekade, är att det är konstaterat att en lag om stärkt självbestämmanderätt
för klienter och patienter är under behandling i riksdagen. Lagen har
inte blivit färdig i och med att det blev nytt riksdagsval.
Detta är en fråga som utskottet klart och tydligt säger att måste finnas, varför pratar man då om den obestridliga lagstiftningen?
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Jag sade inledningsvis att utskottet har benat upp och pekar på
de här viktiga åtgärderna. Nu är jag ute efter att vi också faktiskt får leverans från landskapsregeringen.
Lagen där konventionen strider mot vår lagstiftning, den är absolut
nödvändig. Handikappservicelagen är minst lika viktig med tanke på att
den 1 januari 2017 kommer snabbt, snabbare än man tror. Då måste vi
ha lagar om handikappservice och specialomsorger på plats. Därför vill
jag särskilt trycka på att landskapsregeringen arbetar med dem.
Jag väntar på att jag kanske får veta någonting mera av landskapsregeringen till onsdagen. Jag återkommer då.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Petri Carlsson

Tack, fru talman! Jag tänkte lite bara klargöra vad det är som man måste ha
på plats och vad man inte måste ha på plats. De medborgerliga och politiska
rättigheterna är viktiga att ha på plats. De måste finnas på plats innan vi godkänner konventionen och den träder ikraft, t.ex. hörselslinga i fullmäktige.
Har vi hörselslingor i alla våra fullmäktigesalar på Åland? Jag tror att staden
har det. Hur ser det ut i de övriga kommunerna? En sådan sak är det värt att
tänka på.
De ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna är också viktiga. Däremot kan de införas stegvis även om vi godkänner konventionen. Vi säger att
man måste komma tillbaka då också med åtgärder för att uppfylla dem.
En sak som jag kom att tänka på i det här sammanhanget är stöden för hissar, vilket jag lyfte upp i diskussion i utskottet. Från utskottet har vi inte fört
fram någon direkt uppmaning. Jag väljer att ta upp det i ett anförande för att
jag tycker att det är en så pass viktig fråga. Stöden för hissar har varit bättre
på fastlandet, där får man 50 procent i stöd för investering i hissar i hus.
Vi har ett bekymmer, vi har flera tre- och fyravåningshus här på Åland som
saknar hissar. Vi har inte riktigt sett den utveckling som man kunde önska
sig. Vi borde kanske se över den utvecklingen. Tidigare gjorde man en utredning och kunde konstatera att vårt system med räntestöd och borgen totalt
sett motsvarade ungefär de stöd som finns i riket.
Nu har vi under många år sett att räntenivåerna i samhället ligger väldigt
lågt. Jag tror att vårt stödsystem inte alls kommer i närheten av det stöd man
har på annat håll. Det kanske finns skäl att man ser över detta igen. Jag kan
inte säga exakt hur mycket man ska förändra, men jag tycker att man kunde
överväga att se över stödsystemet igen. Vi betalar ju räntestöd när räntan
överstiger 2 procent och max upp till 3 procent. Eftersom räntorna är så låga
så vet jag inte hur mycket stöd som ges ut. Jag tror att det är väldigt måttligt.
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Det är en ekonomisk fråga, men samtidigt kanske man får flera äldre att
stanna hemma, vilket är en målsättning. Vi får mer tillgänglighet i samhället
och vi kanske får ner kostnader på institutioner där det är mycket dyrare. Jag
tror att det här är en sak som man kunde titta på. Tack.
Christian Beijar, replik

Fru talman! Ltl Petri Carlsson tar upp stöd för hissar. Jag börjar ha
ganska lång erfarenhet, åtminstone 20 år. Jag har lagt åtminstone sexsju motioner om hissar i lagtinget. Stöd för hissar har varit upp åtminstone fyra gånger i stadsfullmäktige. Det är korrekt det som ltl Petri
Carlsson sade att man har ännu inte nått en förmånlig finansieringsnivå
när det gäller stöd för hissar. Jag tror att det finns en väldigt stark och
enhällig åsikt att man borde utveckla det här stödet i hela landskapet.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Detta har debatterats väldigt många gånger och man
har ju utrett det, som jag sade. Stödet har tidigare någorlunda motsvarat
den nivå som har funnits på annat håll.
Förutom att vi inför den här konventionen som en viktig del så har
räntenivåerna i samhället varit så låga så att vårt stödsystem kanske inte
fungerar riktigt tillfredsställande. Därför tycker jag att man kan överväga att se över systemet igen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Vad beträffar hissar i höghus så skulle det vara väldigt väsentligt att man höjer stödnivån i landskapets budget. Det har funnits en
summa runt 40 000 euro, om jag inte missminner mig. Samhällsekonomiskt skulle det vara väldigt värdefullt att samhället är med och bidrar till att allt flera höghus kunde få hissar.
Vi har en vision att 95 procent av 75-åringar och äldre ska kunna bo
hemma. Tillgången och möjligheten att kunna åka hiss upp till sin lägenhet, som kanske ligger på tredje våningen, är väldigt avgörande om
man ska kunna bo hemma. I annat fall måste den äldre byta lägenhet
och flytta hemifrån, vilket inte heller är det optimala.
Ltl Petri Carlsson, replik

Jag delar ltl Gun-Mari Lindholms uppfattning. Jag inte så säker på att
man bara rakt av ska höja summan i budgeten. Det är helt system som
ett tredelat med både räntestöd, landskapsgaranti och ett direkt bidrag.
Man måste se på hela systemet innan man säger att det ska höjas på det
momentet specifikt så att vi får ett system som ger effekt och att vi verkligen får till stånd en förändring. Vi kan inte bara ändra på en parameter. Men ltl Lindholms tanke är precis i den linje som jag också har.
Ltl Gun-Mari Lindholm, replik

Om det är en privatägd lägenhet och ett bostadsaktiebolag som äger huset så är det förstås deras intresse och ansvar. Jag tror att det blir lättare
för samtliga att fatta beslut om samhället och kommer emot. Vi ska ta
ansvar för just vår vision att äldre människor ska kunna bo hemma. Det

794

måste ändå väga tyngre än att man går in och stöder ett privat bostadsaktiebolag. Vi ska se till att ålänningar, oavsett var man bort, ska kunna
känna sig trygga och särskilt i sin hemmiljö.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag tror att vi har samma uppfattning. Jag vill att man
ska se över hela systemet samtidigt som en helhet, det är väsentligt tror
jag.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Lantrådet Camilla Gunell

Fru talman! Det kom några frågor kring konventioner och dess förverkligande. Minister Aaltonen kan svara alldeles uttömmande på de här frågorna,
men hon är tyvärr sjukskriven till den 2 juni. Men det ska säkert gå att få
klarhet i de frågor som här har ställts.
Gällande den finländska behandlingen av handikappservicelagen och specialomsorger så vet jag att den lag som finns, och som den tidigare regeringen
tog fram, håller på att översättas och den ska komma i översatt format i juni.
Förvaltningen och social- och miljöavdelningen följer noga det här ärendet.
Däremot finns det stor tveksamhet kring huruvida den nya regeringen
kommer att gå vidare med den här lagen såsom den ligger. Från tjänstemannahåll har man från finländsk sida lite varnat att osäkerheten är stor. Vi fortsätter att följa den här frågan.
På något sätt sätter det här också lite kärnan på den här diskussionen kring
socialpolitiken, det behövs också här på hemmaplan en diskussion så att vi
kan få till stånd en socialpolitik som är minst lika bra som i riket och där vi
inte måste ringa till Helsingfors och fråga varje gång. Tack.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Det var ju flera saker som jag frågade av landskapsregeringen.
Först gällde det överenskommelseförordningen för att göra det möjligt att JO skulle kunna vara kontaktpunkten. Det var en sak. Det kom
redan en sådan efterlysning när vi behandlade tortyrkonventionen här i
lagtinget. Jag undrar hur långt man har kommit med överenskommelseförordningen?
Handikappservicelagen och omsorgslagen har man ju hållit på att bereda i fem år. Jag vet att man håller på att översätta den, jag vet att den
nya regeringen så småningom kommer att välja en riktning. Men, det
räcker inte med att man följer, vi hade en hård diskussion om socialvårdslagstiftningen och det räcker inte med att man följer. Vi måste se
till att vi år 2017 har en laglig grund här också ifall man går vidare med
rikslagen, så att man faktiskt har beredskap nu att jobba med den här
lagen. Det vill jag ha en försäkran på.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Naturligtvis ska vi ha laglig grund för socialpolitiken på Åland. Det har
vi haft, vad jag kan bedöma, och vi kommer att fortsätta att ha en laglig
grund.
Man vi kanske ska avvakta tills man får den svenska översättningen.
Man kanske också ska avvakta och se om den här lagen överhuvudtaget
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kommer att bli verklighet eller vad som kommer att ske. Vi vet att det
pågår diskussioner i Smolna som handlar om enorma nedskärningar i
landet. Troligen kommer man också att se till att lagstiftningen inte blir
kostnadsdrivande.
Vi ska absolut förbereda oss för det här. Vi ska på Åland helt säkert ha
laglig grund för de här verksamheterna, men vi måste avvakta och se
vart det här lever vidare.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Avvakta gjorde också landskapsregeringen när det gällde övrig
socialvårdslagstiftning. Just nu är det ett ganska osäkert läge. Det blev
en stopplag till slut. Det hoppas jag att inte ska ske när det gäller handikappservice och omsorgslagen.
Riksdagen har sagt ja till den här konventionen. Lagtinget står i beråd
att säga ja och den nya lagstiftningen anpassar sig efter den konventionen. Den konventionen ligger över. Vi är skyldiga sedan att också leva
upp till det som vi nu ger vårt godkännande till.
Landskapsregeringen, se till ni jobbar med den här lagen så fort den
kommer på svenska så att vi år 2017 har laglig grund för handikappservice och omsorgsverksamheten.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Det är vi uppmärksamma på, jag är helt säker på att det här är i goda
händer och det kommer inte att uppstå en situation där det inte finns en
laglig grund. Det behöver vtm Eriksson inte vara orolig för.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Laglig grund, det var precis det som uppstod när vi tog stopplagarna och det var ett osäkert rättsläge som för övrigt är osäkert fortsättningsvis.
Jag skulle vilja ha ett klargörande från lantrådet. När vi diskuterade
socialvårdens utveckling och socialvårdslagarna så var det tydligt och
klart från landskapsregeringen att de skulle komma med ett meddelande
om den framtida socialvården i maj-juni. Finns det en mera handfast
tidtabell för de frågorna? Det skulle vara angeläget att också behandla
de här frågorna nu när vi går in i kommunernas socialtjänst.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Jag välkomnar verkligen ett intresse från liberalt håll att diskutera socialpolitiken, dess framtid och utveckling.
Det här meddelandet är till hälften skrivet. Vi har en bra bas för hur
läget är idag och hur socialpolitiken är beskaffad. Vi behöver ännu tid
för en fördjupning och en diskussion kring framtiden. Meddelandet är
under arbete men jag vågar inte lova att det kommer under de här korta
veckorna som parlamentet nu sammanträder.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag skulle nog ändå vilja jag understryka vikten av att det finns
någon tankegång och fundering framåt när det gäller socialvården och
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behörigheten på Åland. Det har i allra högsta grad betydelse för KST och
hur går man framåt med den reformen. Vad ska eventuellt finnas under
FPA:s ramar och var ska vi ha egen lagstiftning?
Lantrådet behöver överhuvudtaget inte bekymra sig om liberalernas
arrangemang. Jag vill också påminna om de utfästelserna att vi i majjuni till lagtinget skulle få ett meddelande som i princip skulle kunna
sambehandlas med KST.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Landskapsregeringen har idag fattat beslut om lagen om kommunernas
socialtjänst, och den kanske sätter frågan i ett litet nytt perspektiv. Den
ger också kanske lite mera tid till att diskutera detta.
Jag håller med om att det är väldigt viktigt att tala vidare om socialpolitikens beskaffenhet. Vi måste hitta modellen där vi som autonomi
ändå har en viss rörelsefrihet i hur vi skapar en socialpolitik som är formad efter våra modeller och strukturer på Åland, men ändå innehåller
en minst lika god kvalitet och nivå som socialpolitiken i riket så att våra
medborgare här inte hamnar i en sämre ställning. Det är ingen enkel
diskussion som man avklarar snabbt, den kräver eftertanke och den kräver också ett grundligt material att bygga på. Det kräver också en politisk debatt om hur vi önskar få det inför nästa generations socialpolitik.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling.
Ärendets första behandling är avslutad.
Enda behandling
5

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 32 § AO
Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande (SJPN 1/2014-2015)
Landskapsregeringens redogörelse (RS 1/2014-2015)
Ärendet avförs från dagens lista och upptas till behandling måndagen den 1 juni.

Remiss
6

Höjd och förlängd vuxenstudiepenning
Landskapsregeringens lagförslag (LF 21/2014-2015)
Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket utskott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens
förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.
Diskussion.
Minister Johan Ehn

Fru talman! Lagförslag nummer 21 som ligger på lagtingets bord idag är en
uppdatering av den studiestödslag som vi för tillfället har på Åland. Vi har
och har haft ett studiestöd för de åländska studerande som är väldigt fördelaktigt.
Däremot när det gäller vuxenstudiestödet så har vi haft ett system som har
släpat efter i förhållande till kringliggande regioner. Med det här förslaget
försöker vi nu hitta lösningar på att kraftigt förbättra den situationen.
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I det här lagförslaget föreslår vi därför att man höjer maxbeloppet för vuxenstudiepenningen från 652 euro till 950 euro per månad. Man räknar ut det
stödbelopp man blir berättigad till på det viset att man först ger en grunddel
på 400 euro och sedan får var och en 25 procent av inkomsten minus grunddelen och då ett maxbelopp på 950 euro.
Samtidigt går vi in och gör en förändring i antalet stödmånader som man
har rätt att lyfta vuxenstudiestödet. Idag är det 18 månader och vi höjer det
nu till 27 månader. Orsaken till detta är att vi vill skapa så goda förutsättningar för så många som möjligt att faktiskt ta del av ett livslångt lärande,
dvs. man ska kunna kompletterande utbildning men man ska också kunna
göra klart en utbildning.
Som bekant är ju de allra flesta av våra yrkesutbildningar och utbildningar
också på högre nivå minst tre år i dagsläget. Vi har tyckt att det har varit lite
snålt tilltaget att bara ge stöd i 18 månader och därför har vi höjt det till 27
månader.
Om man jämför med det finska systemet så kan man i de direkta beloppen
se skillnader. Vi anser ändå att vi totalt sett har ett studiesystem nu som på
ett bra sätt tillgodogör även vuxnas intressen. Man ska komma ihåg att utöver
de belopp som jag har nämnt här tidigare så har samtliga studeranden möjlighet att lyfta ett bostadstillägg som uppgår till 221 euro i månaden, vilket
inte finns i studiestödssystemet på rikshåll. På Åland har man också möjlighet att få ett försörjartillägg på 70 euro per barn och månad, vilket ytterligare
gör att man har lite mera att hantera under den tid som man studerar.
Här på Åland har vi betydligt bättre möjligheter att jobba vid sidan om
studierna. Man får tjäna betydligt mycket mera utan att man får avdrag på
sitt studiestöd. Vi har också en betydligt högre lånedel än vad man har på
andra ställen.
Totalt sett kan vi erbjuda system som ger goda förutsättningar för att bedriva studier även på vuxen nivå.
Jag ska också nämna att för att komma ifråga för vuxenstudiestöd inom
det finska systemet så är det flera krav som ställs på den sökande än vad vi
ställer krav på. Vi ställer krav på att man ska fyllt 30 år och inte under den
senaste tiden har lyft studiestöd för examen. Om man under den här tiden
passerar trettio-strecket så finns det övergångsbestämmelser även för att
kunna övergå till systemet med vuxenstudiestöd.
I övrigt finns det också några saker som vi passar på att städa upp i den här
lagstiftningen. Vi gör en förenkling och ett förtydligande av utbetalning av
bostadstillägg för ungdomar som är mellan 16 och 17 år. Tidigare har detta
varit en studiesocial förmån som har utbetalats av respektive skola. Vi kommer i fortsättningen att hantera de här frågorna helt och hållet på samma sätt
som för de övriga eleverna över 17 år som inte längre får barnbidrag. De får
bostadstillägget via AMS på ansökan.
Vi inför också regelverk som kodifierar det sätt som man räknar föräldrarnas inkomst. Det har funnits vissa oklarheter i den nuvarande lagtexten kring
detta.
Sist och slutligen aviserar vi att vi i samband med budgeten för 2016 har
för avsikt att lägga fram ett förslag som ger möjlighet till avdrag i kommunalbeskattningen för studeranden som har avslutat sina studier. Det är för att
komma emot den studielånskompensation som har införts på rikshåll, men
också för att få ytterligare ge en liten men ändå kanske viktig signal om att
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flyttar man hem så har man möjlighet att också tas tillvara av det åländska
samhället.
Samtliga dessa förbättringar som har redogjorts för här är tänkta att träda
ikraft från läsåret 2016-2017. Det gäller att vara ute i god tid så att alla vet
vilka förutsättningar som gäller.
Kostnaderna är ganska svåra att beräkna beroende på hur många som stiger på det här tåget och väljer att studera med vuxenstudiestöd. Vi har beräknat kostnaderna till ungefär 477 000 euro, alltså just under 500 000 euro.
Vtm Viveka Eriksson

Talman! Från samhällets sida finns det bara fördelar. Vi ska ställa oss synnerligen positiva när människor också i senare år väljer att gå in i studielivet,
studera och förstärka sin kompetens. Det är en samhällsekonomisk vinst som
vi förstås ska uppmuntra på alla olika sätt.
För många blir det en möjlighet till en ny chans. Man har kanske gjort
andra saker under ungdomsåren, inte riktigt hunnit med eller helt enkelt
kanske skaffat barn och gjort andra saker. Det är bra att man får en ny chans
att ta förkovra sig och skaffa sig en utbildning.
Som framgår ur framställningen så är vuxenstudier väldigt starkt kvinnodominerat. Det här är en mycket positiv åtgärd när man ser det ur ett kvinnoperspektiv. Kvinnor är i majoritet när man går in i studier i lite mognare
ålder.
Därför är det viktigt att studiestödet är kännbart så att man faktiskt vågar
släppa taget om ett arbete och ge sig in på mer osäker grund som det är när
man förlorar sin inkomst.
Det är bra att man höjer stödet. Nu fick jag en lite mer förklaring från ministern och kanske alla skillnaderna även framgår i framställningen. Man ser
skillnader i det system som man har i riket där man har utbildningsfonden
jämfört med vårt. När man jämför summorna så har vi betydligt mycket lägre
belopp, trots att vi nu höjer så får vuxenstuderande här i landskapet ändå
lägre summor.
I framställningen kunde det ha varit mera jämförelser med omvärlden, hur
systemen fungerar och mera detaljer.
Utskottet behöver titta på det här och göra de här jämförelserna. Utskottet
behöver verkligen noga fundera på detta med tiden. Vad jag förstår så kommer man att kunna studera längre på Åland med studiestöd än vad man kan
göra på rikssidan. Ministern nämnde också bostadsbidrag och andra saker
som medför att det totalt sett ändå är förmånligt. Men jag ber att utskottet
ändå gräver lite i detta, funderar på det och gör en jämförelse. Vi ska ha självstyrelsen till att göra det ännu bättre för ålänningarna. Vi får definitivt inte
vara i ett sämre läge än andra studerande i landet i övrigt. Vi ska det minst
lika bra.
Detta med bakgrunden, nu läser jag i framställningen att det inte har förekommit remiss. Liberalerna är inte nöjda med det. Det betyder att utskottet
kommer att få höra de människor som berörs. Utskottet får merarbete av
detta. Min fråga blir då till ministern; även om man inte har skickat ut det på
remiss, har man gjort analyser, och inte bara i förvaltningen, där man har låtit de människor som har erfarenhet av det här fått vara med och påverka hur
man slutligen utformar systemet? Det ska inte bara vara en produkt som man
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gjort genom räkneexempel, utan man ska ha verklig livserfarenhet bakom det
här förslaget.
Jag har en fråga som jag tycker att är väldigt viktig. Var går smärtgränsen
när en person väljer att ge sig in i vuxenstudier och lämna sitt jobb? Var går
smärtgränsen för hur högt stöd man behöver för att våga ta det språnget? Det
är också en viktig avvägning för var och en som står i beråd att lämna jobbet.
Jag hoppas att utskottet nu gör det som inte landskapsregeringen gjorde,
att de har ett remissförfarande, lyssnar på sakkunniga och framförallt lyssnar
på brukare som har erfarenhet av det system som har varit.
Vi har diskuterat unga studeranden tidigare. Jag är inte alldeles säker på
detta med föräldrarnas inkomster. Nu gällde det bara en revidering var ungdomarna bor. Har ministern funderat på att föräldrarnas inkomster ska vara
avgörande för studiestöd för yngre studeranden? De facto är det många yngre
studeranden som har varit missnöjda med systemet att föräldrarnas inkomster påverkar. Ungdomar i den åldern vill börja stå på egna ben. En del föräldrar hjälper inte sina ungdomar och en del föräldrar kan inte hjälpa sina ungdomar. Det kan bli ett lite skevt system. Jag har ingen färdig åsikt i frågan.
Jag vill höra ministerns avvägning när det gäller just de här frågorna. Vi har
lyft frågorna tidigare eftersom vår ungdomsgrupp har pekat på den här problematiken. Tack.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Tyvärr blev tidtabellen sådan att vi inte hade möjlighet till
remiss. Det är en brist i det här sammanhanget, men vi har använt oss
av den expertis som finns vid AMS. Chefen Kerstin Sundman har varit
med i själva beredningsarbetet. Hon har också erfarenhet av hur statistiken av sökanden ser ut.
Däremot är det väldigt svårt att svara på var gränsen går när man väljer att faktiskt ta möjligheten att studera. Jag tror att gränsen är väldigt
varierande från individ till individ och hur förutsättningarna i övrigt är.
Vi har också försökt titta på den totalekonomiska situationen för
samhället. Det här förslaget kostar nästan 500 000 euro. Det här är så
långt som vi har lyckats komma den här gången och det gäller också resonemanget kring påverkan av föräldrarnas inkomster. Vi vet att om vi
förändrar det så betyder det att det blir mera kostnader eller någon typ
av omfördelning. Vi valde i det här fallet att låta det rulla på som det är
just nu med hänvisning till det totalekonomiska läget i landskapet.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Det är förstås bra att man har haft med sakkunniga och att det
bygger på den statistik som finns. Jag var kanske mer ute efter det här
brukarperspektivet, hur man som studerande uppfattar det och hur man
har upplevt de stödnivåer som har framkommit. Man skulle ha mera av
den bakgrunden. Den administrativa biten är jag övertygad om att landskapsregeringen har som grund. Det blir sedan alltid en ekonomisk avvägning, precis som ministern sade.
Det är viktigt att det här stödet är en tillräcklig morot för att uppmuntra lite äldre personer att faktiskt våga ta klivet in i studielivet. Det
är många, många kvinnor som kanske har försuttit möjligheten till utbildning i yngre år och som nu tar chansen.
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Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Jag tror helt säkert att ju högre stöd vi kan ge så desto flera
personer får vi som är beredda att ta steget. Sedan är det en avvägning
hur mycket pengar som vi är beredda att skjuta till i det här sammanhanget samt hur man vill att individen ska värdesätta detta.
Vi har ju ett studiestödssystem som har byggts upp lite annorlunda än
i de omkringliggande regionerna. Vi har försökt skapa ett system som
ska vara så sporrande som möjligt.
Den här gången går vi in och gör en förändring på det sättet att vi ger
flera stödmånader. En person som går en kortare utbildning skulle väl
hellre ha ett högt stöd inledningsvis, medan den som vill göra klar en hel
utbildning på tre år vill se en allmän höjning så att man faktiskt klarar
hela perioden.
Vi har nu en ganska bra balans med tanke på våra något högre inkomstregler och dessutom möjligheten till högre studielån om så behövs.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Jag hade precis den funderingen om det är rätt väg att gå att
utöka antalet månader, alltså längden som man får stödet, eller om det
vore bättre att ge ett mer kännbart stöd för dem som går lite kortare
studier? Det är en avvägning som jag också tycker att utskottet kan fundera på.
Det är välkommet och positivt att man kommer med det här ändringsförslaget. Det finns delar som utskottet måste jobba vidare med och
fördjupa sig i.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter

Tack, fru talman! Jag skulle vilja gratulera landskapsregeringen till ett mycket bra lagförslag. Det är glädjande att vi nu ser en höjd och förlängd vuxenstudiepenning. Det är någonting som socialdemokraterna har jobbat hårt för
och också har gått till val med. Vi är nu glada att det här lagförslaget finns på
bordet. Det är ett stort steg framåt.
Precis som vår minister Johan Ehn sade så är det här ett sporrande system
som verkligen är bättre än det finska systemet. Nu har man möjlighet att ta
en hel examen istället för att få stöd för bara två år. Det är glädjande.
Det är jätteviktigt att man ska kunna utbilda sig och också kunna komplettera sin utbildning. Livet är sådant idag att den bildning du valde när du var
18-19 år kanske inte är relevant sedan, arbetsmarknaden förändrar sig så
pass mycket. Tidigare gick man in i en bransch och så kunde man eventuellt
tänka sig att pensionera sig från den branschen. Tyvärr ser vi inte ett sådant
arbetsliv idag. Det här är också ett modernt sätt att se på studeranden. Mångfald bör prioriteras och det ser vi också i det här förslaget.
Det här förslaget ger också en möjlighet för invandrare och andra att
kunna uppdatera sina utbildningar, eventuellt kunna komplettera och på det
sättet kunna få bättre jobb och stöda sin karriärsplan. Det ser vi som positivt.
Tråkigt är att man inte har hunnit sända detta på remiss. Jag stöder vtm
Viveka Erikssons förslag att utskottet ska titta lite mera på det. Det visar sig
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att under remisserna kommer det fram allt möjligt intressant som man
kanske inte alltid har tänkt på. Jag tycker att de här remissförfarandena är
ganska viktiga.
Avslutningsvis vill jag kort lyfta fram ännu ett lovord till regeringen gällande jämställdheten och jämlikheten som det här lagförslaget verkligen stöder. Precis som det står i beredningen här, att enligt ÅSUB så ger det här möjlighet för framförallt kvinnor att fortbilda sig och studera. Det har visat sig via
ÅSUB att arbetsgivaren inte bekostar fortbildning och vidareutbildning och
kvinnor har svårt att få detta bekostat via arbetsgivaren, man måste utbilda
sig på eget initiativ. Sedan har kvinnorna ofta varit hemma när barnen har
varit små och på det sättet kanske de inte har slutfört sina studier. Därför ser
jag det här som en stor jämställdhetssatsning och det är mycket positivt.
Jag nämnde tidigare att man nu har förlängt månaderna så att man faktiskt kan slutföra sin examen. När man försörjer sin familj så är det inte så
lätt att bara släppa loss och säga att ”nu ska jag studera”. Man bli beroende av
en inkomsttagare i familjen. På det här sättet ger det möjligheter för ensamstående och andra att klara av det ekonomiskt under en period i livet så att
man sedan kan arbeta tillbaka när man eventuellt får ett bättre jobb med
bättre lön. Gratulerar till landskapsregeringen!
Talmannen
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Kan förslaget att remittera ärendet till lag- och kulturutskottet omfattas? Förslaget är
omfattat. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.
Remiss
7

Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2014
Landskapsregeringens svar på revisionsberättelsen (RB 1/2014-2015-s)
Landskapsrevisionens berättelse (RB 1/2014-2015)
Ärendet avförs från dagens lista och upptas till behandling senare tillsammans med årsredovisningen som är på kommande. Vi kommer att föreslå att en gemensam debatt
hålls.

Remiss
8

En åländsk skattekommitté
Ltl Axel Jonssons m.fl. åtgärdsmoton (MOT 1/2014-2015)
Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
Diskussion.
Ltl Axel Jonsson

Tack, fru talman! Nästa generations självstyrelselag håller på att utarbetas för
fullt i Ålandskommittén. En av de mest centrala frågorna som cirkulerat i den
offentliga debatten är frågan om ett åländskt övertagande av skattebehörigheten.
Från Ålands Framtids sida har vi kunnat konstatera på senare tid att ålänningarna inte förstår vad vi politiker vill uppnå med ett övertagande av beskattningen. Ålands Framtid har tidigare haft hållningen att frågan om att
förfoga över sina egna offentliga inkomster är mera en principfråga, något
som borde vara självklart för en autonomi som Åland. Därför har vi valt att
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inte gå in så specifikt på exakt hur ett skattesystem kunde se ut, men vi tror
att tiden är mogen för att börja diskutera detta på allvar.
Med tanke på att det är en gemensam målsättning att skatterna ska vara
ett område som vi ska kunna överta inom ramen för nästa självstyrelsesystem
så behöver vi redan nu börja diskutera vad ett sådant skattesystem ska innehålla. Det finns helt säkert sådana aspekter där vi inte alla kan vara överens,
men det finns säkert sådana frågeställningar där vi kan hitta gemensamma
målsättningar med ett åländskt skattesystem. Vi tror att tiden är mogen att
börja diskutera detta på allvar, inte minst med tanke på att de utredningar
som har gjorts i frågan redan börjar bli ganska gamla.
ÅSUB gjorde år 2009 en mycket god utredning där man diskuterade olika
alternativa framtidsscenarier och olika utvecklingar för åländska beskattning
och jämförde det med alternativet status quo. ÅSUB kom till en hel del
ganska intressanta slutsatser och även ganska allmänna slutsatser om vilka
skattesatser man behöver fokusera på för att utveckla den åländska makroekonomin samt vilka förändringar man ska göra av skattesystemet.
För att kunna mota oförståelsen från de åländska medborgarna och för att
tydligare förklara på ett pedagogiskt sätt vad det är vi vill uppnå med en
åländsk beskattning så behöver vi också ha en politisk diskussion. Vi kan inte
blunda för den diskussionen. Vi behöver dels stärka kunskapen och vi behöver dels förtydliga våra politiska motiv för att vi ska kunna få ålänningarnas
förtroende men också för att kunna vinna förståelse i Finlands riksdag kring
den ömsesidiga nyttan av ett åländskt skatteövertagande. Vi möts ju ofta av
rädsla för skatteparadis och alla möjliga utvecklingsscenarier som ska komma
av ett åländskt skatteövertagande. Vi är alla överens här i salen om att vi inte
vill bli något skatteparadis. Vi borde också börja diskutera vad vi vill bli, vilket samhälle vill vi ha och vilket skattesystem är det som vi eftersträvar på
Åland?
Vi har ju delvis redan idag ett eget skattesystem som vi använder på olika
sätt. Många gånger använder vi ganska klumpiga lösningar med olika skatteavdrag. Jag har själv stått här i talarstolen och lagt sådana förslag just med
tanke på att vi förfogar över kommunalbeskattningen i dagsläget och det är
det instrument som vi kan använda. Det bakbinder oss politiker i den här salen att vi inte har alla möjligheter.
Att samlas i en parlamentarisk kommitté och diskutera våra olika infallsvinklar och titta rent ekonomiskt på vilka konsekvenser ett övertagande av
beskattningen får utifrån de rapporter som finns och gärna också uppdatera
de siffrorna till dagens siffror, det tror jag att skulle vara ett mycket bra sätt
att fördjupa diskussionen om en egen åländsk beskattning. Vi måste presentera ett tydligare alternativ och en tydligare vision för de åländska medborgarna vad vi faktiskt vill uppnå med självstyrelsereformen. Jag tror att det
skulle vara en oerhört, oerhört viktig grund för det fortsatta arbetet i Ålandskommittén nu när den nya självstyrelselagens paragrafer ska börja ta form
här inom kort. Tack, fru talman.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Det här är nog en god idé och en bra motion. Jag tror att
den kommer att genomföras men det är fortfarande för tidigt att göra
det nu. Det här lagtinget har cirka ett halvår kvar att sitta. Det väljs ett
nytt lagting 2015, söndagen den 3 oktober, som sitter till 2019. Det lag-
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ting som väljs år 2019 kommer i praktiken att göra det här. Valet 2019
borde bli, om man skulle få välja, ett val där man tar ställning till de
olika alternativen. Det lagting som tillträder 2019 ska göra det här arbetet. Om man gör det nu så blir det för tidigt och måste göras om. Vid det
tillfälle när lagtinget tillträder 2019 vet man hur självstyrelselagen ser
ut, vilka begränsningar man har och hur Ålandskommitténs arbete blev.
Det arbete som behöver göras nu kan göras inom ramen för Ålandskommitténs åländska ledamöter.
Ltl Axel Jonsson, replik

Det är intressanta synpunkter som ltl Sundman kommer med. Jag tror
samtidigt att det är viktigt att den här diskussionen förs kontinuerligt.
Jag tror inte att vi kan skjuta diskussionen på framtiden. Vi vinner på att
redan i dagsläget diskutera, inte minst med tanke på att vi har en stor
del av argumentationen framför oss för att få möjlighet till ett åländskt
skatteövertagande. Signalerna från Ålandskommitténs majoritet var ju
inte så där överväldigande positiva, även om de gav vissa öppningar.
Den absolut största utmaningen ligger i denna fråga. Om inte vi, både
politiskt och kunskapsmässigt, fördjupar oss och slipar våra argument
och kunskapsbas redan i nuläget så kommer vi att få svårt att lyckas i
den argumentationen redan när den nya självstyrelselagen skrivs, vilket
är i denna stund.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Jag tror också det är viktigt att det här arbetet pågår hela tiden. Det är lite så nu dock att det är fullt upp med det som man gör av
det här arbetet i Ålandskommittén. Jag tror inte att det tjänar någonting
till att i detalj fundera på vad vi ska göra sedan den 1 januari 2022. Vi lever i en föränderlig tid. Man vet inte på dessa kvarvarande nästan tio år
hur ekonomin förändras och hur Ålands behov förändras, och det är ju
detta som måste sättas i första rummet när man ska konstruera ett skattesystem. När man ska ta det omaket att ta över beskattningen då måste
man veta att man har nytta av beskattningen och man kanske inte ser nu
vad nyttan och behoven är vid den tiden.
Det förberedande arbetet och den övergripande argumentationen
måste vi alla se till att vi tillför arbetet i Ålandskommittén. I det här skedet räcker det och sedan får vi återkomma till de här tankarna.
Ltl Axel Jonsson, replik

En av riskerna med den pågående revisionen av självstyrelsen är ju att
projektet blir slutet till den grupp som träffas, har möten och jobbar
med de här frågorna i kommittén. Resten av det åländska civilsamhället
blir på sätt och vis utanför de diskussionerna. Vi har lite sett sådana
tendenser de senaste åren när de här frågorna har diskuterats. Man får
till svar att det där är någonting som diskuteras i Ålandskommittén. Det
medför också att den offentliga debatten svalnar på dess områden om
arbetet fokuseras på ett fåtal personer.
Vi från Ålands Framtid tror att det är oerhört viktigt att vi redan nu
på hemmaplan kan diskutera vad det är vi vill uppnå. Vi måste självklart
också diskutera detta i ett senare skede. Vi måste ha en kontinuerlig diskussion som vinner på att vi börjar så tidigt som möjligt. Därför tror vi
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att det här är rätt väg att gå fram för att visa ålänningarna att vi är seriöst intresserade av detta, vi vill seriöst fördjupa oss och söka politiska
lösningar på dessa problem.
Talmannen
Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! I likhet med ltl Danne Sundman så tror jag inte att det är riktig
rätt tid här och nu att tillsätta en parlamentarisk kommitté för att titta
på ett övertagande av skattebehörigheten. Helt enkelt därför att den nu
sittande landskapsregeringen redan driver ett stort antal olika projekt
som behöver fås i hamn innan valet i oktober.
Men frågeställningen är intressant, men det är ju bara vi parlamentariker som diskuterar den frågan. Frågar du enskilda ålänningar så vill de
inte ha ett skatteövertagande. Frågar du det åländska näringslivet så säger de absolut nej, ”börja inte med något sådant, det vill vi inte att ni ska
göra”.
Jag håller med om att vi har möjlighet inom den kommunala beskattningen att använda det verktyget effektivare och mera än vad vi har gjort
tidigare.
Ltl Axel Jonsson, replik

Visst finns det stora delar av det åländska näringslivet och de åländska
medborgarna som inte förstår nyttan och inte förstår varför det här är
intressant. Det är också det som just är bakgrunden till att vi från Ålands
Framtid lyfter upp det här. Vi kanske borde sätta oss ner och diskutera
med det åländska näringslivet om varför de inte tycker att det här är en
intressant möjlighet. Vad beror det på? Vi borde diskutera olika alternativ och förklara vad vi politiker egentligen vill med en egen åländsk beskattning. Vart vill vi komma? Om vi kan inleda en sådan diskussion så
tror jag också att vi kan få betydligt större förståelse för detta projekt.
En parlamentarisk kommitté med tillräckliga resurser vore en oerhört
bra utgångspunkt för en sådan diskussion och man skulle titta just på
framtidsmöjligheterna.
När landskapsregeringen ska driva igenom projekt som KST och annat som uppenbarligen är mera prioriterade så är det klart att det är
svårt att hitta resurser till detta. Från Ålands Framtids sida är det absolut prioritet ett om vi får välja.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Jag får väl då bara konstatera att Ålands Framtid väljer att
driva en politik med så kallade sakfrågor, i det här fallet skattepolitik,
som just här och nu går helt emot det som den vanlige ålänningen och
det som det åländska näringslivet vill. Jag tror helt enkelt att tiden är fel.
Vi har också arbetet som pågår med revideringen av självstyrelselagen
där vi verkligen här i parlamentet har vinnlagt oss om att söka en samhörighet och att driva frågorna gemensamt.
Om vi nu också lägger till skattebehörigheten i det här så tror jag att
vi kommer att stå inför ett splittrat lagting.
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Ltl Axel Jonsson, replik

Skattebehörigheten är ju redan inbakad i denna debatt och diskussion.
Det är, som sagt, den allra svåraste frågan vi har på vårt bord i Ålandskommittén och just därför så behöver vi diskutera den också politiskt.
Det är klart att man kan stoppa huvudet i sanden och tänka att det är
bättre att vi inte diskuterar det här för då kanske vi inte kommer överens. Jag tror inte att det är en hållbar politik på lång sikt om vi verkligen
vill nå framgång i denna fråga. Vi måste sätta oss ner och diskutera vad
det är vi vill.
Vi från Ålands Framtid har många idéer, vi har lagt konkreta förslag
under den här mandatperioden och också under tidigare mandatperioder. Vi vill gärna ha en gemensam diskussion om detta så att vi verkligen kan förklara för de åländska väljarna och för det åländska näringslivet vad vi vill med detta och vilka våra visioner är för att utveckla resonemanget och att skapa större förståelse för detta projekt.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Vi gör alla olika prioriteringar inom politiken och tur är väl det
för det skulle bli ganska tråkigt om alla skulle tycka lika.
Den här åtgärdsmotionen är ett av de bästa förslagen som har lagts. Jag
erkänner att det eventuellt kan lukta illa i och med att jag själv har skrivit på
den.
När vi diskuterade denna enormt viktiga fråga om det skulle stå hen, han
eller hon i lagstiftningen då var det full bemanning, men när vi började diskutera den här frågan så var det fyra lagtingsledamöter, förutom vår lagtingsgrupp, på plats samt minister Thörnroos. Heder år Er!
Jag vet att det antagligen är synnerligen otaktiskt och synnerligen dumt att
ta upp det, men på något sätt visar det här lite vilka frågor man sist och slutligen är intresserade av.
Vid förra självstyrelselagsrevisionen fanns det faktiskt en klar politisk majoritet för övertagande av beskattningen. Men riksmyndigheterna sade absolut nej och därför fick vi klumpsumman som en kompromiss.
Minister Thörnroos sade att ålänningarna inte vill ha skattebehörigheten,
företagen vill inte ha det och att Ålands Framtid går emot det som ålänningen
vill och tycker. Det är lite där som vi har ett bekymmer; hur ska den vanlige
ålänningen kunna vara för något som man inte vet någonting om överhuvudtaget? Detta är lite pudelns kärna. Jag tror också att det är enormt viktigt att
vi politiker vet vad vi vill och att vi faktiskt är beredda att jobba för det, inte
bara avvakta och se vad den vanlige ålänningen vill. Det är omöjligt att begära
att medborgarna ska leda politikerna. Det är faktiskt politikerna som borde
ha ett visst ledarskap. Det här säger jag med absolut största respekt.
Motionen är välformulerad, det kan jag säga i och med att det är Jonsson
som har formulerat den och inte jag själv så då luktar det inte fullt lika illa.
I motionen sägs; ” i den offentliga debatten ifrågasätts ofta det folkliga
stödet för en sådan förändring”, dvs. övertagandet av beskattningen, precis
på det sätt som minister Thörnroos så otroligt bra beskrev det.
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”En vanlig förklaring är att de politiska partierna inte förtydligar hur ett
åländskt skatteövertagande skulle påverka de skattebetalande företagen
och hushållen ekonomiskt och administrativt. Medborgarna vet helt enkelt
inte vad det förväntas ta ställning till.” Det är ju detta, värderade kollegor,
som är vårt jobb. Vi ska förklara för ålänningarna hur ett enkelt administrativ
skattesystem skulle se ut. Det måste vi kunna ta på allvar.
Det har suttit relativt många parlamentariska kommittéer med ganska
oviktiga arbetsuppgifter, om vi är riktigt ärliga. Jag är helt övertygad om att
ett övertagande av beskattningen är något av det viktigaste vi skulle kunna
göra om vi vill utveckla åländskt näringsliv.
Låt mig exemplifiera: Tittar man på de remissutlåtanden som har kommit
om Ålandskommittén till justitieministeriet så är det väldigt intressant läsning, men det är stundtals också ganska ledsam läsning. Utrikesministeriet
säger att man kan ha förståelse för det. Kommunikationsministeriet har väldigt konstruktiva synpunkter. HFD har plus och minus men det är konstruktivt.
Men när det vi kommer in på de åländska remissutlåtandena så blir det betydligt mer negativt. Fackföreningarna och Ålands näringsliv säger egentligen
det vi diskuterar nu; att de är synnerligen tveksamma till övertagandet av beskattningsrätten före det finns en klar politisk plan på vad man vill göra med
skatteinstrumentet.
Tänker vi alla efter, jag vänder mig speciellt till finansminister Nordlund,
så är det ganska logiskt, det man inte vet någonting om så ställer man sig
ganska frågande till. Det är landskapsregeringens jobb och det är framförallt
finansavdelningens jobb att ta fram ett sådant underlag.
Vi från Ålands Framtids sida vill flagga för att vi är beredda att vara med
och jobba och ta fram ett bra underlag.
Rederierna i Finland, där spillrorna av Ålands redareförening finns med,
säger: ”Handelssjöfart måste ses som en nationell fråga för hela landet. Vi
hoppas därför att handelssjöfarten även i framtiden förbli en riksbehörighet.” Det finns inga motiveringar, man säger kort och gott att de inte har förtroende för de åländska politikerna. Det förtroendet lyckas vi inte bygga upp
igen före vi svart på vitt kan ge svar på den typen av frågor som är relevanta
när det gäller övertagande av beskattningen.
Jag vill avrunda med att säga att jag ändå tyckte att det var bra det som ltl
Sundman sade och även de invändningar som minister Thörnroos hade. Absolut, jag har respekt för de åsikterna, men jag tror inte att det är för tidigt,
jag tror aldrig att det kan bli för tidigt att ta upp frågan. Tittar man på remissutlåtandena runt Ålandskommittén så visar de att vi är enormt för sent
ute när det gäller att förklara hur detta ska se ut.
Om man faktiskt vill någonting på riktigt när det gäller utvecklandet av den
åländska självstyrelsen så hoppas jag att man kan diskutera dessa tankar,
som vi för fram i den här motionen, på ett konstruktivt och förutsättningslöst
sätt i de olika lagtingsgrupperna. Tack.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Visst kan man diskutera såsom ltl Anders Eriksson gör att
man borde göra det här arbetet nu. Jag tror att det viktiga nu är, vilket
även Eriksson var inne på, att försöka förankra Ålandskommitténs arbete att man kan ta över beskattningsbehörighet. Jag tror inte att man
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ska ge sig in på att i detalj utarbeta det eventuella nya skattesystemet.
Man ska diskutera på ett mer övergripande plan så att folk förstår och
att man vänder den här opinionen. Jag har också den bilden att man är
skeptisk, särskilt i näringslivet, och det är ju tråkigt att man inte inser
det fantastiska man kunde göra. Man är så dåligt berest och beläst hur
det är på andra ställen där man har egen beskattning och man vet inte
vilka möjligheter det finns i mikrostater och i liknande områden.
Det handlar väl kanske om att driva ett sådant arbete och inte riktigt
det som står i klämmen. Man borde driva ett mer pedagogiskt arbete
som förankrar Ålandskommitténs idéer. Det skulle vara nästa periods
huvudnummer.
Ltl Anders Eriksson, replik

När det gäller Ålandskommitténs betänkande har vi, kanske inte innerst
inne men åtminstone offentligt, lite olika uppfattningar om hur pass bra
det betänkande sist och slutligen var. Vi tycker att man kompromissade
alltför långt när det gäller väldigt centrala frågor, bl.a. övertagandet av
beskattningen.
Jag vet att ltl Sundman har haft ett äkta engagemang för de här frågorna. De farhågor som vi har fått höra, och som minister Thörnroos beskrev otroligt bra, måste vi ta på allvar. Vi kan inte låta oss styras av dem
utan vi måste förklara och vi måste arbeta. Vi måste få ålänningarna,
även förmögna människor på Åland som är livrädda för övertagandet av
beskattningen, att förstå att ingen skulle ha mer att vinna på ett eget
åländskt skattesystem än det åländska näringslivet.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Egentligen är vi helt överens.
Att nu börja med det arbetet som står i klämmen är för djuplodande
att göra i det här skedet. Innan man börjar med det måste man försöka
få en ökad förståelse, just det som vi diskuterar här. Jag tror inte att
man får det genom att ge sig in i någon detaljplanering av ett nytt skattesystem. Man borde visa på de övergripande möjligheterna.
Jag läste en artikel där finansministern Nordlund hade varit till Gibraltar. Det är bra att fara till andra ställen, till motsvarande mikrostater, och titta vad man har gjort med beskattningsbehörigheten. Man kan
göra en sådan populär studie där folk kan identifiera sig hur man har
gjort på annat håll och hur man har dragit nytta av det. Man måste för
det första försöka övertyga näringslivet, vilket kanske är det mest pinsamma att inte de är med på noterna, och sedan också ålänningarna så
kommer man nog in en positiv spiral som man sedan kan börja nyttja
2019.
Ltl Anders Eriksson, replik

Man hoppas att det är så, ltl Sundman, men det är ingenting som blir så
av sig själv. Det kräver helt enkelt ett ganska omfattande arbete ifrån oss
politiker.
Sundman sade att det blir för djuplodande. Jag tror inte att det blir
för djuplodande. Jag tror att många politiker faktiskt känner sig lite
rädda för att ta tag i de här frågorna, man behärskar dem inte, man vet
inte riktigt vad det handlar om och då är det lättare att gå i krok. Det ser
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ju den åländska allmänheten, det ser ju också det åländska näringslivet
och det är inte acceptabelt.
Det finns väldigt förmögna människor bl.a. från Svenskfinland som
många gånger har sagt; ”skulle det finnas ett bra skattesystem på Åland
så skulle vi inte tveka en sekund att flytta dit”. Det finns också förmögna
människor på Åland som säger att det värsta som kunde hända med den
åländska avundsjuka är att man skulle ha ett eget skattesystem. Det är
ganska lätt att svara på den frågan; kapital är lätt att flytta. Det är självklart, har man ett vettlöst skattesystem på Åland så flyttar ju kapitalet
härifrån och så dumma politiker ska vi väl ändå aldrig få att vi börjar
driva ett sådant system.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget
är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
Remiss
9

Ålands universitet
Ltl Axel Jonssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 4/2014-2015)
Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.
Diskussion.
Ltl Axel Jonsson

Tack, fru talman! Den här motionen tar sikte på att stärka Åland som ett kunskapssamhälle. Motionen tar sig friheten att tänka på de här frågorna i lite
längre perspektiv.
Det pågår ett utvecklingsarbete på Högskolan idag som tar sikte på att utöka, men också öka forskningsverksamheten. Det här var det som fick mig
åtminstone att fundera på om vi på Åland borde ha som målsättning att upprätta ett universitet inom en överskådlig framtid?
Tittar man på den utbildning som erbjuds idag vid Högskolan på Åland så
kretsar den ganska långt kring begreppet kommunikation.
Sjöfarten har förstås av tradition varit den starkaste pelaren i Högskolan
på Åland och kommer säkert också att vara det en tid framöver.
IT-utbildningen har fått betydligt större utrymme på senare år och har blivit viktigare och viktigare för det åländska samhället. IT-utbildningen är
också en viktig del av Högskolan på Åland idag.
Tänker vi på sjöfartsutbildningen och hur man kan tänka säga att sjöfarten
utvecklas i framtiden så ser vi en teknisk utveckling som går i rasande takt.
Tidigare hade man ett stort behov av att kunna hantera manuella instrument
och navigera manuellt men idag finns det tekniska lösningar på det mesta
ombord på ett fartyg. Utan att spekulera alldeles för mycket så kan man se en
tydlig trend på att de mera kunskapsintensiva yrkena inom sjöfarten rör sig
bort från färjorna och till kontoren i större utsträckning. Här behöver också
utbildningen följa med. Vilka ska vi utbilda på Åland i framtiden? Kanske vi
kunde sätta ett större fokus på det som vi redan idag kan anta att kommer att
kräva kvalificerad utbildning och djupa kunskaper? Kunskaper som kanske
mera är inriktade på ekonomi och administration än att faktiskt köra en färja
som kapten idag. Den utbildningen kommer säkert också att behövas i fram809

tiden, men ska vi vara ett kunskapssamhälle där vi utbildar för högkvalificerade yrken så behöver vi också analysera detta i vår utbildningspolitik.
Forskningen är en viktig faktor om vi ska lyckas inrätta ett åländskt universitet. Det är forskning som skiljer ett universitet från en mindre högskola.
Det ska finnas en aktiv forskningsverksamhet och doktorer på plats som arbetar med olika forskningsprojekt och som också ger nya doktorander möjligheter att fördjupa sig i sina kunskaper.
Tittar vi på forskningen idag så bedrivs det ju en småskalig forskning vid
Högskolan på Åland. Det kunde man absolut utveckla, inte minst i samarbete
med de andra aktörerna idag som bedriver forskning på Åland, såsom ÅSUB
och Ålands Fredsinstitut. Även i frågor som ligger nära till hands beträffande
självstyrelsen och Ålands demilitarisering och neutralisering har vi mycket
intressant forskning som produceras. Det är någonting som kunde vara
mycket värdefullt för oss också här i lagtinget att sätta större fokus på. Det
här är någonting som till exempel Färöarna har satsat mycket på. Man forskar i det färöiska språket, det är en av huvudpelarna vid Färöarnas universitet
som också är ett mycket litet universitet.
Avslutningsvis, varför är detta viktigt? Ja, basen är förstås att stärka
Ålands som ett kunskapssamhälle. Kompetens lockar kompetens. Om vi fortsättningsvis vill kunna rekrytera kunniga människor till våra företag, kunna
utveckla specialkunskaper inom viktiga områden för Åland så är även utbildningen och den högre utbildningen en viktig del i detta.
Vi har mycket god universitets- och högskoleutbildningar runt om oss, vilket förstås har varit räddningen för Åland under många år. Jag är övertygad
om att vi även behöver utveckla vår egen utbildning i ett lite längre perspektiv.
Mot den bakgrunden, fru talman, föreslår vi att lagtinget uppmanar regeringen att tillsammans med institutioner som idag bedriver forskning samt
med representanter näringslivet utarbeta en långsiktig utvecklingsplan för
Högskolan på Åland för att inom en 20-årsperiod upprätta ett åländskt universitet.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Detta är en lovvärd vision och en mycket intressant vision
som säkert till delar kommer att förverkligas. En ständig utveckling av
högskoleutbildningen på Åland har vi upplevt under de senaste 30 åren
först med Öppna högskolan och sedan med Högskolan på Åland. Den
trånga sektorn har alltid varit ekonomin. Hur ska lilla Åland ha råd med
ytterligare forskning, särskilt grundforskning av alla de slag? Hur ska
man kunna utveckla den högre utbildningen? Lyckligtvis har vi inte behövt göra det fullt ut eftersom Sverige har tillsätt att vi får service.
Det som förvånar mig i Ålands Framtids åtgärdsmotion är att ni inte
säger något om de ekonomiska frågorna. Ni brukar ju vara värst på att
försöka spara generellt. Var ska vi hitta sekiner till denna vision?
Ltl Axel Jonsson, replik

Det är självklart att det här är ett projekt som inte är gratis att utveckla.
När vi har diskuterat målsättningen och när vi lägger det här förslaget så
måste vi sätta oss ner och ta fram ett långsiktigt förslag. Vi har redan utvecklingsarbeten som pågår idag. Vi måste ställa oss frågorna; går det
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här i rätt riktning, behöver vi göra mera för att uppnå det här och vad
kostar det? Jag kan inte dagsläget säga vad som är prislappen för ett
åländskt universitet. Däremot vill vi initiera en diskussion. Jag vill att vi
vågar titta lite längre på den här frågan och se vad vi från Ålands lagtings sida vill åstadkomma. Att ha en vision om ett åländskt universitet
som ett arbetsmål kunde vara någonting gott för den utvecklingsprocess
som pågår redan idag.
På onsdag får vi på bordet ett utbildningspolitiskt program där denna
motion tangeras i väsentliga delar. I programmet anges konkreta förslag
på hur man ska utveckla Högskolan på Åland. Jag hoppas att man
kunde se det som ett längre och pågående arbete för att utveckla den
åländska högskoleutbildningen.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Visionen är vi överens om, men sedan kommer praktiken
emot och då måste vi lösa de frågorna också, just när det gäller finansieringen.
Den sektor där vi är längst fram globalt i utbildningen är ju inom sjöfartssektorn och kringliggande näringar. Vi håller på att skapa oss en
väldigt central position i Norden. Vi har under flera år försökt få tag på
extern finansiering och det är fruktansvärt svårt. Konkurrensen är stenhård. De stora universiteten har långtgående privat finansiering av sina
verksamheter. Att i en sådan här liten skala få lös de pengarna annat än
via skattemedel är väldigt svårt.
Därför hade det varit värdefullt med ett resonemang i detta initiativ
och också diskuterat kring den allra svåraste frågan; finansieringen.
Ltl Axel Jonsson, replik

Detta är givetvis värdefulla synpunkter. Jag kan bara hålla med om att
det är en brist i den här motionen, men målsättningen var heller inte att
presentera en heltäckande plan för hur detta ska gå till. Målsättningen
var att initiera en diskussion och få en debatt om detta är något som är
eftersträvansvärt.
Det är klart att de större universiteten har helt andra möjligheter tack
vare sin finansiering i dagsläget, men de har inte heller fått den finansieringen för att de har varit rädda att satsa. Universiteten har gjort stora
satsningar och även från samhällets sida har man gått in med stora medel för att möjliggöra sen ådan här finansiering i dagsläget. Det är klart
att det är en balansgång. Därför är det också oerhört viktigt att i diskussionerna involvera inte minst det privata näringslivet och de aktörer som
redan idag i stor grad är beroende av högskoleutbildningen på Åland. Då
kanske det kan uppstå nya öppningar. Jag håller med om att det är en
knepig fråga men viktig i sammanhanget. Man behöver också tillåta sig
att ha en liten vision när man diskuterar utbildningspolitiken.
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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Remiss
10

Produktion av biogas
Ltl Brage Eklunds m.fl. åtgärdsmotion (MOT 5/2014-2015)
Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
Diskussion.
Ltl Brage Eklund

Tack, fru talman! Man funderar alltid mycket på alternativ till utvinning av
rena drivmedel. Vi har inte så stora möjligheter att utvinna några egna drivmedel. Vi har naturliga förutsättningar; skogen, bioprodukter och vi har möjlighet att utvinna biogas ur restprodukter och organiska restprodukter.
När jag skrev den här motionen så kände jag faktiskt inte till att det fanns
en utredning på gång. Det görs ett projektarbete inom kemiteknik på ingenjörsutbildningen på KTH. Man har tittat på möjligheterna för Åland att utvinna biogas ur organiska restprodukter.
Det var intressant när de hade en föreläsning här i huset. Jag var och lyssnade på den. Det föll väldigt hand i handske med min motion.
I lagtinget har vi antagit ett mål; ett hållbart Åland 2051 och då måste vi
också titta på alternativen till hur vi ska uppnå de här målen.
Tanken att samordna insamlandet av organiskt material och utvinna biogas är en sak som man allvarligt borde titta på. Det finns intresse.
Bekymret är väl kanske få en lönsamhet i detta. I rapporten har man räknat fram att går att få fram biogas så att man får lönsamhet. Sedan gäller det
också att få tag i förbrukare.
Landskapsregeringen borde titta på hur landskapet kan uppnå de här hållbarhetsmålen. Landskapet kan delvis använda biogas i sina egna färjor. Man
borde också titta på att utveckla användningen av biogas i kollektivtrafiken
och på något vis premiera dem som använder det.
Det är ganska omfattande mängder. Man har räknat att få ut 2000 miljoner kubik biogas och 35 000 ton biogödsel, dvs. avfall efter framställningen
av biogas som kan vara en restprodukt, en jordförbättringsåtgärd, till det
åländska jordbruket för att delvis få upp humushalten i jorden.
Vi har egentligen inte någon tung industri och sådana avfall i våra avloppsreningsverk idag så det är inte så stor risk att det påverkar negativt på
markerna. Det är skillnad på om man skulle ha tunga industrier som släppte
ut tungmetaller som påverkar negativt.
Min tanke är att lagtinget uppmanar regeringen att bistå Mariehamns stad,
övriga kommuner och andra eventuella intressenter med att utveckla biogasanläggningar samt att komma med konkreta förslag på användningsområden
för gasen. Tack.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Tack för den goda idén när det gäller produktion av biogas lokalt här på Åland. Det är främst ministrarna Karlström och Aaltonen
som har arbetat med de här frågeställningarna i landskapsregeringen.
Jag vet i alla fall att man har gjort flera olika utredningar, dels bland
mjölkgårdar på norra Åland där man har tittat på biogasanläggningar
och dels har några andra alternativ undersökts. Frågan är i process kan
jag säga.
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Jag tolkar Eklund, replik

Tack, fru talman! Det är bra att sådana projekt är under utredning.
Om man läser den här utredningen så kommer man fram till att det
organiska materialet borde samlas på ett ställe. Det ger ingen lönsamhet
att utveckla detta åtgärdsmotionen som ett stöd för det arbete som landskapsregeringen redan har initierat.
Ltl Brage

Tack, fru talman! Det är bra att sådana projekt är under utredning. Om
man läser den här utredningen så kommer man nog fram till att det organiska materialet borde samlas på ett ställe. Det finns inte någon lönsamhet i att utveckla det på en enskild mjölkgård på 200-300 kor. Det
är för småskaliga anläggningar. Vi vet att det finns mobila biogasenheter
idag som man kan utveckla. Det finns utvecklade prototyper i Sverige.
Jag tror till och med att ltl Danne Sundman ordnade en information
om denna möjlighet, vilket är bra. Jag hade inte möjlighet att titta på
den anläggningen, men det är säkert ett alternativ till att utvinna biogas
från små gårdar.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Det börjar redan bli ett antal år sedan som jag var på Bornholm
och tittade på en biogasanläggning som drevs med svinurin. Man körde
helt enkelt runt till gårdarna och hämtade och sedan hade man en gemensam biogasanläggning. Det finns enormt stora möjligheter.
Problemet här på Åland är att vi har så svårt att samarbeta. Vi har ju
så svårt att komma till en konkret lösning. Avundsjukan är så otroligt
stark för att någon annan ska få något som man själv inte kan ta del av.
Om vi alla skulle ta oss i kragen, skärpa till oss och samarbeta bättre på
hela Åland så skulle vi ganska snabbt kunna ha många fantastiskt fina
lösningar, för vi har alla förutsättningar att lyckas.
Ltl Brage Eklund, replik

Ja, det är väl ett av problemen, som ministern säger.
Om man satsar på något sådant här så kanske det borde vara på en
central plats där kommunerna eller landskapet kan hänvisa till området.
Ett alternativ i den här utredningen är Svinryggens deponi som ligger
ganska centralt på Åland för insamling. Med beaktande av vad det idag
kostar att forsla bort allt härifrån Åland och lagra som borde det här
vara en möjlighet att satsa på och faktiskt få en ekonomisk avkastning
som är försvarbar.
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
11

Höjd avskrivningsprocent för turistsatsningar
Ltl Brage Eklunds m.fl. åtgärdsmotion (MOT 7/2014-2015)
Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
Diskussion.
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Ltl Brage Eklund

Tack, fru talman! Det här är en motion som är återkommande och som jag
envisas med. Jag vet att detta inte är inom vårt behörighetsområde men jag
lyfter frågan ändå.
Vi har ett problem på Åland idag när det gäller turistsatsningar. Det är relativt dyrt idag att uppfylla de krav på standard som efterfrågas från turisterna. Satsningarna är ganska betungande.
Tidigare kunde man söka pengar från en EU-fond, men nu är väl de pengarna förbrukade. Nu finns det nationellt investeringsstöd.
Jag lyfte upp den här frågan 2006-2007 och påvisade att avskrivningsprocenten på 4 procent på en satsning är för låg ur det perspektivet. Vi har en avskrivning som blir alldeles för lång i förhållande till värdeminskningen. När
man bygger en ny stuga idag så faller det under näringslagen och då har man
bara 4 procent i avskrivning. Det resulterar i att man har en avskrivningstid
på 25 år. Ofta har man lån och amorteringar ihopkopplade med avskrivningstider. Det betyder att man har 25 år på sig innan stugan är betalt. Under
dessa 25 år hinner det hända mycket på en stuga. Jag har själv varit aktiv sedan 1992 när jag satsade på mina stugor. Jag vet vilka insatser jag har fått
göra för att uppgradera och hålla stugorna efter dagens krav. Stora förändringar har skett under den här tiden. Det finns behov av grundliga renoveringar och förhöjning av standarden. Det betyder att när det är dags för en
stor investering igen så har man inte frigjort sig från tidigare lån utan man
bygger upp en större skuldbörda. Man blir aldrig fri från skulderna utan lån
byggs på lån. Det är en onödig förlängning av en process som borde gå mycket snabbare. Det medför att intresset för satsningar är väldigt små. Enstaka
företagare satsar på bättre stugor, vilket jag har gjort själv. Det är betydande
investeringar. Man kan inte satsa på tio stugor, utan man gör en eller två stugor och sedan håller man upp en lång tid. Det betyder att det blir ett trappsteg mellan 60–70-tals stugor till de satsningar som har gjorts på 90-talet
och 2000-talet. Sedan kommer dagens krav där det ska inte vara en stuga
utan man kan kalla det för en villa. Det finns efterfrågan och det finns kunder
som vill hyra.
Jag tycker att man borde komma till en avskrivningsprocent och lyfta frågan med nuvarande riksdagsman som är ung, aktiv och intresserad av utvecklingen. Jag ska ta upp frågan med honom och fråga på vilket sätt han kan
driva det här. Det gäller att landskapsregeringen är positiv och driver frågan
så att inte motionen blir liggande. Alla tycker att det här är ganska bra, men
man säger att vi har tyvärr inte behörigheten, sedan glöms det bort och
ingenting händer. Man måste driva frågorna där de hör hemma.
Nu råkar detta var en finsk behörighet, men det hindrar inte att man lyfter
upp den här frågan och påpekar att om vi skulle ha en avskrivningsprocent på
7 eller 10 procent så skulle det finnas ett helt annat intresse. Vad skapar det?
Ja, det skapar sysselsättning, investeringar och hjulen rullar. Det är bara
hemåt för allihop. Standarden höjs i stugbyar och stugor. Vi skulle ha ett alternativ till dagens finansieringsformer med räntestöd och bidrag som kanske
skulle vara intressantare för den som tänker investera.
Min kläm är att lagtinget uppmanar regeringen att inleda förhandlingar
med Finlands regering om att avskrivningsprocenten för turistsatsningar
höjs.
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Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Det här är en fråga som har funnits länge, som ltl
Eklund själv påpekade. Jag håller egentligen med allt som ltl Eklund
sade. Han själv, som äger stugbyar, har en väldigt stor erfarenhet av den
här frågan.
Jag begärde replik för att fråga vad ltl Eklund tycker att man ska begära och hur man ska förändra de här avskrivningsmöjligheterna? Men
efter att jag begärde replik så pratade ltl Eklund om 10 procent och det
skulle säkert stimulera väldigt mycket. Kanske vi kan få ett lite mera utvecklande resonemang?
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Skulle jag sitta på den möjligheten att jag hade makten
att bestämma så tycker jag att avskrivningsprocenten skulle vara en flexibel gaffel. Det företag som satsar, beroende på ekonomiska muskler,
har möjlighet att avskriva i de förhållanden som de har råd med. När
man fastslår en sådan här procent så kanske inte alla satsningar går hem
med en avskrivning på 10 procent. På den tiden när jag började var det
avskrivningar på 10 procent, men min satsning låg under jordbrukslagen. Detta som jag pratar om nu så ligger under näringslagen, alltså enskilda företag som satsar.
Inom jordbruket som binäring får man 2 procent högre avskrivningar.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Problemet är att vi inte själva kan avgöra det här, vilket ltl Eklund sade. De besluten måste tas i Helsingfors. Jag tror mig
veta att det nog har diskuterats vid flera tillfällen, men det har inte varit
någon framgång.
Jag ser att vicelantrådet har begärt ordet. Kanske han har någonting
att komma med när det gäller regeringens arbete i den här frågan. Tack.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Varför jag nämnde riksdagsmannen i det här fallet var
för att det just nu pågår regeringsförhandlingar och regeringsprogrammet ska skrivas. Då är det skäl att lyfta sådana här frågor när Finland
idag har problem med att få tillväxt och sysselsättning. Man borde titta
på sådana här saker som egentligen inte kostar så mycket för samhället.
Det är väl möjligen lite förlorade skatteintäkter direkt från företag, men
däremot kanske man istället får en ökad sysselsättning som kompenserar det här och det är kanske mera värt än den förhöjda avskrivningsprocenten.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Annette Holmberg-Jansson, replik

Tack, talman! Jag måste också säga samma sak som ltl Eliasson att jag
håller också med ltl Eklund. Jag vet att ltl Eklund vet vilka utmaningar
som turistbranschen står inför.
Jag håller också med om att vi behöver försöka hitta lösningar. Nu vet
jag inte vem som har den här bollen. Vi måste hitta på lösningar som gör
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att branschen ska kunna leva vidare och må bra. Det behövs mera satsningar som Smartparken ute i Eckerö, stora hotell vid Smakbyn och
Stallhagen som expanderar för att turisterna överhuvudtaget ska vilja
komma till Åland och bo i någon stuga. Det finns många olika saker som
man behöver tänka på.
Ltl Brage Eklund, replik

En av orsakerna till att jag tog upp den här motionen och väckte liv i den
igen är på grund av minskningen av övernattningarna. Vi har idag tapppat 13 procent när det gäller övernattningar från den finska sidan. Det är
egentligen en katastrof. Det här måste vi möta upp. Vi kan inte stå stilla
och titta på när alla turister far runt Åland och inte besöker oss. Det
kommer att bli följden om vi inte tittar på detta på alla möjliga sätt. När
det gäller turistnäringen och dess ringeffekter så tror jag att de är bra
mycket större än vad som har sagts i ÅSUBs utredningar. Tidigare sades
det att ringeffekterna från turismen bara påverkar BNP med 3-4 procent. Då tror jag inte att man har räknat med alla ringeffekter.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Vicelantrådet Roger Nordlund

Fru talman! Jag kunde egentligen begärt en replik, men jag är lite långsam så
jag kan begära ordet istället när det passar så här.
Jag sympatiserar helt och fullt med ltl Eklunds argumentation och målsättning i den här frågan. Frågan är faktiskt av den arten att den inte bara berör Åland. Även övriga delar av landet, både Åboland och Lappland, har
också behov av att hela tiden reinvestera och utveckla sin turistbransch.
Jag har diskuterat med nyvalda riksdagsledamoten Mats Löfström att aktualisera den här frågan i riksdagen och i samband med arbetet som pågår i
regeringsförhandlingarna. Eftersom jag sannolikt har chansen att träffa regeringsbildarna imorgon, tillsammans med lantrådet, i Helsingfors så kommer jag för min egen del att framföra detta som ett av de områden som kan
vara ett satsningsområde i Finland och det kostar egentligen inte så mycket
pengar. Det kunde bli en stimulans och det kunde medföra sysselsättning och
turistpengar in i landet.
Vår situation är lite beklaglig. Sverige har idag en mycket starkare dragningskraft på turismen än vad vi har i Finland och kanske också på Åland. Vi
måste göra någonting för att komma ikapp den här utvecklingen. Det här kan
vara en sådan ingrediens som kan förbättra vår konkurrenssituation och öka
intresset för att investera och få hjulen att rulla igen inom den här branschen.
Min absoluta tro och målsättning är att turismen ska vara en av Ålands
framtidsbranscher också.
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.
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Bordläggning
12

Godkännande av ändringar av Kyotoprotokollet till FN:s ramkonvention om klimatförändring
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 10/2014-2015)
Landskapsregeringens yttrande (RP 12/2014-2015-s)
Republikens presidents framställning (RP 12/2014-2015)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 27.05.2015. Godkänt.

Bordläggning
13

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2015
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU14/2014-2015)
Landskapsregeringens budgetförslag (BF 4/2014-2015)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 27.05.2015. Godkänt.

För kännedom
14

Godkännande av överenskommelsen om social trygghet med Folkrepubliken Kinas
regering
Landskapsregeringens yttrande (RP 10/2014-2015-s)
Republikens presidents framställning (RP 10/2014-2015)
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 27.05.2015.

15

Servicesedlar inom socialvården
Landskapsregeringens lagförslag (LF 23/2014-2015)
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 27.05.2015.

16

Landskapets fastighetsverk
Landskapsregeringens lagförslag (LF 24/2014-2015)
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 27.05.2015.

17

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2015
Landskapsregeringens budgetförslag (BF 5/2014-2015)
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 27.05.2015.

18

Muslimsk begravningsplats
Ltl Anders Erikssons skriftliga fråga (SF 5/2014-2015)
Ärendet upptas till behandling vid ett senare plenum.

19

Senarelägg grundskolans sommarlov
Ltl Axel Jonssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 13/2014-2015)
Ärendet upptas till behandling vid plenum 01.06.2015.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls 27.05.2015 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 27 ledamöter närvarande.
Andra behandling
1

Ny körkortslag
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 10a/2014-2015)
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 10/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 5/2014-2015)
Ltl Axel Jonssons åtgärdsmotion (MOT 2/2012-2013)
Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Efter det föreläggs de lagförslag som
ingår i betänkandet var för sig för beslut i andra behandling. Slutligen föreläggs betänkandets motiveringar för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
Diskussion. Ingen diskussion.
Först föreläggs förslaget till körkortslag för Åland för antagande i andra behandling.
Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra
behandling är avslutad.
Föreläggs förslaget till landskapslag om trafikskolor för antagande i andra behandling.
Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra
behandling är avslutad.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 2 § polislagen för Åland för antagande i andra behandling. Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 43 § landskapslagen om besiktning
och registrering av fordon för antagande i andra behandling. Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om yrkeskompetens
för lastbils- och bussförare för antagande i andra behandling. Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av vägtrafiklagen för landskapet Åland
för antagande i andra behandling. Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget.
Lagförslagets andra behandling är avslutad.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av rubriken till 19 § trafikbrottslagen
för landskapet Åland för antagande i andra behandling. Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.
Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion.
Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.
Ärendet är slutbehandlat.

Andra behandling
2

Ändring av vattenlagen
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 7/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 15/2014-2015)
I andra behandlingen kan lagtinget antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid
den första behandlingen eller förkasta förslaget.
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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.
Andra behandling
3

Godkännande av protokollet om beredskap för insatser vid och samarbete vid olyckor
förorsakade av farliga och skadliga ämnen
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 8/2014-2015)
Landskapsregeringens yttrande (RP 7/2014-2015-s)
Republikens presidents framställning (RP 7/2014-2015)
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 enhälligt 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
4

Godkännande av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 9/2014-2015)
Landskapsregeringens yttrande (RP 9/2014-2015-s)
Republikens presidents framställning (RP 9/2014-2015)
Samma förfarande gäller för detta ärende.
Diskussion. Ingen diskussion.
Förslaget i presidentens framställning föreläggs lagtinget för bifall. Kan lagtinget enhälligt ge sitt bifall till framställningen? Lagtinget har i andra behandling enhälligt lämnat
sitt bifall till förslaget.
Betänkandets motivering föreläggs för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i
enda behandling godkänt motiveringen.
Ärendets andra behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

Första behandling
5

Godkännande av ändringar av Kyotoprotokollet till FN:s ramkonvention om klimatförändring
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 10/2014-2015)
Landskapsregeringens yttrande (RP 12/2014-2015-s)
Republikens presidents framställning (RP 12/2014-2015)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.
Diskussion.
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Ltl Christian Beijar

Fru talman! Social och miljöutskott har behandlat det här ärendet och kommit med ett betänkande.
Landskapsregeringen konstaterar i sitt yttrande att de föreslagna ändringarna i Kyotoprotokollet, den så kallade Dohaändringen, innebär att en andra
åtagandeperiod, som omfattar perioden 2013-2020, fogas till Kyotoprotokollet. Nya åtaganden införs för de länder som deltar i den andra åtagandeperioden. Bland annat ska parternas sammanlagda antropogena utsläpp av de
växthusgaser som finns utredas.
Landskapsregeringen bedömer att konsekvenserna av en andra åtagandeperiod är desamma som för resten av Finland.
Utskottet konstaterar bl.a. att genom Dohaändringen förbinder sig EU,
dess medlemsstater och Island att begränsa sina genomsnittliga årliga utsläpp av växthusgaser under 2013-2020 till 80 procent av utsläppen under
basåret. Detta åtagande grundar sig på de utsläppningsminskningsmål som
man enades om i samband med EU:s klimat- och energipaket.
Utskottet finner Dohaändringen till Kyotoprotokollet och avtalet med Island angelägna och tillstyrker att lagtinget ger det begärda bifallet.
Med hänvisning till det ovananförda föreslår utskottet att lagtinget ger sitt
bifall till att lagarna träder i kraft i landskapet Åland till de delar Dohaändringen till Kyotoprotokollet och avtalet med Island faller inom landskapets
behörighet.
Talmannen
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling.
Ärendets första behandling är avslutad.
Enda behandling
6

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2015
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU14/2014-2015)
Landskapsregeringens budgetförslag (BF 4/2014-2015)
Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.
Diskussion.
Ltl Jörgen Pettersson

Talman! Skulle verkligheten till alla delar anpassa sig till planer skulle vi inte
behöva hantera tilläggsbudgetar överhuvudtaget. Då skulle det räcka med en
årlig planering och sedan hålla sig till kartan och bortse från terrängen. Tack
och lov är så inte fallet. Vi bygger samhälle och hanterar människor som har
drömmar och idéer. Vi möter såväl möjligheter som utmaningar och ska då
hantera dessa och göra så klokt som möjligt för hela Åland. Just den här tillläggsbudgeten andas framtidstro och en vilja att hitta vägar mot vår gemensamma framtid.
Det är bra och det är nödvändigt. Som ni alla läst i den bifogade rapporten
från Ålands statistik- och utredningsbyrå väntas tillväxten i år fortfarande
vara svag om än bättre än i fjol. Finland befinner sig i en synnerligen svår
ekonomisk sits och kraftiga nedskärningar är att vänta i statsfinanserna när
regeringsförhandlingarna som pågår i Helsingfors har landat. När detta sker
822

är det sannolikt att inbesparingarna också spiller över på Åland. Vad det betyder måste vi återkomma till.
Jag kan vidare konstatera att likviditeten i landskapet fortsättningsvis är
god och precis idag har finans- och näringsutskottet nåtts av beskedet att vi i
slutet av detta år kommer att ha 43 miljoner euro i kassan, om inget oförutsett inträffar. Det är betryggande men inte tillräckligt för att luta oss tillbaka.
Samhällets alla nivåer måste fortsättningsvis hålla mycket stark kontroll över
kostnaderna och se till att befintliga resurser utnyttjas så mycket som möjligt.
I arbetet med detta förslag till andra tilläggsbudget har vi från utskottets
sida valt att huvudsakligen lyfta fram tre olika områden – två som andas optimism och möjligheter samt ett som förhoppningsvis ska göra hela Åland lite
mer hållbart.
Vi tillstyrker att sjöfartsutbildningen samordnas till Ålands sjöfartsakademi och aktivt marknadsförs i vår omvärld inom ramen för Högskolan på
Åland. En stark högskola och en bra sjöfartsutbildning som dessutom hör till
åländsk egen behörighet är en viktig del i våra framtida tillväxtmöjligheter.
Här kan vi hitta inflyttning, arbetsplatser och en unik chans att locka studerande till Åland och visa vad vi kan erbjuda. Det har visat sig att många
som kommer till Åland för att studera även stannar kvar och stärker vårt
samhälle. Nu råkar jag själv vara lite av en sjöfartsnörd och tillbringade förra
veckans torsdag tillsammans med branschen på Sjöfartens dag. Där framkom
två saker väldigt tydligt. Det råder optimism i näringen och nya regler kan
skapa intressanta möjligheter för Åland. Till exempel står rederier över hela
världen inför ett massivt utbildningsbehov i form av de nya så kallade Manilla-reglerna. Detta kan rätt hanterat innebära massor av jobb för denna nya
sjöfartsakademi och därmed viktiga arbetsplatser för hela Åland. Det gäller
att ha strukturerna i skick för att detta ska lyckas.
Den andra tydliga offensiven från landskapsregeringens sida är kanske
ännu viktigare och helt säker mer övergripande. Det kan om allt går vägen
stärka det åländska samhället och göra vårt landskap intressant för vår omvärld och därmed bidra till en hållbar tillväxt. Team Åland är en modig satsning som förhoppningsvis och rätt hanterad kan utgöra en grund för ett modernare näringsliv och projekt som annars kanske inte hade förverkligats.
Från utskottets sida stöder vi varmt tanken på att Team Åland riktar sig mot
hela Åland och en mängd olika områden. Mariehamns roll som centralort ska
stärkas. Landsbygdens roll som upplevelsecentrum och gastronomisk kornbod ska marknadsföras. Skärgården ska ta hjälp av digitalisering för att berätta varför man är och borde vara ett oemotståndligt besöksmål. Storytellingen syns också i att en del av Team Åland handlar om stärkandet av satsningen ”Film på Åland”. Varumärket och bilden av vårt landskap behöver alla
dessa delar, mycket uppmuntran och ständig marknadsnärvaro. Alla vet att
den som inte syns, inte finns. När man som Åland är litet i en stor värld gäller
det att vid sidan av att synas även höras. Utskottet hoppas Team Åland ska
sätta fart på allt detta och önskar lycka till.
Det tredje området vi tittat närmare på är förslaget om 200 000 euro i stöd
för miljöinvesteringar. I klartext handlar det om att förädla och förbättra
hanteringen av allt det bioavfall som skapas på Åland varje år. Det är stora
mängder och det är inte problemfritt. Avfall är avfall även om det varit mat.
Dessa föreslagna pengar ska användas till att förbättra dagens hantering hela
samhället till fromma. Finans- och näringsutskottet valde att besöka den i
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dag största aktören på marknaden i Sund, Gunnarsby och sökte information
om verksamheten och de utmaningar som måste hanteras. Vi har erfarit att
verksamheten förvisso vuxit men också förbättrats efter hand. En deponi är
inte enkel att placera på en ö som inte är så stor och det är viktigt att göra allt
som är möjligt för att minimera olägenheterna för alla berörda.
Talman! Om denna tilläggsbudget antas avser vi använda 369 278 000
euro för att driva vårt Åland. Allt kommer inte att förverkligas emedan vi alltid måste anpassa planerna efter verkligheten. Ändå är det viktigt att ha dessa
visioner och ständigt omfamna framtiden. Bara genom att lyfta fram möjligheterna skapar vi förutsättningar.
Mot den här bakgrunden är det ett enigt finans- och näringsutskott som
står bakom detta betänkande och att lagtinget antar landskapsregeringens
förslag till andra tillägg till budgeten för år 2015 samt att lagtinget beslutar
att andra tillägget till budgeten för år 2015 ska tillämpas omedelbart i den lydelse den har i lagtingets beslut. Tack.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Några ord med tanke på den relativt livliga debatt som pågår i samhället om huruvida ekonomin är i balans eller inte. Det är helt
som utskottsordförande sade. Vi har just fått siffror på den prognostiserade likviditeten i slutet på år 2015. Vi har just kunnat få ta del av bokslutet som sade att i slutet på förra året 2014 var likviditeten 58,3 miljoner euro. Då prognostiserade man en minskning av likviditeten på 15
miljoner euro.
Bara som ett instick i diskussionen om huruvida vi har ekonomin i
balans. Det säger sig självt att när vi snart ska ta tunga investeringar i
kortrutt, eventuellt i färjor och broar och geriatrisk klinik så kommer vi
sannolikt att tvingas gå till banken med det negativa kassaflödet som vi
ser framför oss.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, talman! Nu gick det mig lite förbi på vilket vis detta hade att göra
med den andra tilläggsbudgeten för år 2015 där vi faktiskt sagt ja till
några satsningar mot framtiden. Vi har inte riktigt hanterat bokslutet,
om det inte har skett när jag inte har varit närvarande. Jag förstod inte
riktigt kopplingen där.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Utskottsordförande behöver inte göra sig dummare än vad
han är genom att säga det här. Preliminära bokslutssiffror står i själva
propositionen om tilläggsbudgeten. Utskottet har diskuterat och begärt
in siffror på likviditeten och det är de som presenteras här idag av utskottsordförande. Prognosen för likviditeten i slutet av 2015 på 43 miljoner euro. Då är det rimligt att i samband med det jämföra med hur likviditeten såg ut ett år tidigare.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, talman! Jag tror alltjämt att det är klokt att hantera de olika sakerna på rätt plats. Bokslutet var inte något som vi diskuterade den här
gången i detalj. Därför avstår jag att prata så mycket mera om det. Det
kommer nya tillfällen att diskutera siffror där de hör hemma. Den här
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tilläggsbudgeten är uttryckligen riktad mot framtiden på många sätt,
vilket jag tror att är bra att koncentrera sig på mellan varven.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Talmannen uppmanar alla att hålla sin sakliga och artiga
gentemot varandra.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Jag reagerade på när utskottsordförande tog upp likviditeten och pratade om visionerna. Likviditeten har också att göra med
hur väl vi har förverkliga våra planer. Jag tycker att det skulle ha varit
klädsamt att även haft budgetförverkligande med när man pratar om
likviditeten. Vi ser snart andra siffror också.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Talman! Jag försökte väva in det i sammanhanget för att själva skälet till
att man har tilläggsbudgetar är att man ibland måste anpassa kartan efter verkligheten. Av det skälet var det viktigt att lyfta fram de satsningar
som man nu gör, men också ge en liten glimt av en helhetsbild som
finns. Om det var rätt bild tror jag ligger ganska mycket i betraktarens
ögon. Väljer man att se dåtiden hellre än framtiden så är det naturligtvis
ens eget val.
I min presentation valde jag, lika som man i tilläggsbudgeten har
koncentrerat sig på, att se framtiden.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Liberalerna har som grupp bifallit alla äskanden från landskapsregeringen gällande de framåtsyftande åtgärderna som föreslås; satsningen
på det som kallas för Team Åland och alla delelement under det.
Vi vet att det behövs tillväxt i samhället. Vi tycker att det finns positiva saker som nämns under det konceptet och vill bifaller det.
Vi bifaller också de 200 000 euro som äskas om att skapa en utvecklad
kompostering någonstans på Åland eftersom vårt näringsliv behöver en komposteringsanläggning av bioavfall.
Vad gäller diskussionen om likviditet och bokslut så var det faktiskt utskottsordförande som valde att nämna likviditeten och prognosen på 43 miljoner euro i slutet av det här året. Utskottsordförande sade att det här är betryggande. Jag vet inte om orden föll exakt så men det var åtminstone andemeningen. Om man vill ge en komplett och korrekt bild åt lagtinget och befolkningen av vad som händer och sker så då kan det inte vara annat än rimligt att man säger hur likviditeten låg vid årsskiftet 2014-2015 som ett resultat
av det bokslut som landskapsregeringen antagligen idag har antagit, åtminstone presenterat. Det är en förändring från 58,3 miljoner i likviditet till
43 miljoner enligt prognosen. Då genomför vi inte några särdeles stora investeringar.
Vi har stora investeringar framför oss. Likviditeten kommer snabbt att
naggas i kanten. Vid nästa mandatperiod står vi med all sannolikhet inför det
som vi har sagt, vi kommer att behöva låna pengar för att kunna hantera det
som vi ska göra.
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Jag tyckte att det var fullständigt skäligt att nämna den förändringen i
likviditeten som nu håller på att ske i landskapsekonomin, med tanke på
att utskottsordförande valde att lyfta upp denna fråga.
Detta med bokslut står faktiskt i propositionen. Vi kommer att återkomma till bokslutsdiskussionen när ärendet kommer upp här om någon dag.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Det verkar störa liberalerna något rysligt att den här regeringen har fått ordning på ekonomin och att vi har en ekonomi som i
stort sett är i balans för tillfället. Skulle vi ha fortsatt i den utförsbacke
som vi tog över när den liberale finansministern Mats Perämaa lämnade
över så skulle vi för länge sedan ha varit på väg till banken och fått låna
pengar. Vi har skött ekonomin på ett ansvarsfullt sätt. Vi har gjort förändringar, vi har sparat och vi prioriterar och vi håller an. Det medför
att vi faktiskt har en likviditet som är någorlunda stabil på 50 miljoners
nivå. Det kan gå lite upp och det kan gå lite ner, sådan är verkligheten.
Jag för min del kommer att fortsätta att verka för att vi ska hålla oss
borta från banken. Liberalerna verkar ha väldigt bråttom till banken.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det har vi inte alls. Vi vill berätta för alla hur siffrorna ser
ut. Vi fick nu presenterat, via utskottsordförande, de siffror som ligger i
prognosen för likviditeten. Det är en minskning på mellan 15 och 16 miljoner euro under det år vi lever i just nu där de åtgärder som vicelantrådet hänvisar till borde träda ikraft och borde ha en verkan på ekonomin.
Utflödet är cirka 15 miljoner högre än inflödet. Vi har ingen brådska till
banken. Vi kommer att kunna konstatera att så kommer att bli fallet,
speciellt när vi ska genomföra de investeringar som vi ser framför oss att
måste göras. Det finns en enighet om att vi ska se till att vårdåborna har
en bro att ta sig fram på och satsningar i kortrutt osv.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Det är ingen tvekan om att ekonomin här Åland har varit
utmanande och fortfarande är utmanande, det är vi alla vara öppna och
ärliga med. Vi har gjort förändringar som har medfört att vi har stabiliserat likviditeten och ekonomin. Vi har till och med ett överskott i affärsbokföringens bokslut de två senaste åren. Denna goda trend vill jag
bygga vidare på. Nu ser jag, tillsammans med den övriga regeringen, hur
vi under nästa mandatperiod ska kunna hålla Åland skuldfritt. Väljarna
har ett klart alternativ att välja på nu. Vill man gå till banken med liberalerna eller vill man fortsätta att föra en ansvarsfull politik med centern
och andra i ledningen för landskapet?
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Vi har som främsta mål att vi ska skapa tillväxt i det
åländska igen så att det skapas fler arbetsplatser. Att inte gå till banken
är ett bra delmål, men det allra bästa är att vi undviker det genom att vi
skapar tillväxt i samhället. Vårt primära mål är att skapa tillväxt igen.
Det torde stå alla klart att likviditeten parerats genom att göra rekord-
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höga inlyft från PAF till landskapets kassa. Det framgår med all tydlighet
att så har skett, speciellt under 2014.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Roger Jansson, replik

Tack, fru talman! Ltl Perämaa valde sitt anförande att tala om likviditeten. Jag antar att ni i utskottet har diskuterat den utgående ifrån det
som står det i landskapsregeringens framställning budgetförslag nr 4.
Där står det så här: ”Likviditeten var god under år 2014 och sjönk med
endast ca 3,5 miljoner euro. I bokslutet överförs till år 2015 reserverade anslag om ca 114 miljoner euro samt inkomstrester om ca 43,9
miljoner euro.” Det här skapar i och för sig inte en ekonomisk likviditet,
men det ger förutsättningar för att hålla en mycket hög likviditet. Har
utskottsbehandlingen resulterat i någon annan bedömning än den som
landskapsregeringen framför här i sin text?
Ltl Mats Perämaa, replik

Man kan inte säga att utskottet har gjort en bedömning Utskottet beställde en prognos till slutet av året på likviditeten med anledning av att
vi diskuterade tilläggsbudgeten som påverkar i viss mån i varje fall, både
utgifter och inkomster. Från finansavdelningen har vi fått en dagsfärsk
prognos som vi tyvärr dessvärre fick först idag. Det är en prognos på hur
vår likviditet ser ut i slutet på detta år. Det är enbart den prognosen som
vicelantrådets avdelning har tagit fram och det är utifrån den prognosen
vi diskuterar. Jag är säker på att utskottsordförande för sitt resonemang
precis utifrån detta.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! I alla ekonomiska sammanhang och särskilt i affärslivet är
likviditetsbudgeter för årets alla 12 månader mycket väsentliga, även i
offentlig sektor är det på det sättet. Men att här i plenisalen, utan att vi
övriga ledamöter har fått något underlag för den diskussion som förs,
hänvisa till sådana handlingar är inte rimligt för oss andra. Utskottet bör
ha respekt för resten av lagtinget och se till att vi får det materialet före
man startar en öppen diskussion om sådana siffror i plenum.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Då utgår jag ifrån att vicetalmannen går upp i talarstolen
och ifrågasätter utskottsordförandes handlande. Det var utskottsordförande som valde att lyfta upp den siffran vi fick idag. Tyvärr fick vi inte
fram den siffran tills vi behövde fatta beslut om betänkandet av tilläggsbudgeten. Betänkandet klubbades utan att vi fick siffran. Nu har vi fått
siffran och den kommer från vicelantrådets avdelning, av de personer
som är satta att göra de här bedömningarna. Vi har fått en siffra men vi
har inte politiskt diskuterat och analyserat siffran i sig.
Likaväl som bokslutssiffran från de personer som är satta att hantera
den så är det här en motsvarande siffra som prognos för det här året
satta av de personer som sköter om administrationen i huset.

827

Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Brage Eklund

Tack, fru talman! Jag tänkte bara beröra en sak; anslaget på 200 000 euro för
hanteringen av bioavfall.
Som utskottsordförande sade så har vi varit och tittat på en sådan kompostanläggning och tagit del av hur verksamheten fungerar. Det såg ganska
bra ut enligt min bedömning visuellt åtminstone. Jag har inte några större
klagomål.
Vi vet också att anläggningen har ett bekymmer. Det saknas tillstånd och
grannarna är väldigt besvikna på hela verksamheten. Därför skriver vi vår
åsikt om detta. Innan man beviljar medel så ska man se till att grannar och
omkringliggande inte ska lida av verksamheten.
Ordförande i utskottet nämnde att det är viktigt att vi på Åland har en anläggning som kan hantera bioavfall från industrier och verksamheter som
måste ha en mottagningsanläggning för att få sin verksamhet att fungera.
Enligt dagens tidning tycks det vara så lyckligt att det till och med finns ytterligare ett intresse av 200 000 euro. Det är bra att det är fler som är intresserade av att driva en sådan här verksamhet. Då finns det en möjlighet till
konkurrens kanske även prismässigt. Jag kan inte bedöma om priserna är
rätt eller fel idag för jag har inte inblick i det.
Jag ville bara lyfta den här frågan. Detta står inte i vårt betänkande. När
man hanterar avfall så får det inte skapas olägenheter för dem för dem som
har mark som gränsar intill så att de får en värdeminskning på sina tillgångar. Det är myndigheternas sak att se till att anläggningarna sköter sig, att
övervakningen och uppföljningen sköts och att pengar som har beviljats går
till rätt saker så att det verkligen blir en förbättring. Det var endast detta som
jag ville lyfta upp. Tack, fru talman.
Ltl Mika Nordberg, replik

Fru talman! Utskottet har haft höranden. Vi har valt från utskottets sida
att bekanta oss med en av de anläggningar som är möjliga för mottagande av dessa pengar. Det står ingenstans i texten att det är en specifik
mottagare. Jag vill vara tydlig med att åtminstone tolkar jag utskottets
skrivningar när det gäller att ta hänsyn till miljön och till grannar att det
gäller samtliga företag som sysslar med avfallshantering på Åland, om
det sedan är i kommunal eller privat ägo spelar ingen roll. Samtliga ska
bete sig på ett korrekt sätt i den här frågan.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Ltl Nordberg och jag är helt överens om det. Inte är
det något utpekande av ett visst företag nu. Jag ville bara säga att det
har förekommit klagomål och man måste beakta sådana som har markområden runtom, oberoende av var anläggningen är placerad och vem
som driver den. Det är sådana saker som man måste ta hänsyn till.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Lantrådet Camilla Gunell

Fru talman! Jag tycker att det är viktigt att den här diskussionen idag och eftersmaken av den inte handlar om likviditeten, bokslutet eller helheten av
ekonomin. Vi ska prata om ekonomin nästa vecka och då kommer alla att ha
underlag, siffror och bra material att utgå ifrån. Då får vi också en värdefull
och god diskussion.
I det här sammanhanget är det värt att nämna att arbetet med Team Åland
har inletts. Det är ett projekt uppstod ur det faktum att redan för några år sedan när statsminister Katainen var här så bjöd han in Åland att bli delaktig i
den stora satsningen på Team Finland som inleddes på rikssidan. Syftet var
att öka konkurrenskraften inom finländskt näringsliv i större grad och visa
upp finländska produkter och finländska företag internationellt.
Åland fick en utsträckt hand att delta i det här arbetet med Team Finland
och vi har vidareförmedlat kontakterna till vårt näringsliv. Vissa åtgärder och
insatser har gjorts.
Tilläggsbudgeten och Team Åland är ett sätt för Åland att verkligen vara
med och knuffa igång viktiga näringslivsprojekt som kan innebära flera arbetsplatser och leda till ökad sysselsättning i landskapet. Det skapar möjligheter för Åland att växa och människor flyttar hit och verkar i vårt samhälle.
Igår hade landskapsregeringen möjlighet att delta i regeringsförhandlingarna i riket med blivande statsminister Sipilä. Vi uttryckte vår önskan att vara
med och fortsätta arbeta inom ramen för Team Finland. Jag berättade också
att Åland nu har ett Team Åland projekt. Det betyder att den här samverkan
oss emellan kan fortgå. Det här är ett sätt att visa att Åland vill vara en konstruktiv part som vill vara med och bidra en framgångsrik ekonomisk utveckling i landet som helhet. Därför att vi vet att det förstås påverkar klumpsumman och de resurser som tillkommer oss på Åland.
Vi har även en tilläggsbudget som nu också ligger på lagtingets bord där vi
ökar medlen inom fiskerifonden för att få igång viktiga projekt som annars
inte skulle blivit av om inte samhället hade varit med och hjälpt till och gett
en positiv knuff mot framtiden. Det här är verkligen framtidssatsningar. Det
vi sår idag får vi förhoppningsvis skörda imorgon. Jag hoppas att det är i den
andan som vi tar tilläggsbudgeten och känner att vi nu är med och bidrar till
en fortsatt god utveckling inom näringslivet. Tack.
Ltl Mats Perämaa, replik

Vi har bifallit de satsningar för tillväxt som finns i tilläggsbudgeten. Det
uppfattar vi att vi har gjort under hela mandatperioden. Vi har t.o.m.
någon gång försökt ligga på lite så att det ska komma tillväxtsatsningar
lite fortare, men det behöver vi inte orda om.
Bara för att det inte ska bli oklart på något vis så upprepar jag det jag
sade. Vi bifaller också satsningar på Team Åland.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Det är mycket bra. Trots att det är PAF-medel så är jag glad att också liberalerna är med och stöder. Det betyder att vi med PAF-resurser kan
göra positiva åtgärder.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Diskussionen leder alltid vidare. Vi har haft våra synpunkter angående PAF-medel. Vi har ju äskat om att man skulle bilda en
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tillväxt- och hållbarhetsfond av PAF-medel, gärna i lag. Nu gör man det
på det här viset via budgeten endast, men man följer förstås principer
när man delar ut pengar. Det här stöder vårt mål om våra resonemang
om PAF-medel.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Det låter bra. Låt oss gå vidare på den stigen.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Petri Carlsson

Tack, fru talman! Jag vill berömma landskapsregeringen och finans- och näringsutskottet som har tagit en väldigt positiv inställning till satsningen på
Team Åland.
Vi måste bedriva en aktiv politik också när det gäller centrumutveckling i
staden och det här är ett steg i rätt riktning som är väldigt positivt. Man går in
för satsningar att stärka Mariehamns roll som Ålands metropol och huvudort
genom centrumutveckling. Vi avsätter också pengar för det. Det är mycket
positivt.
Jag hoppas att landskapsregeringen är väldigt öppen för de satsningar som
aktörerna är beredda att gå in för. Huvudidén är att det är aktörerna som talar om vilka satsningarna är. Har vi inte ett livskraftigt centrum så blir det
nog i längden väldigt svårt att argumentera för fördelarna att bo och leva på
Åland. Därför är det också oerhört viktigt att vi alla ingjuter mod i centrum
och skapar framtidstro igen. Det är endast genom samarbete mellan alla aktörer som man kan lyckas med det här.
När vi har tittat på detta i olika sammanhang så har vi sett att de mest
framgångsrika stadskärnorna och de centrum som har lyckats bra är där man
har lyckats få alla aktörer att dra åt samma håll. I staden har vi lyckats få ihop
en organisation med fastighetsägare, handlare och staden och även landskapsregeringen har en representant. Genom den här skrivningen är landskapsregeringen med som en fullvärdig spelare, vilket jag ser som mycket positivt. Tack för det.
Eftersom alla drar nytta av det här på Åland så är det viktigt att man är
med och satsar pengar och energi i centrumutvecklingen. Tack för det. Det
här är en outnyttjad potential som jag tror att kan bära frukt och ge någonting gott framåt.
Ltl Jörgen Pettersson, replik

Tack, talman! Jag tänkte bara säga till ltl Petri Carlsson att det är hedervärt att blicka framåt, det är någonting som vi alltid behöver göra och ta
vara på de saker som faktiskt kan skapa möjligheter, både när det gäller
befolkningstillväxt och ekonomisk tillväxt. Jag tror innerligt på att man
vinner mera på att blicka framåt än bakåt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs först avsnittet verksamhet,
därefter avsnitten överföringar, skattefinansiering, finansiella poster, resultaträkningsposter samt slutligen investeringar, lån och övriga finansinvesteringarbetet.
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Avsnitten jämte detaljmotiveringar föreläggs i deras helhet.
Sedan föreläggs betänkandets klämmar och slutligen dess allmänna motivering. Kan
förfaringssättet godkännas? Godkänt.
Föreläggs avsnittet Verksamhet. Godkänt.
Föreläggs avsnittet Överföringar. Godkänt.
Föreläggs avsnittet skattefinansiering, finansiella poster och resultaträkningsposter.
Godkänt.
Föreläggs avsnittet investeringar, lån och övriga finansinvesteringar. Godkänt.
Föreläggs betänkandets första kläm. Godkänd.
Föreläggs den andra klämmen. Godkänd.
Föreläggs betänkandets allmänna motivering. Godkänd.
Finans- och näringsutskottets betänkande är därmed godkänt och ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.
Föredras
7

Förslag till utbildningspolitiskt program för landskapet Åland
Landskapsregeringens meddelande (M 2/2014-2015)
Ärendet avförs från dagens lista och upptas vid nästa plenum.

Remiss
8

Godkännande av överenskommelsen om social trygghet med Folkrepubliken Kinas
regering
Landskapsregeringens yttrande (RP 10/2014-2015-s)
Republikens presidents framställning (RP 10/2014-2015)
Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket utskott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens
förslag är att ärendet remitteras till
Diskussion.
Minister Wille Valve

Talman! Det här avtalet rör våra förbindelser med en extern stormakt nämligen Folkrepubliken Kina, världens till folkmängden största land. Det finns
idag cirka 300 finländska företag i Kina och cirka 1 600 finländska medborgare är bosatta där.
Syftet med överenskommelsen är att undanröja dubbelbeskattning, mera
specifikt att undvika dubbla socialförsäkringsavgifter för utsända arbetstagare från Finland till Kina.
Näringsavdelningen konstaterar att överenskommelsen om social trygghet
mellan Republiken Finlands regering och Folkrepubliken Kinas regering
gynnar finländska företags verksamhet i Kina och kinesiska företags verksamhet i Finland genom att förhindra dubblering av socialförsäkringsavgifter
och ger ett bättre skydd för arbetstagare och företagare som rör sig mellan
Åland och Kina, vilket är positivt.
Landskapsregeringen har inget att anmärka mot att överenskommelsen
också träder ikraft i landskapet.
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Talmannen
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att remittera ärendet till socialoch miljöutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till social- och
miljöutskottet.
Remiss
9

Servicesedlar inom socialvården
Landskapsregeringens lagförslag (LF 23/2014-2015)
Talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.
Diskussion.
Minister Wille Valve

Talman! Landskapsregeringen har glädjen att lägga fram lagförslaget om servicesedlar inom socialvården. Vi verkställer här ytterligare en bit av vårt regeringsprogram, där det står: ”En lag om servicesedlar utarbetas”. Detta lagförslag gör den finländska servicesedellagen tillämplig på Åland.
Förslaget innebär att Ålands 16 kommuner kan ta i bruk servicesedlar om
de så önskar. Det finns inget tvång för kommunerna att göra det, men möjligheten finns att ta i bruk servicesedlar och det finns en tydlig juridisk grund
för det.
Som framgår ur servicesedellagens 5 § så kan kommunen endast godkänna
vissa serviceproducenter, dvs. de vars tjänster åtminstone motsvarar den nivå
som krävs av motsvarande kommunala verksamhet. Hur servicesedelns värde
bestäms framgår ur 7 §.
Individen, brukaren är starkt i fokus, såsom framgår av 6 § servicesedellagen. En brukare kan vägra att ta emot servicesedlar och kommunen måste
ordna servicen på annat sätt. Den kommun som väljer att gå in för servicesedlar har även en omfattande informationsplikt visavi klienten. Å andra sidan kan det noteras att brukaren inte ges någon subjektiv rätt till servicesedlar, dvs. om kommunen inte går in för servicesedlar så kan inte klienten heller kräva det av kommunen.
Vad är då politiken? Förslaget handlar om att öka brukarens valmöjligheter, förbättra tillgången på tjänster, men också skapa förutsättningar för framtida samarbeten mellan privata serviceproducenter och den kommunala socialvården. Ökad konkurrens kan också ha en gynnsam effekt på tjänsters
transparens och på kostnadsnivån.
En mera långsiktig effekt är ett gynnsamt företagsklimat för Ålands företagare. Det finns cirka 2 350 företag på Åland. Ett tjugotal av dem har mer än
50 anställda, bland dem färjerederierna, bankerna och försäkringsbolagen.
Av de åländska företagen har cirka 90 procent mindre än 10 anställda, många
är enmansföretag. Det är många av dessa företag som långsiktigt kan gynnas
av denna lagändring, vilket långsiktigt är bra för sysselsättningen och den
åländska ekonomin. Det ska bli verkligt spännande, talman, att se vilken
åländsk kommun som blir den första att gå in för servicesedlar.
Varför då blankettlag med ”automatisk uppdatering”? Det bör vara tydligt
för både brukare och kommun vad som gäller. Och för att säkra företagsetableringar är det viktigt att verksamhetsförutsättningarna för företagen är så
förutsägbara och trygga som möjligt. Det finns här en uppenbar fördel i att
den åländska och rikslagstiftningen är kongruenta över en längre tid.
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Därför har landskapsregeringen valt en automatisk blankettlag. Automatiken är dock inte förbehållningslös. Som framgår ur 2 § gäller den ”automatiska uppdateringen” enbart innehållet i servicesedellagen, inte hänvisningar
till andra lagar. I de fall servicesedellagen hänvisar till andra lagar, gäller
hänvisningen till motsvarande lagar i åländsk lagstiftning. Tack för ordet.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Den här lagen har varit efterlängtad och efterfrågad så det är
bra att den kommer på vårt bord. Den öppnar nya möjligheter för bland
annat kvinnliga företagare som ofta jobbar inom den här sektorn.
Vi har en fundering. Vi hade förväntat oss att tandvården skulle finnas med som en del i ett system med servicesedlar på Åland. Hur är det
med tandvården?
Minister Wille Valve, replik

Tack för ett bra påpekande och en bra fråga. Jag delar den förstnämnda
analysen, att det kommer att gynna särskilt kvinnliga företagare.
Tandvården omfattas inte av det förslaget. Jag hänvisar till ordinarie
socialminister Carina Aaltonen och ett separat förslag.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Det är därför som jag ställer frågan eftersom det mer eller
mindre har utlovats. I budgetar, i budgetdebatter och i andra debatter
har faktiskt den ordinarie socialministern pratat om att även tandvård
skulle ha möjligheten att omfattas av servicesedlar. Man skulle kunna
anlita privata tandläkare genom servicesedlar. På det viset skulle man
förstärka ålänningarnas möjligheter till god tandvård.
Minister Wille Valve, replik

Vi har ifrån moderat samlings sida signalerat att vi har ett öppet sinne.
Men förslaget, så som det ligger här, berör enbart den service som
kommunerna kan erbjuda och där ingår inte tandvården i dagsläget.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Vi från Ålands Framtid är också i grunden positiva till den här framställningen. Det finns ändå ett par frågor som jag vill ta upp, jag ska
återkomma i mitt anförande.
Jag har två direkta frågor. För det första när det gäller förslagets ekonomiska konsekvenser så är det mycket text men ganska luftig text om
jag uttrycker mig diplomatiskt. Det står bland annat så här: ”Ett av målen med lagförslaget är att öka klientens valfrihet, vilket bedöms ge
upphov till indirekta kostnadsinbesparingar.” Det skulle vara intressant att höra hur regeringen har resonerat där.
Den andra frågan gäller: ”Den åländska lagstiftningen inom det
rättsområde som servicesedellagen berör bör överensstämma med den
motsvarande rikslagstiftningen.” Vi har ju ett väldigt konstigt arrangemang här. Oavsett vilka förändringar rikssidan vidtar så kommer de
ändringarna också att infalla i den åländska lagstiftningen per automa-
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tik utan att det här parlamentet överhuvudtaget vet hur den lag vi omfattar ser ut framöver.
Dessa två frågor funderar jag över; de ekonomiska konsekvenserna
och varför vi har en sådan ha blankettlagstiftning.
Minister Wille Valve, replik

Orsakerna till varför de ekonomiska konsekvenserna är delvis svåra att
överblicka beror på att det här förslaget ger en möjlighet för våra 16
kommuner att göra det. Med det hänger på kommunerna själva om de
verkligen går in för det. Vi vet inte om vi får en kommun som går in för
det eller 16 kommuner och det gör det svårt att uppskatta graden av positiva effekter av detta.
Ltl Anders Eriksson, replik

Kanske frågan om blankettlagstiftning kommer i nästa replik?
Jag förstår att det kan vara svårt att uppfatta det, men det känns lite
märkligt att när man pratar om att man ökar klientens valfrihet så bedöms det ge upphov till indirekta kostnadsinbesparingar. Så står det. I
verkligheten brukar det vara så att ju mer valfrihet man ger desto mera
kostar det. Därför undrar jag hur man har tänkt när man har formulerat
sig på det här sättet.
Jag vill gärna ha ett par kommentarer också varför man har denna typ
av blankettlagstiftning i en lagstiftning som synbarligen regeringen bedömer intressant.
Minister Wille Valve, replik

Det är mycket att svara på i samma replik. Detta ska framförallt ses som
ett komplement till nuvarande regim. Om en kommun bestämmer sig
för gå in för servicesedlar och det finns ett eller flera företag som kan erbjuda den tjänsten så då har kommunen möjlighet att ha en effektivare
verksamhet. Det är på intet sätt något tvång.
Vad sedan gäller valet av blankettlagstiftning som metod så har det
också gynnsamma effekter när kommunerna ska utarbeta närmare anvisningar för detta eftersom det redan finns väldigt långt färdigt funderat.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Tack för ett bra anförande. Jag vill bara ge mitt understöd. Det är bra att vi har blankettlagstiftning på det här området när
det är blandad behörighet samt att de flesta anvisningar och broschyrer
på det här området också finns på svenska. Jag har själva de broschyrerna hemma på mitt skrivbord. Man ser väldigt tydligt hur man har
implementerat det här på fastlandet. Eftersom de finns på svenska så är
det positivt.
Ministern undrade vilken kommun som först går in med servicesedlar. Jag kan bara hoppas på att min egen hemkommun gör det. Under
förra mandatperioden gav socialnämnden en sådan beställning till förvaltningen. Den beställningen förverkligas inte eftersom man väntade
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på den här lagstiftningen. Nu finns alla förutsättningar när lagtinget går
in för den här lagstiftningen förhoppningsvis inom kort.
Minister Wille Valve, replik

Jag kan bara ge en stor tumme upp åt ltl Carlsson.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Annette Holmberg-Jansson

Talman! Äntligen, oj vad glad jag blir när jag nu får ta del av den nya lagen
om servicesedlar som presenteras idag. Moderat Samling har sedan denna
regering satte sig vid rodret aktivt jobbat för att denna lag ska komma i hamn
och på riktigt realiseras på Åland. Nu görs det! Jag har stora förhoppningar
på denna lag, att den ska öppna upp och göra mångas liv enklare då de själva
i större utsträckning kan få vara med och välja hurdan vård de vill ha och
hurdan vårdform som passar dem bäst. Det är helt i linje med den politik som
Moderat Samling vill driva, att individen själv ska få välja det som passar dem
som person bäst. Alla är inte lika och alla vill inte ha vården på samma sätt.
Den här lagen öppnar upp många olika möjligheter och framförallt så kan
den kommunala sektorn i framtiden koncentrera mera resurser på att ordna
service istället för att producera service.
Med hjälp av servicesedlar kan marknadsutvecklingen och småföretagsverksamheten främjas i kommunerna. Privata framtida serviceproducenter
får nu möjligheten att konkurrera om kunderna, vilket förhoppningsvis ska
leda till ett bättre förhållande mellan pris och kvalitet. Vem vill anlita ett boende eller serviceproducent som är dålig? Tänk om det skulle bli konkurrens
och att de som behöver anlita någon om hjälp kan välja och diskutera med
producenten av tjänster för att få det som passar dem bäst?
I fastlandet har jag sett att dessa sedlar främst används för närståendevård, hemhjälp men även i vissa fall för hemvård. Jag tror att dessa kunde
användas för mycket mera. De borde egentligen kunna användas till både den
ena eller andra tjänsten. I fastlandet kan man även använda sig av sedlar för
sjukvård. Man kan starroperera sig med servicesedlar. Där hade servicesedeln ett värde på 660 euro, operationen kostade 750 euro hos en privat serviceproducent, självrisken är då 90 euro. Klienten hade dock haft möjligheten
att vägra ta emot servicesedeln och kunnat ställa sig i den vanliga sjukhuskön
för att opereras. Det är kanske inte är en dum idé att även göra här.
Talman! Det är ändå så att genom en utvidgad användning av servicesedlar
kan kommunerna öka stödet till familjer med närståendevårdare och göra det
mera mångsidigt i enlighet med deras individuella behov och önskemål. Det
vore väl toppen om det skulle kunna gå att ordna så?
Jag hade nöjet att delta i en nordisk demenskonferens i helgen och där lyftes det upp bristen på alternativ avlastningsvård och dagverksamhet för unga
med en minnessjukdom. Kan det här vara lösningen? Kan det här vara lösningen till att få kommunerna att samarbeta över kommungränserna och
sälja tjänster till varandra och öppna upp möjligheten till att någon öppnar
upp special inriktade vårdformer privat i någon av våra kommuner som
kommunerna sedan kan köpa från en annan kommun? Vore inte det underbart.
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Vi vill att flera ska bo hemma så länge som möjligt för att alla annan vård
kostar så mycket mer. Då måste vi kunna erbjuda bra alternativ för att det ska
vara en reell och möjligt alternativ för de anhöriga som vårdar. Om en ung
person i arbetsför ålder insjuknar i en minnessjukdom och den anhörige
också jobbar fulltid då måste samhället kunna erbjuda många olika varianter
av avlastning. Det är omöjligt för en enskild kommun att göra det. Med service sedlar kan de hjälpa så att den anhörige som känner den som behöver
hjälp mest att det får den vård som fungerar bäst.
Största delen av närståendevårdarna är kvinnor som annars också ofta
dubbeljobbar och oftast tar hand om föräldrar som blir sjuka och gamla om
de sedan dessutom ska jobba 100 procent och ta hand om en anhörig som är i
behov av hjälp så behöver de verkligen veta att den hjälp de får är den allra
bästa för just dem. Det är verkligen den som är närståendevårdare värd. De
är guld värda utan dem kommer den demografiska utmaningen som vi står
inför bli så ofantligt mycket dyrare för vårt samhälle. Tack.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Jag ifrågasätter ltl Holmbergs analys när det gäller
starroperationer för de inkluderas inte i det här lagförslaget. Kommunerna erbjuder inte operationer utan det är ÅHS. All verksamhet som
sköts via ÅHS kan man inte få ersatt med dessa servicesedlar, vilket ju är
tråkigt.
Annette Holmberg-Jansson, replik

Tack, talman! Ja, jag är mycket väl medveten om det. Jag filosoferade
lite grann runt hur man med servicesedlar kan tänka på ett lite annorlunda sätt när det gäller olika sorters vårdformer som man kan behöva. Det var snarare så.
Ltl Sara Kemetter, replik

Just det utvidgade sättet att använda de här servicesedlarna, som ltl
Holmberg-Jansson var inne på, skulle jag personligen vara intresserad
av. Det system som vi har i Finland möjliggör t.ex. gynekologitjänster
som är jättedyrt för kvinnor här på Åland och tandvård samt ögonoperationer. Detta är sådant som borde ha funnits med i det här lagförslaget.
Annette Holmberg-Jansson, replik

Ålands handikappförbund påpekade i ett utlåtande att det är oerhört
viktigt att servicesedelns värde i praktiken även bestäms så att det är
skäligt med tanke på klienternas situation, så att alla oberoende av inkomst har möjlighet att använda servicesedlar. Det är också en sak som
man bör ta i beaktande.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Gunnar Jansson

Tack, fru talman! Bättre sent än aldrig. Det har alltså tagit landskapsregeringen 3 1/2 år drygt att formulera fem paragrafer och därmed i form av en
blankettlag få in 14 minus några i landskapslagstiftningen. Det har varit trögt
och segt. Jag har själv drivit den här frågan under hela perioden och haft gott
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flankstöd framförallt från moderat samling. Kollegan Petri Carlsson bland
andra har varit mycket aktiv i denna fråga.
Talman! Jag tänkte beröra tre områden i detta lagförslag inför utskottsbehandlingen. Det handlar om rikslagens 1 §, blankettlagens tillämpningsområde närmast dess 1 § och sedan blankettlagsförslagets 5 § som är något komplicerad, även om vi alla förstår innebörden av ”ett förenklade förfarande för
tillämpning av delegerade normer” på det här området.
Talman! På sidan 4, avsnitt 3, Bedömning av nuläget – behov av lagstiftningsåtgärder: ”Landskapsregeringen anser att det nuvarande regelverket
när det gäller användningen av servicesedlar är haltande och otydligt. Den
ovan nämnda bestämmelsen i 3a kap. 29a § i socialvårdslagen”.
Det här går delvis tillbaka till den fråga jag i slutet av mars under en frågestund ställde till social- och miljöministern Carina Aaltonen om var detta dröjer. Jag fick i stort sett beskedet att det dröjer i försumliga kommuner. Kommunerna har varit fria att införa servicesedlar nu under en lång tid och har av
olika skäl avstått ifrån att göra det. Så kan man naturligtvis betrakta våra
kommuners förmåga. Jag gör det inte av det enkla skälet att kommunerna
utövar offentlig makt och den ska utövas under lagar. Det är önskvärt att lagarna är tydliga och rimliga att tillämpa. Därför är landskapsregeringen på
rätt väg när den själv konstaterar att som det har varit är systemet haltande
och otydligt. Nå, då uppstår frågan; blir det tydligare nu?
Jag går nu till rikslagens 1 §, själva portalnormen i hela systemet som lyder
så här: ”Syftet med denna lag, dvs. lagen om servicesedlar inom social- och
hälsovården, är att med hjälp av servicesedlar inom social och hälsovården
öka valmöjligheterna för klienter och patienter, förbättra tillgången till
tjänster samt främja samarbetet mellan social- och hälsovården, det kommunala näringslivet och de privata serviceproducenterna.” Det här är lagens syfte. Den här lagstiftningstekniken bör, så vitt jag förstår, också gälla
landskapslagstiftningen med det undantag och förbehåll som följer av blankettlagen.
Nog ska vi ha samma syfte i landskapslagstiftningen också vad gäller tilllämpningen av servicesedlar, men inom vilket område? Ja, inom den kommunala socialvården. Allt annat är utanför. Är det så som vi vill ha det? Jag
har här i kammaren åtminstone inte tidigare diskuterat att inskränka tilllämpningen utan att utvidga tillämpningen också till andra kommunala aktiviteter. Jag har själv varit en förespråkare för servicesedlar inom t.ex. produktion av kulturell service till den delen den betraktas som kommunal.
Nu har vi den situationen, som också ministern delvis berörde i ett svar här
i en replikväxling, att dessa servicesedlar på Åland enbart kan användas inom
sådana socialvårdstjänster som ordnas av kommunerna. Så är det. Det är allt.
Hur önskvärt, kollegan Annette Holmberg Jansson, vore det inte med
samma möjligheter inom hälsovården, för att inte tala om andra kommunala
aktiviteter? Men det är alltså inte möjligt.
Nu förstår vi naturligtvis varför. Det är för att produktionen av hälsovårdstjänster på Åland är en landskaplig angelägenhet och inte en kommunal angelägenhet. Men, jag har inte upptäckt i lagförslaget någon skrivning om det
är en tillräcklig grund för att utesluta hälsovårdstjänster från tillämpningen
av servicesedlar på den grunden att huvudmannaskapet är ett annat? Jag
hade gärna sett att lagförslaget lite djupare hade uppehållit sig vid den situationen.
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Vi har en portalparagraf i rikslagen, som vi nu ska bringa ikraft på Åland,
som täcker både social- och hälsovård. Medan vi på Åland till följd av administrativa arrangemang har landskapet som huvudman för produktion av hälsovårdstjänster och därmed skulle servicesedlar inte alls vara tillämpliga i det
sammanhanget. Det blir på det sättet. Vill vi ha det så? Ska vi verkligen ha det
på det sättet?
Jag hoppas att utskottet lite närmare kommer att fördjupa sig i den frågan.
Det var rikslagens 1 §.
Därmed har jag också kommit in på tillämpningsområdet av blankettlagstiftningen. Inskränkningen framgår av blankettlagförslaget 1 §, dvs. lagens
tillämpningsområde, och gäller socialvårdstjänster som ordnas av kommunerna.
Jag hade vissa svårigheter att förstå det som står i motiveringen. Jag vet
inte om ministern eventuellt kan biträda här.
I detaljmotiveringarna till 1 § i skarven mellan sid 8 och 9 står: ”Den föreslagna blankettlagen lämpar sig inte för ordnandet av sådana socialvårdstjänster där klienten inte själv kan välja tjänst eller serviceproducent.” Det
går att förstå. Det framgår inte riktigt vilka grunder man här skulle hänvisa
till där klienten är oförmögen att själv ha en uppfattning om vad eller hon
önskar.
Men sedan, minister Valve, fortsätter texten: ”Dessutom begränsas användningen av servicesedlar enbart till anskaffning av privata socialvårdstjänster. Blankettlagen ska inte kunna tillämpas på anskaffande av tjänster
som producerats av en annan kommun eller ett kommunalförbund”. Det
står så.
Nu har vi en utveckling i våra nordiska samhällen med våra starka kommuner där kommungränsernas betydelse ska minimeras så mycket som möjligt och individerna ska själva få välja var man önskar få service. Kommungränserna ska inte vara höga utan låga. Den här skrivningen förstår jag på så
vis att servicesedlar inte alls kan tillämpas när kommunerna umgås sinsemellan. Det kan vara på det sättet, med det är lite öppet. Jag hoppas att utskottet
också vill fördjupa sig i den frågan. Jag förstår möjligen innebörden i den här
texten när jag ser andra lagförslagets 3 § punkt 5. Nu blir detta mycket lagteknik men så ska det vara i remissdebatter. I den paragrafen står det vad
kommuner ska göra om annat inte föreskrivs i speciallagstiftning och så
kommer de här tre punkterna där servicesedlar införs under punkt 5.
Det är väl så, men jag är inte säker på att det är önskvärt att utesluta kommunal produktion av sådan service som man kan betala med servicesedlar
om man vill ge klienterna större valfrihet att skaffa sig sin service. Det har jag
inget särskilt svar på eller någon särskilt stark uppfattning om heller. Jag pekar på det bara som ett faktum att så här står det skrivet. Naturligtvis vill man
ju främja privata producenter här. Jag kan tänka mig situationer där också
servicesedlar kunde tillämpas i det ekonomiska umgänget mellan kommunerna och i vissa fall med kommunalförbund.
Tiden är knapp, fru talman, nu om blankettlagförslagets 5 §. Jag vet att
man skriver på det här sättet men jag vet också att man inte borde göra det.
Det är inte lätt att förstå vad som avses med en text. ”Landskapsregeringen
kan inom landskapets behörighet genom landskapsförordning besluta att
författningar som utfärdats med stöd av servicesedellagen ska tillämpas på
Åland oförändrade eller med de ändringar landskapsregeringen föreskri838

ver.” I motiveringarna till denna paragraf står det visserligen att man gärna
föredrar fulltextförordningar, anvisningar och beslut. När det handlar om en
sådan här väldigt praktisk alldaglig tillämpning av normer skulle jag gärna se
att den här typen av blanketthänvisningar på lägre nivå än lagnivå, dvs. förordnings- och beslutsnivå, inte skulle förekomma. Det blir väldigt svårt för
vanliga läsare att se var det ska finnas en delegerad norm, men den kan man
inte hitta i sin egen lagsamling utan man måste gå någon annanstans, vart
då? Jag är rädd för att många tappar bort sig i sökandet, även med de tekniska hjälpmedel som förekommer nuförtiden. Jag vet också att den här typen av skrivning godkänns av Ålandsdelegationen även om de återkommande
säger att man borde undvika sådant här munklatin därför att det är så svårt
att förstå fast åtgärden i sig inte innebär en behörighetsöverskridning.
Fru talman! Jag välkomnar lagförslaget. Jag förstår att landskapsregeringen har gjort sitt bästa. Jag ser också framför mig en tid där utskottet får en
del att fundera på. Jag hoppas att utskottet vill göra det. Tack, fru talman.
Minister Wille Valve, replik

Talman! Det är en fröjd att debattera med ltl Jansson eftersom han själv
besvarade en av de tre frågorna redan.
Vad gäller 5 §, ja det är riktigt som ledamoten säger. Detta kan vara
”stating the obvious”. Vi har liknande frågeställningar också inom polisväsendet.
Vad gäller möjligheterna för kommunerna att träda in som serviceproducenter så är det egentligen två olika mekanismer. En kommun kan
inte vara serviceproducent åt en annan kommun. Den strukturen finner
man egentligen i den andra lagen, landskapslagen ändring av 3 § landskapslagen om planering av och landskapsandel för socialvården. Där
skiljer man på detta genom att låta kommunalförbund köpa tjänster av
landskapet, av annan kommun eller av kommunalförbund eller servicesedel. Det är alltså olika inkörsportar. Det är alltid den egna kommunen
som är i centrum. Kommunen uppgör en lista över så kallade godkända
företag som uppfyller minst samma servicenivå som kommunen själv
kan erbjuda.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Gunnar Jansson, replik

Det är riktigt. Ministerns bedömning är, som jag ser det, riktig i den
meningen att hemkommunen har ansvaret för den nödiga omsorgen
som socialvården ytterst går ut på. Så långt är vi överens. Det är en
grundlagsrättighet som vi alla har och den ska vi naturligtvis värna.
Jag ser en framtid där kommungränserna eventuellt bli lägre. Om jag
på min ålders höst, dvs. ungefär nu, hellre skulle ha socialvård i Saltvik
än i Mariehamn så ser jag inte några stora hinder för att kunna arrangera detta. Jag vet att så redan sker. Jag kan hålla med om att så här
uppfattat så är vi överens minister Valve, nämligen då tillämpar man
punkt 4 istället för en ny punkt 5.
Punkt 4 säger; ”genom att köpa tjänster av landskapet” osv. osv.
”Men är det en önskvärd byråkrati att sådant här måste gå via kommunal hantering? Vore det enklare att låta människor sköta det själva?
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Minister Wille Valve, replik

Ett kort svar; det finns inget hinder för att exempelvis Mariehamn skulle
kunna ta upp företag från Lemland eller Jomala i sin förteckning för att
staden bedömer att dessa företag kan tillgodose dess medborgares servicebehov.
Vad gäller det inledande resonemanget så tror jag att vi på lång sikt
har en riktigt spännande utveckling vad gäller kommunernas roll. Jag
tror att kommunerna går mer och mer ifrån att vara renodlade serviceproducenterna till att axla en roll som kvalitetskontrollör.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Utmärkt! Furturistiskt sätt att tänka tilltalar mig mycket. Så här kan det
mycket väl gå. Det är en utveckling som vi känner till att förekommer
redan omkring oss. Därmed är det åtminstone angeläget för mig att vi
inte ställer upp legala hinder för att en sådan här utveckling främjas.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Roger Jansson, replik

Tack, fru talman! För moderat samling för Åland är det viktigt och
brådskande att vi, lika som i riket, kan använda oss av servicesedlar
både inom det sociala området och inom hälso- och sjukvården. Både av
ekonomiska och lagtekniska skäl tvingas vi här på Åland att hantera
dessa skilt.
När det gäller den sociala sektorn så inför vi nu frivillighet för kommunerna och då är det kommunerna som bedömer de ekonomiska konsekvenserna för sin del.
För hälso- och sjukvården skulle det vara särskilt viktigt, för all somatisk vård inklusive tandvården, att ha möjlighet till systemet med servicesedlar. Det var väldigt stora ekonomiska effekter som måste utredas
av landskapet före man kommer med den lagstiftningen. Vi för vår del
pressar på men det måste vara skilda lagstiftningar för landskapets del,
som jag ser det.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Nja, är det så? Man klarar servicesedlar inom social- och
hälsovården i det övriga landet med en annan administrativ struktur,
det känner jag väl till. Måste det till en annan lagstiftning eller kan man
baka in det i denna? Det kan vara en strid om påvens skägg. För mig och
liberalerna är det viktigt att den här lagstiftningen inte bromsar upp
nästa.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Om det är vi absolut eniga. Vi hade gärna sett att man hade
tagit bägge de här lagstiftningsområdena med två olika huvudmannaorganisationerna samtidigt. Tyvärr har man inte hunnit göra tillräckligt.
Orsakerna vill jag inte spekulera i. Man hann inte göra tillräckliga utredningar kring effekterna för landskapets verksamhet inom hälso- och
sjukvården. Jag hoppas att förberedelserna inom landskapsregeringen
är på gång. En liten brist i den här framställningen är kanske ändå att
man inte redogjorde tydligt för problematiken så att vi alla här i lag840

tinget omedelbart hade sett att det är en liten skild problematik genom
att det är två huvudmän.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag håller med även om detta i den meningen att jag
behövde gå via rikslagen 1 § för att få den här bilden något sånär klar för
mig. Jag hade gärna sett, och jag tror att lagtinget också gärna skulle ha
sett, en redovisning för varför man bringar rikslagsportalparagrafen
ikraft som sådan uppenbarligen, men sedan tar tillbaka följderna av den
i blankettlagens tillämpningsområde, dvs. i dess paragraf som beskriver
tillämpningsområde av den. Jag säger inte att det här är medvetet att
lura, men det är tekniskt komplicerat och rätt så förvirrande när man
ska läsa den och sedan tillämpa den. Här ser jag kopplingen till 5 §
också. Dessutom tar man rakt av tillämpningsföreskrifter om rikslagstiftning, som de facto inte som sådana gäller på Åland.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Christian Beijar, replik

Fru talman! Jag tangerar lite det som vtm Roger Jansson också var inne
på. Det är alltid intressant att höra ltl Gunnar Jansson. Han är ju finurlig, han är ju jurist och därför är det alltid intressant.
Vår målsättning är att ÅHS tandvård skulle ingå här. När det gäller
rikslagens 1 § så står det: ”Främja samarbetet mellan den kommunala
social- och hälsovården, det kommunala näringslivet” osv. I detaljmotiveringen i förslaget står det: ”Den åländska lagstiftningen inom det
rättsområde som servicesedellagen berör bör överensstämma med den
motsvarande rikslagstiftningen.” Motsvarande rikslagstiftning talar om
den kommunala hälso- och sjukvården och det är under ÅHS här och då
borde det vara motsvarande.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Gunnar Jansson, replik

Jag ska nu vara ”juristisk”. Jag känner sympati för kollegan Christian
Beijars sätt att resonera. Men, lagtolkningen fungerar på så vis att om
det uppstår ovisshet mellan en paragraf och dess motivering så är det
alltid paragrafen som gäller. Eftersom motiveringen till en paragraf utgör så kallad sekundär tolkningskälla, medan paragrafen i sig säger hur
den ska tillämpas.
Christian Beijar, replik

Fru talman! Det är mycket intressant. Jag lovar att social- och miljöutskottet kommer att fördjupa sig just i det här ärendet.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Det är en utfästelse som är mycket hedervärd. Jag är övertygad om att utskottet också i övrigt utför en sådan granskning. Om mitt
enkla anförande har bidragit till inspirationen så är det ju väl.
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Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Sara Kemetter

Herr talman! Socialdemokrater stöder det här lagförslaget om servicesedlar
inom socialvården och ser det som ett sätt att kunna stöda socialvårdstjänster.
Det som vi tycker är bekymmersamt, och som jag också har funderat på,
gäller vad som är kommunala socialvårdstjänster. Det är äldreomsorg, barnomsorg, socialservice, missbrukarvård och handikappservice. Jag ser inte att
det finns så mycket business i dessa verksamheter. Det är klart att man kan
stöda närståendevården, vilket vi också ser på jämställdhetsanalysen här i
förslaget och eventuellt lite hemvården. Jag kan tänka mig att Mariehamns
stad på något sätt skulle stöda de privata genom att virtuprojektet skulle startas upp i privat regi. Då skulle man kunna köpa virtutjänster via servicesedlar.
Vi har egentligen överfört hela businessdelen till landskapet. Hälso- och
sjukvården är helt under landskapet och inte längre en kommunal angelägenhet. Jag ser egentligen inte att systemet kommer att användas så hemskt
mycket vilket är tråkigt eftersom man ändå har en önskan att stöda nya företag inom privata verksamheter inom socialvården samt kanske även företag
inom hälso- och sjukvården vilket framkom av moderaternas gruppanförande. Och det är detta som socialdemokraterna egentligen vill med servicesedlar. Vi anser nog att de stora möjligheterna att använda servicesedlar finns
just inom hälso- och sjukvården. Egentligen skulle servicesedlar för tandvården vara det sista steget för en allmän tandvård. Man har kunnat ge allmän
tandvård till skärgården, till funktionsnedsatta, till personer upp till 29 år, till
äldreomsorgen och man bearbetar ett förslag ev. till personer under fattigdomsgränsen. För den stora gruppen människor, medelklassinkomsttagare,
som verkligen är i behov att få någon form av ekonomiskt stöd för tandvården
så skulle servicesedlar ha varit exceptionellt smart. Vi hoppas att det kommer, annars blir det säkert en valfråga.
Det är inte bara tandvården som är dyr för många, som jag nämnde här i
en replik gäller det också gynekologi. Jag anser att det är oerhört orättvist att
man på Åland måste till en privat gynekolog. Det är en tjänst som kvinnor på
grund av stora kostnader kanske väljer bort, det kan sedan leda till cancer och
annat när man inte kontrollerar upp sig regelbundet för då hade man kanske
kunnat få tag i cancern lite snabbare. Jag anser att det är en rättighet som vi
skulle behöva se över. Likaså ögonoperationer som de äldre råkar ut för.
Det som också är tråkigt att även terapiformer har blivit ganska kostsamma på Åland och det kan också slå hårt för familjer som redan har barn
som går på talterapi och annat. Inom olika terapiformer, psykologi och familjeterapi, skulle man också kunna stöda företagande. Jag hoppas att vi i valrörelsen ska se hur vi kunde jobba vidare med servicesedelmodellen.
Det nämndes att Mariehamns stad eventuellt skulle vara intresserad av
servicesedlar. Det enda jag kan tänka mig är att man skulle kunna stöda inom
äldreomsorgen, framförallt inom virtuprojektet, och inom handikappservicen
så att man lättare kunde få hjälpmedel. Men när det gäller missbrukarvård
och barnomsorg så tror jag inte att det finns tillräckligt mycket pengar att
tjäna för de privata att starta upp.
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Vi får hoppas att det ger den start som regeringen har önskat.
Minister Wille Valve, replik

Det är riktigt som ltl Kemetter sade inledningsvis att det gäller verksamhet som ordnas av kommunerna. Man kan också notera att vad som i
servicesedellagen bestäms av kommuner gäller även kommunalförbund.
KST kan också utfärda servicesedlar inom dessa områden.
Vad gäller ledamotens utvärdering av konsekvenser så tycker jag att
det ska bli väldigt spännande att se effekterna av de här nya möjligheterna som öppnas upp. Det har skett intressant utveckling på den finska
sidan där företag har etablerat sig och erbjuder tjänster åt kommunerna,
alternativ för brukarna, och det måste motsvara minst den nivå som
kommunerna själva erbjuder. Man kan verkligen säga att här är både
hängsel och bälte på.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, herr talman! Det positiva är att regeringen sett till klienternas betalningsförmåga. Det är bra när det gäller funktionsnedsatta och andra
som inte är ute i arbetslivet och har det ganska ekonomiskt tufft.
Den intressanta utvecklingen i riket tror jag beror på att man har
hälso- sjukvården inom kommunen. Då gäller det alla de här områdena
som jag och moderaterna i sitt anförande lyfte fram tidigare. Det är
inom de områdena som det är business. Som kvinnlig företagare har jag
varit på flera olika föreläsningar och där kommer det alltid fram att ska
man göra bra business så ska man inte hålla på med äldreomsorg, utan
då ska man nog hitta någonting annat. Man kan inte ta för givet att
kvinnor alltid vill starta sådana företag.
Minister Wille Valve, replik

Det är väl min förhoppning att vi en dag ska kunna erbjuda detta inom
Ålands hälso- och sjukvård, men det förutsätter en grundligare analys.
Här kan man dra en parallell till vårt arbete med integrationslagen där
ÅHS var en okänd identitet i den finska integrationslagen vilket föranledde landskapsregeringen att arbeta för en ändring av den finländska
lagen så att den nämner ÅHS idag samt att de tjänster som ÅHS erbjuder kan ersättas. Den parallellen belyser en del av den komplexiteten
som finns i att gå vidare och öppna upp för detta även på hälsovårdssidan, vilket jag tror är en god idé i grunden.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, talman! Trots den skepticism jag upplevde att ltl Sara Kemetter
hade i början mot hur mycket det här kommer att användas i kommunerna så uppfattade jag ändå att det fanns en öppenhet att systemet
kunde användas inom handikappservicen och äldreomsorgen. Jag tänker framförallt också på närståendeavlastningen där man har sett positiva effekter på andra ställen där man har använt det här systemet. Det
bådar gott om det finns en inställning också hos socialdemokraterna att
man har beredskap inom de här områdena. Det känns bra.
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Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Anders Eriksson

Talman! I likhet med föregående talare tycker jag också att det här ett bra
förslag. Det är borgerligt och bra på alla sätt och vis på samma sätt som hemvårdsstödet var, vilket jag var väldigt lyrisk över.
Även om grundtanken är bra, och jag är synnerligen positiv till grundtanken, så är den här lagstiftningen kanske lite mera haltande.
Jag noterade att ltl Gunnar Jansson också var inne på det som sägs i rubriken Bedömning av nuläget: ”Landskapsregeringen anser att det nuvarande
regelverket när det gäller användningen av servicesedlar är haltande och
otydligt. Lusläser man den här framställningen så är den är väldigt komplicerad och stundtals ganska tillkrånglad.
Innan jag går in mera på lagstiftningstekniken vill jag säga varför jag inledningsvis sade att grundtanken är väldigt bra. Oavsett hur borgerlig man är
så tror jag att man behöver se verkligheten som den är. Åland är litet och jag
tror att det kan bli ganska svårt att få den här lagframställningen och det man
efterlyser att fungera i praktiken.
Det sägs också i punkt 4.2: ”Det kan bli svårt att använda sig av servicesedlar om det inte finns ett tillräckligt antal serviceproducenter på Åland.”
Den risken är uppenbar, det tror jag att vi bör vara medvetna om.
Däremot har jag ingenting emot lagframställningen. Jag kan på alla sätt
och vis jobba för saken, men jag tror att vi behöver vara medvetna om de problem som finns. Åland är litet, det är svårt att få ett tillräckligt antal serviceproducenterna på Åland. Det är också svårt att få matchning, också här på
samma sätt som med hemvårdsstödet, mot existerande kommunal verksamhet.
Jag noterade att minister Valve sade att klienterna var det centrala i den
här framställningen. Lusläser man framställningen så är det kanske inte riktigt så till exempel i stycket 4.3 där det sägs; "kommunerna ska ha rätt att
besluta om ibruktagandet av systemet med servicesedlar. Kommunerna ska
också ha rätt att besluta till vilka tjänster servicesedeln kan användas.
Dessutom ska kommunerna godkänna de privata serviceproducenter som
kan ta emot servicesedel för sina tjänster. Kommunen ska utfärda ett beslut
till klienten om värdet på den inkomstrelaterade servicesedeln.”
Det centrala i den här framställningen är nog ändå den kommunala möjligheten att använda sig av det här systemet eller inte. Jag säger inte att jag
har någonting emot systemet. Jag tror att vi bör respektera den kommunala
självbestämmanderätten på det sättet. Däremot sägs i samma stycke: ”Klienternas åsikt ska också beaktas.” Det är någonting helt annat än att den här
lagframställningen är uppbyggd på ett sådant sätt att klienterna är det centrala i sammanhanget.
Däremot har klienterna möjlighet att vägra att ta emot en servicesedel och
kommunerna har skyldighet att på ett annat sätt ordna de tjänster som klienten behöver. Det är sant, där är klientens ställning väldigt stark.
Tittar vi på förslagets ekonomiska konsekvenser så frågade jag redan i en
replik hur det kan komma sig att om man ökar klientens valfrihet så skulle
det ge upphov till indirekta kostnadsbesparingar. Dessa två saker är inte riktigt kommunicerande kärl. Ju mera man ökar valfriheten desto mera brukar
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kostnaderna bli. Minister Valve sade att det skulle ses som ett komplement
när jag frågade två gånger hur man hade tänkt när man skrivit den här saken.
Istället sägs det längre ner i texten; "det nya systemet i framtiden medför
kostnader för den kommunala administrationen”. Det sägs ytterligare: ” Utgångspunkten ska vara att de kostnader som servicesedlarna ger upphov
till inte överstiger de inbesparingar som ibruktagandet av systemet för med
sig ”. Det är någonting helt annat att utgångspunkten ska vara det. Tvärtom,
vi kan ha en lagframställning som, om man inte är uppmärksam, kan leda till
mera kostnader än vad vi har idag. Det vill jag också peka på. Det kan säkert
låta som om jag är väldigt negativ. Men som jag har sagt, jag är positiv till
grundtanken, det gäller bara att få det att fungera i praktiken också annars
blir det lätt en papperstiger.
Det sägs så här: ”Den åländska lagstiftningen inom det rättsområde som
servicesedellagen berör bör överensstämma med den motsvarande rikslagstiftningen.” Det frågade jag också ministern, som presenterade det här, varför det måste vara på det sättet. Svaret var att det kunde ge gynnsamma effekter, dvs. att de som jobbar med de här frågorna inte behöver vara tveksamma
till vilka anvisningar som skulle gälla för man kunde helt enkelt använda de
finska anvisningarna. Det här är den stora risken med blankettlagstiftning,
att vi får en förvaltning både på landskapsnivå och på kommunal nivå som
slutar tänka helt och hållet och det är inte riktigt bra.
Jag förväntar mig att ltl Gunnar Jansson som kanske hör till de mest lagkloka i den här församlingen skulle fästa sig vid det andra stycket i detaljmotiveringarna 2 §, Hänvisningarna. Det sägs så här: ”Landskapsregeringen
anser att det är mest ändamålsenligt att låta paragrafen ha en allmän utformning istället för att i lagtexten explicit ange vilka hänvisningar som är
ifråga. Detta eftersom sociallagstiftningen eventuellt kan komma att ändras”. Det är en väldigt märklig lagstiftningsteknik som åtminstone inte jag
har stött på tidigare.
Till sist när det gäller blankettlagstiftningar så sägs det också i detaljmotiveringen till 5 §:”Generellt sett kan dock blankettförordningar vara att föredra, eftersom det på Åland i det här avseendet inte finns någon anledning
att i vidare bemärkelse avvika från rikets regelverk på förordnings- och beslutsnivå”. Det har pratats om vikten av egen lagstiftning. Här har vi en
blankettlagstiftning men man pratar också om att man ska ge en helt öppen
fullmakt. Man vet inte ens vilka paragrafer man hänvisar till eftersom sociallagstiftningen kan ändras på den finska sidan och till på köpet tycker man
också synbarligen att rikets förordningar ska användas rakt av.
Avslutningsvis, ämnet servicesedlar är väldigt positivt. Men hanteringen,
lagstiftningsuppbyggnaden tycker jag inte är så speciellt positiv. Vi får anledning att återkomma till det här i utskottet.
Minister Wille Valve, replik

Det sistnämnda måste vara någon form av i missförstånd eftersom det
står i 5 § i blankettlagen att landskapsregeringen kan besluta att författningar som utfärdats med stöd av servicesedellagen ska tillämpas på
Åland. Det står inte att det är någon automatik där, utan det står att vi
kan besluta det.
Vad gäller ledamotens resonemang i övrigt så hade jag lite svårt att
begripa detta om kostnader, valfrihet och motsatsförhållandet där, ef-
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tersom det här ostridigt kan öka valfriheten. Det kan öppna upp möjligheter för de kommuner som vill göra så. Det kan också minska kostnaderna för serviceproduktionen. Den kostnadsökning, som ledamoten
nämnde, föranleds av att kommunens roller långsiktigt kan förändras
till att bli mer av en kvalitetskontrollant, vilket jag sade i replikskiftet
med ltl Gunnar Jansson, och det förutsätter att det finns resurser på den
sidan.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Anders Eriksson, replik

Tack, herr talman! Minister Valve sade att det måste vara någon sorts
missförstånd när det gäller om man ska använda riksförordningen eller
inte. Jag citerade helt ordagrant det som landskapsregeringen själv skriver i detaljmotiveringen när det gäller landskapsförordning. Detaljmotiveringen är ju alltid vägledande och där står: ”Generellt sett kan dock
blankettförordningar vara att föredra”. Det är alltså någonting som
landskapsregeringen tycker. Om man inte på ministernivå har läst det,
så det kan inte jag göra någonting åt. Men det kan inte vara ett missförstånd för det står klart och tydligt i lagframställningen.
Sedan för tredje gången, jag tar det inte en fjärde gång, men det sägs
under rubriken Ekonomiska konsekvenser: ”Ett av målen med lagförslaget är att öka klientens valfrihet, vilket bedöms ge upphov till indirekta kostnadsinbesparingar. Det jag menar är, ju mer av valfrihet klienterna har desto mera kostnader, det brukar vara en automatik. Därför
undrade jag hur man har resonerat här?
Minister Wille Valve, replik

Vad gäller ledamotens kommentar om klientens och kommunernas
ställning så är klientens ställning stark delvis beroende på det vetot som
ltl Eriksson nämnde, men också genom den informationsplikt som finns
i 6 § 2 mom. Kommunen måste informera omfattande till klienterna om
servicesedlarna.
Avslutningsvis, talman, så har vi väldigt lite att förlora på detta.
Skulle det verkligen gå så att det inte finns ett tillräckligt antal serviceproducenter, ja då händer det ingenting utan då fortsätter vi såsom idag.
Men om vi har tur och flera åländska kommunerna går in för detta så
tror jag att vi får en bättre ställning för många medborgare i våra
åländska kommuner, de som brukar servicen som kommunerna idag
producerar.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det kan säkert vara som ansvarig minister Valve säger, om vi har tur så
kanske det blir någonting, annars fortsätter vi såsom idag. Jag är rädd
för att det kan bli så. Jag önskar inte att det blir på det sättet, men vi
måste ändå se Ålands småskalighet.
Minister Valve sade att det var svårt att begripa och jag sade att jag
inte går in på detta en fjärde gång men ändå, ju mera valfrihet man har
desto mera olika serviceformer måste presteras och desto mera kostnader uppstår det. Det är detta som jag menar, tittar man på det här så är
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det svårt att förstå hur mera valfrihet skulle leda till kostnadsinbesparingar. Det är möjligt, det är alltid möjligt, att jag kan ha tänkt fel eller
att någon annan som har hållit i pennan har tänkt fel. Men det är inte
helt logiskt, det hänger inte ihop helt enkelt. Jag tror inte att vi kommer
dess länge när det gäller den problematiken.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, herr talman! Jag vill istället svänga på frågan till ltl Anders Eriksson som påstår att ökad valfrihet alltid leder till merkostnader. Jag
skulle vilja ha ett eller kanske till och med flera exempel på detta.
Jag kan ta ett exempel. På andra ställen där man har skapat sådana
här flexibla system så finns det exempel inom närståendeavlastningen.
Husbilar åker hem till klienterna och hjälper till närståendeavlastningen
på plats. Om man då kan serva flera kommuner så blir det indirekta
kostnadsbesparingar direkt för kommunerna som upprätthåller platser
som kanske står tomma. Idag har vi i lagstiftningen möjlighet till mera
avlastning för närståendevårdarna än vad de har på rikssidan, men det
uppfylls inte fullt ut hos våra kommuner, vilket vi har fått höra i många
omgångar.
Jag ser snarare att det finns stora möjligheter till indirekta kostnadsbesparingar. Jag förstår inte riktigt det här resonemanget. Jag vill gärna
ha ett exempel på när ökad valfrihet alltid leder till ökade kostnader, för
jag känner inte igen det resonemanget.
Ltl Anders Eriksson, replik

Vi har debatterat i snart fyra år ltl Carlsson och jag. Alltid när jag ställer
frågor till regeringsblocket så vill ltl Carlsson svänga på dem och ställa
motfrågor, men vi har alla olika debattekniker.
Tar vi hemvårdsstödet som ltl Carlsson att jag behandlar i social- och
miljöutskottet, en synnerligen positiv lagstiftning, så också i hemvårdstödslagstiftningen är det svårt just p.g.a. att matchningen blir så
svår. Ska man ha ett ökat hemvårdsstöd så bör ju kostnaderna för den
offentliga dagvården i så fall minska. Men kommunerna sitter fast med
sina lokaler, sin personal och ju mer valfrihet man har så ju större är
risken till högre kostnader. I många sammanhang har det lett till högre
kostnader.
Ltl Carlsson pekade på exemplet från Sverige, som jag sade inledningsvis så tror jag att vi måste se verkligheten som den är. Vi är inte en
supermakt, vi är ett väldigt litet samhälle och det gäller att också fungera
i praktiken.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, herr talman! Nu börjar jag förstå var ledamoten får sitt resonemang ifrån. Jag håller inte med där. På lång sikt ska ju kostnaderna
sjunka eftersom hemvårdsstödet är halva kostnaderna mot vad en småbarnsplats i kommunal regi kostar.
Tillbaks till detta med servicesedlar. Jag hoppas att ltl Anders Eriksson, som kallar sig väldigt borgerligt sinnad, förstår vikten av valfrihet
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och att det finns möjligheter till flexibla lösningar som också kan sträcka
sig över kommungränserna. Ministern nämnde att företag som är registrerade i Jomala kan serva flera kommuner. Då måste väl ltl Eriksson
också se att det skapar en möjlighet för mindre företag, det skapar utveckling om man får flera företag att blomstra och då kan man serva
fler. Det skapas en bättre möjlighet för en marknad på Åland och på
grund av vår litenhet så är det viktigt.
Ltl Anders Eriksson, replik

Bara ett tillrättaläggande åt ltl Carlsson som sade att jag kallar mig borgerlig. Jag vill säga att jag är borgerlig på riktigt. Det är den stora skillnaden.
Nu förstår jag var exemplet kommer ifrån sade ltl Carlsson, hemvårdsstödet. Det var ett exempel.
Vi vet att ju mer valfrihet man bygger upp så desto större är risken att
kostnaderna stiger i höjden. Så är det. Ltl Carlssons regering skriver
själv: ”Utgångspunkten ska vara att de kostnader som servicesedlarna
ger upphov till inte överstiger de inbesparingar som ibruktagandet av
systemet för med sig.” Men i anförandena pratar man om hur enormt
mycket inbesparingar det ska bli.
Jag är tveksam, jag önskar däremot att ni har rätt, men jag är tveksam. Jag är ändå positiv till lagframställningen som jag har sagt hela tiden, men jag är tveksam till om man uppnår det som man vill måla upp.
Vi måste se verkligheten som den är.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Annette Holmberg-Jansson, replik

Tack, talman! Ltl Anders Eriksson, skillnaden är ju här nu att det är upp
till kommunerna att ordna servicen inte producera servicen. Det är när
man producerar service som det blir dyrt, det kostar pengar. Om man
däremot har möjlighet att ordna service och ha andra att producera servisen, då kan man spara pengar.
Om det kan uppstå konkurrens, om det kan uppstå ett boende t.ex. i
Jomala kommun som drivs privat och som kan samla upp alla på hela
Åland som har en viss sjukdomsbild, och det innebär att man slipper
skicka sina klienter till Sverige för dyra pengar, då kan man spara
pengar.
Om man dessutom kan låta någon som är anhörigvårdare vara kvar
på sitt arbete längre än annars, jag fortsätter i nästa replik.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det var ett konkret och bra exempel. Jag säger absolut inte emot. Det jag
har försökt säga, trots att man säger att jag vinglar hit och dit, är att
grundtanken med det här är bra. Valfrihet är bra, men jag tror att man
måste vara väldigt uppmärksam om man ska lyckas hålla i kostnaderna.
Gör man inbesparingar eller får man mera kostnader? Jag hör till dem
som stenhårt i Jomala fullmäktige har drivit att man ska ha ett höjt
hemvårdsstöd just med de argument som jag har hört nu. Jag har använt mig av de argumenten själv, ltl Holmberg-Jansson. Jag har konsta-
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terat att de inbesparingar, som vi har pratat om, inte har gått att uppnå.
Sedan kan man säkert tycka att det har varit dålig politisk styrning och
det ena med det andra. Jag konstaterar att det är enormt svårt på grund
av att kommunerna sitter fast med så stora fasta kostnader.
Annette Holmberg-Jansson, replik

Tack, talman! Jag förstår resonemanget. När man pratar om dagis så
ska det ändå produceras service. Här handlar det om att t.ex. få en anhörig att jobba kvar längre på sitt jobb heltid utan att övergå i deltidspension för att ta hand om den som man vårdar. Genom att hon eller
han klarar av att jobba längre och dessutom ta hand om sin anhörig så
då slipper kommunen sända en person till ett äldreboende och betala
dyra pengar per dygn. Då blir det ju en kostnadsbesparing. Ju mer valmöjligheter man ger till den som är anhörigvårdare så desto mera
pengar kan kommunen spara genom att den personen tar hand om sin
anhörig. Jag ser faktiskt bara att man kan spara pengar.
Ltl Anders Eriksson, replik

Vi får se om man bara kan spara pengar. Jag kunde också göra som ltl
Carlsson, jag kunde svänga på resonemanget, men jag ska inte göra det i
min sista replik.
Jag har ändå försökt resa vissa farhågor om man lyckas uppnå de inbesparingar som man tror. Jag önskar lycka till. Jag hoppas att man gör
det, men jag tror att det är bättre att man öppet och ärligt diskuterar de
här farhågorna före de dyker upp, för sedan är det svårt att sopa dem
under mattan. Man måste titta på det här ordentligt. Fungerar det här
på lilla Åland såsom det är tänkt eller fungerar det inte?
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Frågan om kostnaderna år nog väldigt relevant. Idag är barndagvården
och äldreomsorgen redan utbyggda för att täcka behovet och kommunerna bär kostnaden för detta. Kommer det då privata aktörer som tilllägg till detta så ska också servicesedlarna bekostas av kommunen. Man
kan fråga sig om kommunernas totala kostnader kommer att öka. Det
här måste man passa upp med. Jag håller helt med ltl Anders Eriksson
om detta. Man måste se till att systemet med servicesedlar inte blir
kostnadsdrivande därför att risken är uppenbar.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag är tacksam för det stödet. Jag har personligen inga problem om stödet kommer från höger eller vänster bara man diskuterar lite samma saker öppet och ärligt.
Allt, ltl Fogelström, ju inte gjutet i cement. Så här ser det ut idag i
kommunerna. Börjar vi jobba på att få flera privata aktörer så måste
man, precis som ltl Fogelström sade och som jag i flera olika repriser
försökte ta upp, vara observant på kostnaderna för den sociala verksamheten i kommunerna.
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Jag ser att ltl Fogelström ser risken på samma sätt som jag gör. Risken är uppenbar att man får högre kostnader och då gäller det att vara
observant.
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

När det gäller servicesedlar för tandvården så har vi en helt annan situation. Det finns inte offentlig kapacitet att ta hand om detta. Däremot
finns det etablerade tandläkare som servicesedlarna kan appliceras på.
En viktig del av hela det här tänket bakom servicesedlarna är nog också
att det som ÅHS sysslar med ska kunna inkluderas i systemet med servicesedlar.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag vet inte om det är den bästa modellen. Däremot är jag förvånad över
att inte tandvården var med. Jag noterade att en partikollega till Fogelström sade att det kanske blir en valfråga en gång till, men det tror jag
inte att är det finurligaste sättet att hantera detta på. Man borde nog ha
försökt lösa tandvården också på något sätt om man menade någonting
med de utspel som man hade i förra valrörelsen. Jag tror inte att det går
att köra samma sak en gång till, men det är inte min huvudvärk.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Kollegan Anders Eriksson hänvisade till mig när det gäller
tillämpningen av 5 § och så kallade blankettförordningar och blankettbeslut när det gäller tillämpning i landskapet.
Jag vill komma med ett klarläggande. Kollegan Eriksson nämnde
ingenting om att halva delen av rikslagstiftningen nu faller utanför tilllämpningen av blankettlagstiftning dvs. hälsovården. Jag föreställer mig
att när det kommer riksförordningar, beslut och andra tillämpningsanvisningar för rikslagen så kommer de anvisningarna att gälla hela paketet, medan bara halva paketet är tillämpligt på Åland, dvs. den kommunala socialvården. Det är därför som helst ser att vi har egna anvisningar
på Åland och inte tillämpar sådant som uppenbarligen inte ska tillämpas
eftersom hälsovården faller utanför hela det här systemet, inkluderande
tandvård för övrigt.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det är riktigt, det är ytterligare ett väldigt viktig motiv till att man inte
kan resonera att det blir lättare för då finns anvisningarna färdigt på den
finska sidan. Anvisningarna kan ju bli direkt felaktiga.
Det var inte till 5 § som jag hänvisade till, även om jag nämnde blankettförordning där jag hänvisade till ltl Jansson. Jag hänvisade faktiskt
till 2 §, Hänvisningar, den märkliga formuleringen: ”Landskapsregeringen anser att det är mest ändamålsenligt att låta paragrafen ha en
allmän utformning istället för att i lagtexten explicit ange vilka hänvisningar som är ifråga. Detta eftersom sociallagstiftningen eventuellt
kan komma att ändras”. Jag har aldrig sett något liknande. Har kollegan Jansson sett det?
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Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Jag håller med det originella i det här sättet att uttrycka
sig. Min grundläggande invändning, inte mot anförandet utan mot den
här tekniken med tillämpning av blankettförordningar, följer just därav
att bara halva delen av rikslagen kommer att vara tillämplig på Åland.
Medan jag ser en framtid där anvisningarna för rikslagens tillämpning
gäller dess helhet och då kan det bli ganska svårt att här på Åland veta
vad som hör vart. Det är därför som jag tycker att man skulle hålla sig
till fulltextförordningar och beslut.
Ltl Anders Eriksson, replik

Herr talman! Om den saken är vi helt eniga. Vi får återkomma till det
övriga märkliga i den här framställningen.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Gun-Mari Lindholm

Talman! Låt mig börja med ett exempel på hur det kan se ut idag. En familj
bor ute i Kumlinge. Familjen har en gammal far som någon gång i tiden har
flyttat till Mariehamn. Familjen som bor kvar i Kumlinge skulle gärna vilja att
farfar kunde komma dit över sommaren. Men båda två i familjen jobbar och
barnen är så pass små så de kan inte sköta sin farfar. Farfar behöver ha hemtjänst och lite annan form av omsorg. För att det här ska vara möjligt så
måste farfar skriva sig i Kumlinge idag.
I det här fallet med den nya lagen så om Mariehamns stad går in för att ge
möjligheter till medborgare i Mariehamn att ta del av servicesedlar så kan
man med den servicesedeln betala för sin omsorg i Kumlinge i framtiden. Det
här är det praktiska exemplet som vi talar om.
Naturligtvis är det här ändå upp till var och en kommun. Kommun har
makten att bestämma och fatta beslut om kommunen ska gå in för det.
Jag hör av diskussionen som har förekommit här att vi sätter tyngdpunkten på lite olika saker. En del talar om kommunen mera än om klienten. Ser
man det ur medborgarens perspektiv så är detta en rättssäkerhet, för det är
helt beroende av om kommunerna fattar beslut om att gå in för att erbjuda
medborgarna möjligheten att erhålla servicesedlar.
Medborgarnas rättigheter är inte särskilt starka i förhållande till kommunernas makt i den här lagstiftningen.
Det kan bli så att kraften ifrån medborgarna blir så pass stor så att kommunerna känner sig tvungna att ändå gå in för att möjliggöra att kommuninvånarna får servicesedlar. Men händer inte det så kan en kommun resonera
så som till exempel ltl Anders Eriksson, att det blir dyrare och man vill inte
erbjuda den här möjligheten till sina medborgare. Då blir den här lagstiftningen egentligen en chimär, vilket jag tycker att är väldigt synd.
Vi ska komma ihåg att medborgarnas rättigheter i förhållande till kommunernas makt i den här frågan är ganska begränsade.
Positivt är att om kommunerna erbjuder den här möjligheten så kan kommuninvånarna genom servicesedlar erhålla omsorg från andra producenter
än den service som produceras i den egna kommunen. Som följd av det
kommer man hoppeligen att kunna se nya producenter inom de här olika
verksamhetsområdena, vilka ofta är kvinnor som startar de företagen.
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Inom äldreomsorgen har vi sett exempel på företag som har försökt slå sig
in i den här branschen men som inte har lyckats. Det var inte fel på produktionen av den servicen, den var alldeles förträfflig. Men Mariehamns stad
köpte inte tjänsterna. Nu är ändå äldreomsorgen så pass mycket utbyggd i
Mariehamn så de har inte det behovet. Men även om behovet fanns då å valde
man att inte köpa tjänsterna från den privata producenten.
Ltl Gunnar Jansson förde in ett intressant resonemang i debatten. Det
finns en särskild anledning att titta på det resonemanget i utskottet. Han talade om portalparagrafen. Läser man den paragrafen så kan man få för sig att
både omsorg och vård, inkluderande tandvård, ingår i avtalen med servicesedlar, vilket ändå tas bort i det åländska lagförslaget. Jag kan förstå att man i
något skede tänkte, när man började fundera på det här, att man exkluderade
vård inom ÅHS och man tog bara det kommunala. Vi vet man i Finland producerar både vård och tandvård även inom det kommunala.
I våra administrativa strukturer är sjukvård och socialvård under separata
organisationer och administrationer. Man hade ett val, man kunde ha inkluderat det även i den här lagstiftningen, vilket man inte har gjort. Det finns säkert en anledning till varför man inte har gjort det, vilket vi har diskuterat här
i salen framförallt att man också kunde få tandvårdscheckar. Det finns en
särskild anledning för utskottet att koncentrera sig också på det i sitt arbete
och analysera varför man inte har gjort på det viset.
Jag inledde med exemplet att man kunde få hemtjänst från andra producenter än dem som man har sin egen kommun eller där kommunen har valt
att gå med i att kommunförbund eller i samarbete och tidigare har det
nämnts närståendevård. Idag har vi också inom barnomsorgen genom barnomsorgslagen möjlighet till enskilda daghem osv. Så det här går lite om
varandra.
Det är bra att utskottets penetrerar och tar till sig på vilket sätt det här
kommer att fungera rent praktiskt och att utskottet även hör vilken beredskap kommunerna har. Annars blir den här lagstiftningen tyvärr en nullitet
om man ändå inte kommer att använda sig av den. Det skulle vara synd, åtminstone vårt parti vill stärka medborgarnas och klienternas möjlighet till
valfrihet. Tack.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Jag uppskattar kollegan Gun-Mari Lindholms bedömningar som överensstämmer med mina vad gäller själva omfattningen
av lagstiftningens räckvidd såsom den kan uppfattas, men också inför
framtiden såsom vi liberaler hoppas att den kan byggas ut i framtiden
nu eller så småningom. Där råder en samsyn.
Talman! Som farfar söker jag stöd eller räddning för kollegans exempel med farfar som vill tillbringa sommaren på Kumlinge. Jag tror att
lösningen finns, kanske inte i servicesedlar ännu men i punkten innan
som ministern och jag diskuterade i ett replikskifte. Mariehamn stad och
Kumlinge kan ingå avtal som en lösning på det här problemet. Det var
det som jag tyckte att var onödigt byråkratiskt. Är det inte enklast att
farfar sköter det där själv?
Talmannen
Tiden är ute!
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Ltl Gunnar Jansson, replik

Talman! Till det sistnämnda, som ltl Gunnar Jansson anförde, så ser jag
att det finns en öppning just för farfar och familjen att få möjlighet att
erhålla service som produceras i en annan kommun än där farfar själv är
mantalsskriven. Idag är lösningen den att man skriver sig i den kommunen där man kanske tillfälligt vill bo, kanske hos det ena eller det andra
barnet. Man måste ändå skriva sig i den kommunen.
I den här lagen ser jag att man också kan öppna för den möjligheten.
Men det är avhängt av att farfars hemkommun också erbjuder den möjligheten.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, herr talman! Jag vill bara uppmärksamma ltl Gun-Mari Lindholm
på det som står på sidan 8. ”Efter sedvanlig beredning har förslaget
sänts på remiss till Mariehamns stad och Ålands kommunförbud k.f.
Ålands kommunförbund har gett utlåtande och förhåller sig i huvudsak positivt till förslaget.” Det finns tydligen ett intresse och man har
ställt sig positiv till det. Jag vet att det finns andra organisationer som
också är positivt inställda.
Som jag nämnde i ett tidigare replikskifte så gick Mariehamns socialnämnd under den förra mandatperioden in för att man vill införa det
här systemet på närståendeavlastningen. Men man avvaktade bl.a. den
här lagstiftningen. Det har funnits och verkar finnas ett intresse. Sedan
får vi se hur mycket och i hur stor grad det förverkligas.
Ledamoten tog upp det enda kvinnliga företaget som startades på det
här området i staden och det lades sedan ner. Kanske det företaget hade
varit kvar idag om vi hade haft ett system med servicesedlar?
Ltl Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Jag tror att det företaget var lite före sin tid. Om Mariehamns
stad och andra kommuner också hade gått in för det så hade de kanske
överlevt, vilket de inte gjorde i det sammanhanget.
Det är bra att Ålands kommunförbund har en positiv syn. Jag tror
ändå att det kan finnas schatteringar beroende på kommunernas storlek. Tidigare har man haft lite dubier här i debatten, att det beror lite på
hur många som är anställda i kommunen för att producera den egna
servicen. Detta är lite avhängt av vad kommunerna kan erbjuda för att
servicen ska produceras någon annanstans. Kommunerna ska ändå betala för servicen som produceras i hemkommunen och den servicen som
man köper någon annanstans ifrån.
Jag tycker att det är positivt att kommunförbundet har sett positivt på
det här förslaget.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Göte Winé

Tack, herr talman! Visst är det bra med vård som kompletterar kommunens
egen socialservice.
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När jag hörde ltl Gun-Mari Lindholms anförande, som var klargörande och
bra, så blev jag att fundera på kommunernas egna val. Ena dagen diskuterar
vi att det ska vara lika för kommunerna och vi får en lagframställning om
kommunerna socialtjänst där vi pratar om att alla ska få samma service.
Här lyfter vi fram en lag där det är upp till kommunerna själva att bestämma. Om jag förstår det här rätt så finns det två olika tillvägagångssätt
och personerna kan bo mindre än en kilometer ifrån varandra, med en
kommungräns emellan. Jag ser att det är lite dubbelt. Jag tycker att det
känns lite speciellt.
Herr talman! Orsaken till att jag begärde ordet är att jag önskar ett förtydligande från ministern. Är det faktiskt så nu att det är kommunerna som
själva bestämmer? Att det inte är så att en klient kan komma in och säga att
han eller hon vill ha en viss sorts service som en serviceproducent kan erbjuda och att man då har rätt att få den servicen när man pratar om valfriheten? Det är viktigt att man verkligen har detta klart och tydligt för sig. Om klienten säger att man ska ha lika stor rätt att få den här servicen som man får i
grannkommunen, då blir det ett bekymmer. Där skulle jag vilja ha ett litet
förtydligande.
Samtidigt ber jag att utskottet lite ser på kostnaderna för kommunerna.
Det är nog en viktig sak.
Det beror på vem som producerar tjänsterna och hur man producerar.
Men fortsättningsvis ska samtliga kommuner ha en grundläggande socialservice. Detta är en jätteviktig sak som jag ser det.
Herr talman! I stora kommunerna är det här jättebra. På lilla Åland med
små kommuner så är jag lite orolig för hur detta kommer att slå för de mindre
kommunerna.
Det var en debatt här om ett privat äldreboende. Det kanske hade varit
bättre om det hade funnits servicesedlar då. Det företaget var lite före sin tid.
Kommunerna måste ändå ha sin grundbemanning och erbjuda ett visst antal vårdplatser. Då måste man ändå bygga ut. Man måste samtidigt veta var
de äldre vill vara. Vill de vara inom den kommunala regin? Då behöver man
ha den servicen också. Det blir jättesvårt att veta på vilka fot man ska stå och
hur man ska gå vidare med det här.
Jag hoppas att jag får ett litet förtydligande av ministern. Jag har varit
bortrest så jag har inte hunnit sätta mig in i lagen som jag borde ha gjort, vilket jag ber om ursäkt för. Därför gör jag det den enkla vägen och begär att
ministern svarar.
Jag önskar också att utskottet tittar lite på kostnaderna för kommunerna,
för det tror jag att är en viktig sak.
Minister Wille Valve, replik

Talman! Det är riktigt så som ltl Winé anförde. Det är kommunerna som
bestämmer huruvida kommunen vill ta i bruk möjlighet att utfärda servicesedlar eller inte.
En kommuninvånare som är missnöjd med sin kommun för att den
inte erbjuder servicesedlar, vilket en annan kommun gör, får härja, bilda
opinionsbildande verksamhet och samla in namn, men det är kommunerna som bestämmer om man går in för systemet med servicesedlar.
Däremot öppnar det upp för kommungränsöverskridande lösningar i
och med detta som framkom tidigare i debatten, dvs. i den service för-
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teckning som kommunerna ska uppgöra kan man även ta upp andra
kommuners företag.
Ltl Göte Winé, replik

Tack! Då vet man att det är upp till kommunerna vad de har råd att erbjuda. Jag tror att det blir merkostnader framförallt för de mindre
kommunerna.
När det gäller det gränsöverskridande samarbetet så fungerar det
idag, men det kan ändå bli en ganska stor skillnad beroende på i vilken
kommun man bor. Det kommer att bli ännu mera diskussioner om i vilken kommun man bor och det är synd när vi pratar om socialservice.
Minister Wille Valve, replik

Tack, herr talman! Det intressanta ser vi sedan om exempelvis en stor
kommun som Mariehamn går in för servicesedlar och det börjar komma
företag som erbjuder de tjänster som lagen förutsätter. Då är det tänkbart att exempelvis Sunds kommun kunde ta in Mariehamns företag i
sin förteckning som uppgörs enligt 4 § i servicesedellagen. Det är en
värld av möjligheter!
Ltl Göte Winé, replik

En värld av möjligheter för dem som har råd! Det blir lite så. Redan idag
vänder man på varenda cent och ser vad man har råd med och vad man
kan erbjuda. Man borde kunna erbjuda mer, men ibland så går det inte.
Tidigare pratades det om att man skulle privatisera städtjänsterna
inom det kommunala. Allting var så grönt, det skulle bli jättefint och det
skulle bara bli mera. Jag ser själv idag hur svårt det är, hur svårt det är
att få tag i någon och på vems villkor det är. Det är inte på klientens villkor. Jag är rädd för vad det kan bli av detta. Samtidigt ser jag en viss risk
med att man försöker banta den sociala servicen och det ser jag inte som
positivt. Jag sade att jag ser en risk, jag är inte säker. Minister Valve och
jag ser inte lika på den här frågan, men jag har full respekt för åsikterna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, herr talman! Ltl Göte Winé pratar om rädsla. Han är rädd för att
medborgarna kommer att kräva olika saker.
I kommuner där de har infört servicesedlar har man sett att invånarna i grannkommunen, som inte hade servicesedlar, började fråga efter
just de tjänsterna som grannkommunen hade erbjudit via servicesedlar.
Det har dragit i gång ett bra medborgarintresse för det här, och det tycker jag att man ska se som någonting positivt. Kanske också ltl Winé
kunde se det som någonting positivt?
Ltl Göte Winé, replik

Tack, herr talman! Jag ser mycket positivt, men jag har svårt att se det
just här.
Först ett förtydligande, jag vet inte om jag sade att jag var rädd. Det
jag däremot är orolig för är om vi har råd. En invånare som får service
med servicesedlar i en kommun så då känner nästa kommun att de
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också ska kunna erbjuda detta. Men har vi råd? Det är fortfarande det
som jag är orolig för. Klarar alla kommunerna av detta? Jag har i flera
års tid jobbat för KST. Det ska vara lika socialservice för alla på hela
Åland. Nu känner jag att vi går åt andra hållet. Det är upp till kommunerna att själva bestämma. Det vi diskuterar är att erbjuda en socialservice och det borde ha gällt alla kommuner. Det här har jag funderingar
på. Fortfarande pratar vi mycket om att vi ska ha en likvärdig socialservice på hela Åland. Med redan här kommer vi med en lag där vi går åt
skilda håll.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, talman! Jag ser snarare att det här öppnar världen, vilket minister
Valve sade, och möjligheter till just gränsöverskridande lösningar för
fler än bara en kommuns invånare om flera kommuner anammar systemet. Det blir positivt.
Jag har följt detta ganska noga och satt mig i frågeställningen med
servicesedlar eftersom jag har ett starkt intresse i frågan som säkert har
noterats. Jag har konstaterat att på flera håll har just socialdemokraterna varit rädda för det här och emot systemet från början. Men när man
har sett hur medborgarna verkligen vill ha möjligheten att kunna välja
så har också socialdemokraterna svängt i de kommuner där det här systemet har införts, de har anammat systemet och tycker att det är bra.
Jag hoppas att ltl Winé och socialdemokraterna redan från början kan
vara positiva till det här och se att det är positivt om medborgarna får
vara med och välja och bestämma.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, herr talman! Det är synd att ltl Petri Carlsson inte har fler repliker.
Jag hoppas att han begär ordet och förtydligar i vilka kommuner som
socialdemokraterna har vänt och tycker att det är bra. Hur stora är dessa
kommuner? Det har också en viss betydelse hur stor efterfrågan är.
Kommunerna måste ändå se till att man har tillräcklig socialservice att
erbjuda. Precis som när vi debatterade hemvårdstödet så måste de
mindre kommunerna ändå ha sin fulla grundbemanning. Jag ser att ltl
Petri Carlssons suckar. Vi måste se att vi är i skilda världar. Det är inte
så rosenrött ibland som ltl Petri Carlsson vill få det till, att om en kommun går in för servicesedlar så är det likadana förutsättningar för andra,
för det är det inte. Det är stor skillnad mellan kommunerna. Det finns
också kommuner utanför Mariehamns stad, ltl Petri Carlsson.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Kan förslaget att remittera ärendet till omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.
Remiss
10

Landskapets fastighetsverk
Landskapsregeringens lagförslag (LF 24/2014-2015)
Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.
Diskussion.
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Minister Wille Valve

Talman! Landskapets fastighetsverk är en reform som är lätt att försvara. Orsaken härtill är, i korthet, att denna modell är mycket väl beprövad och har
gett positiva resultat såsom beskrivs på sidan 6 i lagförslaget. Landskapsregeringen verkställer med detta förslag hela det näst sista stycket i sitt regeringsprogram.
Förslaget bygger på samma bestämmelser, principer och mekanismer som
gäller för Senatsfastigeter. På rikssidan har Senatsfastigheter gett ett samlat
grepp om fastighetsbeståndet, positiva effekter i form av kundorientering
och, inte minst, effektiv verksamhet tack vare systemet med företagsekonomisk styrning och internhyror.
Talman! Det är stora grejer det här: 400 byggnader, 5230 hektar mark, 30
750 hektar vatten. 3,3 procent av landskapets totala landyta och 26 procent
av den totala landytan. Snart ännu mer!
Förslaget är en tvåstegsraket: Redan den 1 januari 2015 omvandlades
byggnadsbyrån till fastighetsbyrån och fördes in i finansavdelningens fögderi.
Det skede vi nu befinner oss i har lite raljant kallats för att ”vi leker fastighetsverk”. Den 1 januari 2016 omvandlas fastighetsbyrån till fastighetsverk
och lagen torde då träda ikraft med full kraft.
Lagen är, som sagt, en bearbetad kopia av Senatsfastigheter. Det som
framförallt skiljer är 14 § om särskild egendom. Landskapets fastighetsverk
kan värdera viss landskapsegendom, exempelvis Kastelholms Slott såsom
”särskild egendom”, vilket innebär att det inte värderas till sitt verkliga värde
på grund av sin unika kulturhistoriska karaktär. I fallet Senatsfastigheter
värderas däremot allt, t.ex. också Åbo Slott som fått en marknadsmässig
prislapp.
Utgångspunkten är att fastighetsverket inte får bjuda ut sina tjänster på
den fria marknaden om inte i lag annat stadgas. Fastighetsverket har, strängt
taget, bara en kund; landskapet med underliggande myndigheter. Däremot
kan landskapet nog använda sig av andra aktörer än fastighetsverket.
Bestämmelserna om personalen, 21 och 22 §§ har blivit mer detaljerade efter en internremiss i förvaltningen. Personalen som överförs förblir landskapsanställda, dock i privaträttsligt förhållande. Eftersom fastighetsverket
inte har några myndighetsuppgifter behövs inte heller några tjänstemän. Värt
att notera är dock att fastighetsverket anses vara en myndighet i offentlighetshänseende, vilket föranleder en ändring av 1 § i landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet.
Några frågor: Hur avyttras då fastigheter under den nya ”regimen”? Som
det är idag krävs lagtingets samtycke för att överlåta fast egendom om inte
överlåtelsen anses vara av ringa betydelse och sker som ett led i en plan eller
process som regleras i någon annan lag, 24 § finansförvaltningslagen. Och
detta förändras inte genom det här lagförslaget. Det enda som ändras är att
när det gäller fast egendom som är i fastighetsverkets besittning är det inte
längre landskapsregeringen som fattar beslut om en sådan överlåtelse utan
fastighetsverket.
Hur ska vi förstå 1-miljonersgränsen i 13 § 2 mom.? Enligt paragrafens
2 mom. kan landskapsregeringen fatta beslut om överföring av fastighetsförmögenhetsobjekt till ett värde av högst en miljon euro. Lagtinget fattar beslut
om fastighetsförmögenhetsövergångar till ett högre värde. Vad är det?
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Gränsen på 1 miljon euro gäller inte alls investeringar utan överföring av
fastigheter mellan fastighetsverket och landskapets budgetekonomi. Som regel krävs att lagtinget ger ett bemyndigande i samband med budgetbehandlingen för en sådan överföring, men om fastighetens verkliga värde är högst 1
miljon kan landskapsregeringen fatta beslut om överföringen i stöd av 13 § i
lagförslaget.
Avslutningsvis, talman, förutsätter detta lagförslag en ändring av lagtingsordningen, vilket jag förstått att lag- och kulturutskottet är på god väg att genomföra. Vi tydliggör också att fastighetsverket ingår i det som kallas landskapets finanser i landskapslagen om landskapets finansförvaltning, dock
inte i landskapets budget samt att Landskapsrevisionen har ett tydligt mandat att granska landskapets affärsverk. Tack för ordet!
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, herr talman! I det stora hela tycker jag att det är ett bra initiativ.
Ålands Framtid har länge förespråkat att man borde förena alla fastigheter och egendom under ett tak och det är väl detta som är på gång nu.
Det som jag funderar lite på är att det i regeringsprogrammet står att
man ska införa utmanarrätter. Landskapet ska utmana sin egen verksamhet och konkurrensutsätta. Är detta lagt på is eller avfört eller blir
det fastighetsverket som kommer att driva den delen att man uppmanar
sin egen verksamhet och ser om den är konkurrenskraftig? Det finns
möjlighet att man tar in anbud och offerter från privata entreprenörer
för att konkurrensutsätta sina kostnader. Är det detta som är tanken?
Minister Wille Valve, replik

Det korta svaret är att landskapets myndigheter kan testa fastighetsverkets gentemot marknaden. Den möjligheten finns i det här lagförslaget.
Ltl Brage Eklund, replik

Varför jag tog upp utmanarrätterna berodde på en ganska stor sak i
samband med presentationen av regeringsprogrammet. Man skulle
konkurrensutsätta sina verksamheter för att testa om man har rätt prisnivå på sina tjänster. Det verkar som det inte blir något av det. Antagligen finns det inte en enig regering som driver den frågan och därför har
det väl stannat upp. Det skulle vara intressant att veta om den möjligheten ges till fastighetsverket nu.
Minister Wille Valve, replik

Svaret är nej, den möjligheten ges inte till fastighetsverket. Som sagt,
landskapets myndigheter har den möjligheten.
Däremot håller jag inte riktigt med ltl Eklund. Jag anser att vi har tagit små steg i riktning mot utmanarrätter inte minst genom det föregående lagförslaget som vi diskuterade, men även med detta lagförslag i
och med att landskapet faktiskt har möjlighet att utmana fastighetsverket.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Vtm Viveka Eriksson

Talman! Den här frågan har haft en väldigt lång startsträcka. De här tankarna
har funnits med jättelänge. Flera regeringar har jobbat i den här riktningen.
Nu är det bra att man kommer vidare och samordnar landskapets alla fastigheter under samma hatt. Det är positivt. Det har varit en lång startsträcka och
det finns förklarliga skäl för det har inte varit alldeles lätt. Man har värderat
alla fastigheter, man har infört systemet med interna hyror och det är mycket
arbete som ligger till grund för att komma till skott med den här lagframställningen.
Vi har i landskapets ägo fastigheter av alla olika slag som faktiskt har förvaltats inom de olika de avdelningarna. Miljöbyrån har förvaltat sina fastigheter, museibyrån sina fastigheter och skolorna sina fastigheter. Det behövs
verkligen att man för samman kompetensen så att det blir en mer professionell hantering av fastigheterna.
Den här saken är bra. Ändå väcks en del frågeställningar om den här framställningen som vi från liberalerna har.
Ministern berörde ganska kortfattat problematiken med bolag i det offentligas ägo. Såsom detta är uppbyggt så kommer man att ge service till sig själv
och det är tillåtet enligt EU:s regelverk. Man får inte konkurrera med det privata näringslivet.
Vi från liberalerna tycker att det är viktigt att man ändå har dörren öppen
för andra privata näringsidkare, att man faktiskt aktivt bjuder ut olika projekt
och ser till att människor som jobbar inom den privata sektorn faktiskt också
ska kunna få arbete i fastighetsbolaget.
En uppmaning är att man har en stor beredvillighet. Det betyder också att
det i fastighetsbolaget kommer att behöva finnas en bra kompetens på upphandlingar. Vi vill också efterlysa lagen om upphandling under EU:s tröskelvärden. Den lagen har funnits länge på gång, vi har den inte nu men den behövs verkligen.
Nu när man bildar fastighetsverket så måste man se till att kompetensen
finns.
Vi har funderat kring offentlighetsprincipen, insynen. Fastighetsverket
kommer att ansvar för stora landskapsägda värden. Man kommer att hantera
fastigheter som berör väldigt många människor, därför är det också viktigt
med insynen och att det är transparent.
Jag vet inte om det finns någon skillnad i ett affärsverk eller en bolagsform. Liberalerna undrar varför man väljer affärsverk, varför bildar man inte
bolag? Har det någonting att göra med offentligheten eller varför väljer man
ett affärsverk?
Landskapet har bolag, posten är ett bolag och nu har vi ett affärsverk. Vi
får många olika strukturer.
Kommer härefter alla investeringar som man satsar att skötas av det här
affärsverket? Är det så att lagtinget ger budgetmedel så kommer fastighetsverket helt och hållet att sköta det, till exempel om man ska bygga en ny
skola? Kommer fastighetsverket helt att sköta detta eller hur kommer det att
fungera när man gör större investeringar? Eller ska fastighetsverket bara
sköta underhåll?
Lagtingets möjlighet att påverka är viktigt. Nu blir det ännu längre armlängdsavstånd från lagtinget till dem som förverkligar budgeten. Det är viktigt att lagtinget har tillräckliga möjligheter att vara med och påverka. Mi859

nistern beskrev att det är via budgeten som lagtinget har möjlighet att säga
sitt. Vi har en viss oro. Har faktiskt lagtinget kvar något av makten eller frånhänder man sig makten väldigt mycket?
Det blir ändå några få personer som kommer att hantera det, det blir en
styrelse och det blir en VD som får väldigt stor makt att hantera alla de frågor
som ska behandlas av det här verket.
Vi har också funderingar på styrelsen och VD. Kompetenskrav framgår inte
av den här framställningen. Det är ju väldigt viktigt att det finns en övergripande helhetssyn och att olika intressen finns representerade. Det räcker inte
med att man tillsätter en politisk styrelse och bara ger politiska riktlinjer. Det
måste finnas kompetenser också i styrelsen. Har man tänkt någonting på hur
styrelsen ska vara sammansatt?
Ett mål och ett krav på affärsverket kommer att bli effektivitet och man
kommer också att ha ett visst avkastningskrav. Det betyder att man måste
sätta pris på hyror på alla våra förvaltningsgrenar, på alla enheter och alla
avdelningar. Det får sedan inte leda till att det blir budgetökningar inom olika
avdelningar. Hyrorna måste hållas på rimliga nivåer. Avkastningskravet får
inte bli så starkt att man pressar fastighetsverket att höja hyror så att man i
sista ändan kanske inte gör några inbesparingar och då får vi betala någon
annan väg.
När det gäller avkastningskrav och effektivitet så har vi ett frågetecken angående särskild egendom. Det här är ju väldigt känsligt. Det måste också i
framtiden finnas garantier så att våra kulturfastigheter; slottet och våra andra
fina fantastiska kulturegendomar, har ett fortsatt underhåll. Man får inte
bara välja att sälja bort dem. Det måste göras en kravlista, någon sorts garantilista, för dessa byggnader. Det är viktigt att veta hur man tryggar underhållet och bevarandet av kulturhistoriska byggnader.
Sedan har vi också andra funderingar. Ministern nämnde antalet hektar
som jag inte minns exakt, men landskapet äger mycket hektar. Kommer fastighetsverket också att sköta alla arrenden av jordbruksmarker? Hur kommer
det att bli med våra naturskyddsområden? Vem kommer att bevaka de intressena? Det finns många frågeställningar som dyker upp.
Offentliga Åland, vi pratar väldigt mycket om mera samverkan och mera
samarbete. Vi från liberalerna undrar om man har diskuterat möjligheterna
att föra in också andra delar av det offentliga Åland? Då tänker vi förstås på
kommunerna och alldeles särskilt på Mariehamn men också på andra kommuner. Det skulle vara logiskt att man hade ett fastighetsverk på Åland och
att man sedan skulle ge service till hela det offentliga Åland. Det är fortfarande ”in house”, att man ger tjänster till det offentliga. Vi tycker att man behöver ha detta fortsättningsvis med i funderingarna.
Sammanfattningsvis från liberalernas sida; det är bra att samordna och det
är bra att föra samman kompetenser. Man får högst antagligen en mer effektiv och professionell skötsel.
Nu kan inte ministern svara på alla mina frågor men vi ber utskottet att
faktiskt fundera på följande frågor:
 Varför har man valt affärsverk?
 Privata aktörer och upphandling; att man faktiskt också tryggar
privatas möjligheter att sköta verksamhet för fastighetsverkets
räkning.
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Att man tittar på offentligheten och insynen och lagtingets påverkan.
Att man ser på kompetenser för styrelsen och att olika intressen
bevakas.
Samordning med kommunerna.
Hur man tryggar skötseln av kultur- och naturmiljöer och byggnader med kulturhistoriskt värde.

Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, herr talman! Tack för ett mycket konstruktivt anförande. Det var
mycket bra punkter som jag håller med om att man säkert kan klargöra i
utskottet.
Det här är ändå frågan om en länge väntad reform. Det är en mycket
framgångsrik reform när man frånskiljer fastighetsverket från resten av
verksamheten. På det sättet tycker jag att det är mycket bra.
Jag har en direkt fråga. I ert anförande lyfte ni fram bolag, affärsverk,
ni nämnde posten och det nya fastighetsverket och ni nämnde många
olika strukturer. Det resonemanget förstod jag det helt enkelt inte. Jag
vill gärna ha ett tydliggörande.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Om jag kommer ihåg rätt så för några år sedan bytte man bolagsform för posten. Tidigare var posten ett affärsverk och man gjorde
ett bolag av det. Varför väljer man affärsverk i den här verksamheten
och inte bolag?
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, herr talman! Jag är inte någon form av bolagsexpert men jag tror
att det har att göra med att affärsverket kommer att fungera ”in house”.
Det har säkert med det att göra kan jag tänka mig.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Vi har tänkt att det också möjligen kan ha att göra med insyn
och offentlighet. Vi tycker att det är bra att lagutskottet ändå tittar på
det här.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Wille Valve, replik

Tack vtm Eriksson för ett jättebra anförande. Det märks att vtm Eriksson har läst förslaget ordentligt.
Vad gäller särskild egendom så kan även naturskyddsområden föras
in, i synnerhet sådana områden som landskapet har införskaffat enbart
med syfte att skydda exempelvis fornlämningar. De kan också hamna in
på den här listan.
I övrigt får jag återkomma senare i utskottsbehandlingen till dessa
frågor.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Den mest angelägen frågan av dem alla är detta med särskild
egendom. Nu när man genomför detta måste man se till att man tryggar
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statusen på både kultur- och naturmiljöer så att det inte finns en risk att
man inte underhåller dem. Tanken är ju att då får man inga pengar tillbaks eller om man får någonting via budgetmedel. När detta affärsverk
ska ha effektivitetskrav på sig så finns det alltid en risk att de här värdena riskerar att komma i kläm.
Man måste bygga upp något system där man verkligen pekar ut de
här byggnaderna och de här miljöerna och har särskilda garantier och
krav på hur de ska skötas.
Minister Wille Valve, replik

Delvis finns byggnaderna redan utpekade i den förteckning som ingår i
landskapets årsredovisning över landskapsegendom.
Vad gäller det som vicetalmannen inledningsvis nämnde, ja, det har
varit en lång process. Det har varit mycket arbete både med tanke på
värdering av fastigheter, personalfrågor och vilka fastigheter. Vi har varit mycket mån om att göra detta ordentligt. Det är precis som vicetalman sade, det här är kulmen av en lång process som spänner sig över
flera mandatperioder.
Kan vi öppna det här för mera av det offentliga Åland exempelvis Mariehamn stad? Som vicetalmannen noterade så finns det bara en kund
nu, det är landskapet. Lika som vi har kunnat se på andra håll i vår omvärld så har verksamheter inom fastighetsverk successivt byggts ut. Det
kunde vara ett naturligt andra steg, exempelvis för nästa regering, att
också ta in andra offentliga aktörer på Åland.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Det hoppas jag verkligen. Vi behöver samarbeta kring sådana
frågor på Åland. Om man har alla professioner och alla kompetenser
samlade till ett fastighetsverk så ska man också kunna sköta en bredare
samling av fastigheter, så det hoppas jag verkligen att man kommer vidare med.
Sedan när det gäller detta med lång startsträcka så en mandatperiod
är ändå förhållandevis kort för att kunna genomföra reformer. Därför är
det så viktigt att den avgående regeringen ger den översta stafettpinnen
till nästa regering. Till den här delen har det fungerar bra. Jag tror att
det är tre regeringar som har jobbat med de här frågorna. Nu är vi fem
före i mål fast det finns mycket mera att göra, bl.a. samordningen av
hela offentliga Åland.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Karl-Johan Fogelström

Fru talman! Från den socialdemokratiska gruppen välkomnar vi det här lagförslaget. Det är en bra reform. Det är viktigt att de som utnyttjar fastigheternas utrymmen också bär kostnaderna för dem.
Kundfokusering och företagsekonomisk styrning av fastighetsskötseln är
ett rätt sätt att hantera pengarna på så att inte kostnaderna stiger för mycket.
Man ska vara medveten om kostnaderna.
Modellen som har valts med affärsverk möjliggör en företagsekonomisk
styrning.
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I Sverige har man gjort forskning kring organisationsformen som har visat
att den enskilt viktigaste faktorn för effektiv verksamhet är att man har kompetent personal som driver verksamheten å ena sidan samt att man har tydliga ägardirektiv. Det är alltså inte verksamhetsformen som är avgörande,
utan det de som utför verksamheterna och att ägaren är tillräckligt tydlig i sitt
ägarskap.
Det här är ett viktigt led i den omfattande strukturförändring som har skett
under den här regeringens tid. Jag håller med vtm Viveka Eriksson att när
det gäller stora reformer så är en mandatperiod en relativt kort period. För
omfattande strukturförändringar krävs ofta flera mandatperioder.
Den här reformen är en i raden av de strukturförändringar som regeringen
har genomfört. Landskapsregeringen har genomfört en del större reformer
och andra mindre reformer, t.ex. ombudsmannamyndigheten. Den största reformen är sjötrafiken som också syftar till att effektivisera trafiken, minimera
kostnaderna samt att kunna ge service på samma nivå som tidigare. Andra
reformer är avbytarservicen, åländsk digital agenda och nu fastighetsverket.
Det är en lång rad av förändringar som har skett.
Konsekvenserna av dessa förändringar kommer att få fullt genomslag först
i år och nästa år. Det tar tid innan de sätter sig. När man tittar på 2014 års
bokslut så syns inte alla effekter av de förändringar som har gjorts, de kommer att synas 2015 och 2016.
En intressant fråga, som jag inte är säker på att nämns här, är principerna
för hyressättningen. Jag har exempel från Mariehamn stads stad som nu har
gått in för en hyresökning som ger kostnadstäckning. Det är detta som man
strävar till. I staden gällde först marknadshyror, men de fungerade inte riktigt. Marknaden var olydig, hyrorna blev för låga, betydligt lägre än kostnaderna.
Vi välkomnar detta. Jag sällar mig också till dem som tyckte att vtm Eriksson höll ett bra anförande. Det är bra vägkost till utskottsbehandlingen. Det
var våra kommentarer, tack.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det här är processer som vi har haft på gång inom Mariehamn
och statsförvaltningen. Jag vet att socialdemokraterna mycket tydligt
har drivit styrelsesammansättningar och medborgarnas insyn i bolag
och affärsverk. Är det nu helt på sin plats att göra på det här viset? Hur
skiljer sig den här processen från den processen som haft vi har haft i
stan? Jag skulle vilja ha ett klargörande från socialdemokraternas sida
om det är till fyllest med insyn och transparens i det här affärsverket?
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

När det gäller bolag så i väntan på att lagstiftningen om offentlighetsprincipen moderniseras hos oss så har vårt förslag varit, och det vann
gensvar när det gällde Mariehamns hamn AB, att sätta in en bestämmelse i bolagsordningen om att offentlighetsprincipen ska gälla. Nu är
inte detta ett bolag. Vårt förslag till alla landskapsägda bolag är att en
sådan bestämmelse skulle införas så länge inte lagen säger det explicit.
Hur det är ställt när det gäller ett affärsverk och offentlighetsprincipen så måste jag erkänna att jag inte vet. Jag förutsätter att det inte är
lika strikt som man kan tolka aktiebolagslagen.
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Ltl Katrin Sjögren, replik

Det ska utskottet titta närmare på. En väsentlig del är insynen så att
ålänningarna kan ha kontroll hur de samhällsägda bolagen och affärsverken sköts.
När det gäller ägardirektiv så har vi fått erfara från samhällsmedborgarna att trots att det finns ägardirektiv så fungerar det överhuvudtaget
inte. Jag tänker närmast på radion. Liberalerna vill verkligen att det ska
bli insyn och transparens i den verksamhet som landskapsregeringen
utövar.
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Det håller jag helt med om, absolut. Vi stöder det till fullo. Det är vår
linje i staden och det är vår linje i lagtinget när det gäller de bolag som
landskapet äger.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Ltl Fogelström nämnde att man borde ha hyror som
ger kostnadstäckning. Det är en självklarhet om man ska få affärsverket
att snurra runt. Man borde också ha avkastningskrav på hyrorna, att
man bygger upp ett kapital för investeringar så att man inte varje gång
man ska göra en investering måste komma till lagtinget efter pengar.
När det gäller fastigheter så måste man bygga upp hyrorna i förhållande till fastighetens värde och kvadratmeterpris som man kan ta ut.
Det finns väl inte ett generellt kvadratmeterpris över alla byggnader.
Fastighetsverket måste jobba fram ett system.
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Jag tolkar att det här ska vara föremål för företagsekonomisk styrning.
Det innebär också att om ägaren säger att man ska en viss avkastning så
ska affärsverket i det här fallet jobba på ett sådant sätt att den avkastningen ges. Den ska ju givetvis vara rimlig i förhållande till syfte med
verksamheten.
När det gäller hyressättning så ska man väl sätta hyror som man sätter hyror normalt inom den privata sektorn, att man får täckning för
kostnaderna och att man får en rimlig avkastning på det kapital som
finns inbakat.
Ltl Brage Eklund, replik

Det här är egentligen en onödig replik, men då är vi överens.
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Ja, jag noterade det med tillfredsställelse.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Gunnar Jansson

Tack, talman! Utöver de påpekanden och anföranden som hittills har presenterats, och som är värdefulla och relevanta med tanke på utskottsbehandlingen, så har jag de facto två tillägg.
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Det ena gäller formen för överlåtelse av landskapets fasta egendom. Det
andra rör frågan om offentlighet i fastighetsverkets verksamhet.
Den egendom vi talar om redovisas i korta ordalag på sidan 4 i lagförslaget.
Det handlar om betydande mängder, ministern nämnde dem i sin presentation. Då kan man fråga sig hur de blivit landskapets egendom. Det framgår
nästan ingenting om hur det har gått till. Det har inte kommit till av sig själv,
det har gått till på något sätt. Naturligtvis genom lagstiftning, genom att
landskapet Åland har en offentligrättslig, juridisk personlighetsstatus i Finland så har också landskapet subjekt för äganderätt. Praktiskt taget all den
egendom som beskrivs här på sidan 4 har tillkommit genom självstyrelselagstiftning, lite på olika sätt faktiskt. Vid varje reform har det inträffat någonting. Senast år 1993 skedde kanske den mest radikala förändringen. Vid reformen 1951 övergick till landskapet den egendom som inte i förordning förbehålls staten, då kom det en förordning som räknade upp alla världens olika
enskildheter runt omkring oss.
Nu är ordningen den att den statliga fasta egendom som Finland inte
längre behöver för egentlig statsförvaltning övergår genom lag i landskapets
ägo. Så har det gått till, så har den tillkommit.
Därutöver har egendomen i många fall förkovrats. Den fasta egendom där
vi nu befinner oss har landskapet faktiskt köpt, förvärvat av privata ägare här
under denna byggnad, medan byggnaden i sig har tillkommit med stöd av extraordinarie anslag. Formerna för den fasta egendomens tillkomst och förkovran är många. Landskapet har förkovrat underhållit och skött många fasta
egendomar med egna medel.
Allt detta som jag nu säger syftar till min åsikt i den första frågan: Hur ska
den här typen av fast egendom som tillhör landskapet överlåtas? Lagförslaget
säger vem som beslutar men säger ingenting om hur det ska gå till. Här vill
jag tala mig varm för den gamla goda skandinaviska principen, att det man
gemensamt förvärvat det ska också ges ut så att alla har en chans att förvärva
det. Jag menar att utskottet lite borde fördjupa sig i frågan om hur landskapets fasta egendom ska överlåtas. Ska det vara bara genom att någon ber att få
förvärva den och när värdet är under en viss nivå så ingår man ett avtal och
därmed är saken klar. Är det rättvist? Enligt min mening är det inte rättvist.
Ska det vara ett öppet förfarande, anbudsförfarande, konkurrensutsättning
eller någonting sådant? Det är mycket möjligt. Den mest allmänna och mest
normalt förekommande formen är ju, beträffande gemensam egendom, att
alla delägare ska ha en chans att förvärva sådant som överlåts genom offentlig auktion. Svårare än så är det de facto inte.
Vår lagstiftning är lite otydlig på den här punkten. Jag skulle som förutvarande lagfartsdomare gärna se att frågan skulle förtydligas så det inte längre
råder osäkerhet om hur det ska gå till. Det är gott och väl att det finns regler
om vem som beslutar. Det är också mycket önskvärt att det bestäms tydligt,
transparent och öppet för alla delägare hur det ska gå till.
Landskapet är den juridiska entiteten men den utgörs ju av oss alla. Vi kan
därmed anse oss vara delägare i den egendomsmassan som vi nu här diskuterar. Offentlig auktion är enligt min mening huvudregel. Sedan kan man alltid
diskutera nivåer och gränser. Är 1 miljon euro en bra gräns? Ska det vara mer
eller mindre?
Jag avslutar med att återge en rättslig tradition som har gällt i vår rättsordning egentligen ända sedan början 1917 när Finland de facto fick ett av de
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starkaste egendomsskydden överhuvudtaget i dagens EU. Finland är känt för
att ha ett av de starkaste egendomsskydden i konstitutionerna som existerar.
Det är gott och väl, de historiska skälen till det är uppenbara men jag går inte
in på dem.
Lagstiftningen har mycket länge byggt på principen att samhällets fasta
egendom och inkomstbringande rättigheter får överlåtas enbart med lag där
hela folkets företrädare är med och bestämmer om det är ändamålsenligt att
göra på det här viset, om det är rättvist och därmed försvarligt. Nu kan man
kanske inte, såsom tidigare, ställa krav på lagnivå men istället ser jag ett behov av att ha tydliga regler för hur den som har rätt att bestämma ska bestämma förfarandet för överlåtelse av fast egendom. Vi har mycket tydliga
regler i lagstiftningen för hur fast egendom överlåts. Det går inte till hur som
helst utan det är ganska bestämda regler för hur det ska gå till.
I det sammanhanget kan jag som en parentes nämna att enligt nuvarande
självstyrelselag är landskapet mottagare av danaarv, dvs. arv när det inte
finns någon legal arvinge eller testamente. De tillfaller numera landskapet,
tidigare staten men i praktiken är inte det här heller någon komplicerad fråga
eftersom normalt ska ju danaarv överlåtas till någon närstående. Om det inte
finns någon närstående så är det oftast vederbörande kommun, där den avlidne senast bott eller där den fasta egendomen ligger, som är mottagare. Den
delen är inte komplicerad även om den regleras i självstyrelselagen. Det var
det ena, fru talman.
Det andra är lagförslag nummer 3. Frågan tangerades här i ett replikskifte
mellan ledamöterna Katrin Sjögren och Karl-Johan Fogelström. Här föreslås
en konkret ändring i landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet.
Jag ber nog utskottet, med is i hatten, att fundera på förslaget.
Vi har hört motiven och grunderna för varför den här typen av förvaltning,
där den offentliga myndighetsutövningen de facto är ganska blygsam, överförs enligt förslaget till ett affärsverk. Sannolikt landar det så småningom i ett
bolag, men det är en annan diskussion. Jag går inte in på den.
Nu står det i offentlighetslagen; ”med myndigheter avses i den lagen landskapets myndigheter, landskapets affärsverk då de sköter offentliga förvaltningsuppgifter.” Det här tillägget föreslår man nu att stryks. Med myndighet skulle härefter avses landskapets affärsverk.
Jag känner väl till den diskussionen som har förekommit i Mariehamn i
förbindelse med bolagisering och behovet av att definiera myndighetsutövning. Privaträttsliga bolag ska ju inte syssla med myndighetsutövning per definition, medan affärsverk får göra det ifall vissa grundlagsenliga krav är tillgodosedda. Är det verkligen så här man vill ha det? Kommer affärsverket att
fungera effektivt affärsmässigt, försvarligt och förnuftigt om fastighetsverket
rakt av är att betrakta som en myndighet i hela dess vidd? Jag är inte säker på
det. Det här är lånat från viss kommunal hantering Sverige, jag förstår det.
I Finland har man delvis en annan syn på den här frågan, där har man en
mycket bestämd åsikt att när det gäller offentlig myndighetsutövning, oberoende av vem som utövar den, så ska den vara öppen för insyn i alla dessa lägen. När man däremot har överfört offentliga uppgifter på andra aktörer än
myndigheter så kan det finnas förhållanden, närmast av affärsmässig natur,
där man bör överväga hur man vill ha det. Motiveringen till det här förslaget i
1 § i offentlighetslagen är ganska kortfattad. Man säger att för att lagen ska
vara tillämplig i affärsverket så måste den ändras, men man säger ganska lite
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om varför och framförallt ser man ingenting om konsekvenserna av en sådan
här åtgärd. Det här har jag inte något större behov av att diskutera nu. Jag ser
gärna att utskottet lite mera fördjupar sig i det hela och gör klart för sig vad
myndighetsutövning innebär kontra en affärsmässig verksamhet i ett affärsverk som också, enligt lagförslaget här, i allt väsentligt kommer att utgå ifrån
principen för hur privaträttsliga aktiebolag fungerar. Det var mina små tilllägg. Tack, fru talman.
Vtm Roger Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag tror inte att jag hängde med när det gäller problematiken i den första delen; överföringsfullmakten av egendom. I 13 §
finns angivet att landskapsregeringen ges möjlighet att till fastighetsverkets besittning överföra egendom med stöd av bemyndigande av lagtinget i samband med behandling av landskapets budget.
I 20 § står det sedan om överföringsfullmakten som vi ger till landskapsregeringen. Till vilken del brister dessa bestämmelser enligt kollegan Gunnar Jansson?
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Kanske inte brister, men jag är närmast ute efter ett förtydligande, enligt principen att det som vi alla äger ska vi också alla ha
möjlighet att förvärva ifall det allmänna inte längre behöver uppehålla
ett gemensamt ägande. Ett förtydligande om sättet hur överlåtelsen ska
gå till kunde vara påkallat.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Här är väl inte den frågan på bordet att landskapet skulle
avhända sig någon del av den egendom som man nu avser att överföra
till det gemensamma verket? Man överför endast sådant som är avsett
att besittas av detta landskapsägda verk. Har man sedan övriga tillgångar som man vill släppa på den öppna marknaden så regleras ju inte
det av det här lagförslaget.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Jag uppfattade att det ytterst handlar om innehållet i det
bemyndigande som överföringen skulle innebära till bolaget i fråga. Men
jag har ingen färdig lösning på det hela. Jag gav uttryck för mina allmänna synpunkter och hoppas att utskottet lite kan fördjupa sig i de här
frågorna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Wille Valve, replik

Tack, ltl Jansson. Vtm Jansson belyste redan den första frågan i repliken.
Vad gäller den andra frågan om handlingars offentlighet så är jag lite
förvånad över att ltl Jansson tar upp det eftersom lagändringen som vi
gör innebär att vi stryker; ”då de sköter offentliga förvaltningsuppgifter”. Vad är det? Ja, då är affärsverket en myndighet i offentlighetshänseende. Vad som gäller för myndighet står klart och tydligt i landskapslagen om allmänna handlarnas offentlighet: ”Allmänna handlingar en-

867

ligt denna landskapslag är handlingar som utfärdats eller upprättats
av myndighet.” I 2 § står: ”Allmänna handlingar är offentliga enligt
vad som stadgas i denna lag.” I mitt tycke är det ganska klart skrivet
vad som gäller.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Absolut, det konstaterade jag också. Det är väldigt tydligt
vad som föreslås, att affärsverket i all dess verksamhet ska betraktas
som en myndighet. Min fråga var bara om det är detta som man verkligen avser?
Minister Wille Valve, replik

Nej, affärsverket är nämligen inte en myndighet, därför finns det heller
inte tjänstemän. De som kommer att arbeta där kommer att ha vanliga
arbetsavtalsförhållanden. Dock undantagsvis i offentlighetshänseende
betraktas affärsverket som en myndighet enligt den föreslagna lydelsen i
1 § landskapslag om allmänna handlingars offentlighet.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Utmärkt! Redan den här replikväxlingen är grund nog för utskottet att
fördjupa sig lite närmare i den här frågan, inte minst i belysning av den
diskussion som har förekommit nyligen i samhället om effekter av förändringar i verksamhetsformer. Jag säger inte att någonting är rätt eller
fel här. Ni ska inte uppfatta det här som en kritik av någonting. Jag är
för transparens och öppenhet i alla dess former. Jag bara menar att det
kan vara nyttigt för utskottet att också försöka fördjupa sig i följderna av
en sådan här åtgärd.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Kan förslaget att remittera ärendet till lag- och kulturutskottet omfattas? Förslaget är
omfattat. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.
Remiss
11

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2015
Landskapsregeringens budgetförslag (BF 5/2014-2015)
Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
Diskussion.
Vicelantrådet Roger Nordlund

Fru talman! Det här är en tilläggsbudget som egentligen inte innebär några
merkostnader just nu för tillfället, men som nästföljande år 2016 och framåt
kan innebära budgetbelastning.
Den här tilläggsbudgeten innebär förslag till förändrade skrivningar och ett
nytt avtal mellan Ålands landskapsregering och hushållningssällskapet. Det
ger hushållningssällskapet möjlighet att förändra den verksamheten som är
utlokaliserad till dem redan tidigare genom avtal och förändra den på ett sådant sätt som hushållningssällskapet själva anser vara mest ändamålsenligt i
dagsläget på ett sådant sätt så att de kan öka lönsamheten inom jordbruksnäringen. Det är väldigt viktigt idag.
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Det andra förslaget, fru talman, är att vi utökar ramen när det gäller fiskeriprogrammet med cirka 2,5 miljoner euro för att möjliggöra en regionalpolitiskt väldigt viktig och stor satsning i skärgården. I Kumlinge är det nu aktuellt med en fiskfoderfabrik och det kan innebära mellan 15 och 20 nya arbetsplatser. Vi vill därför på det här sättet skapa ett utrymme inom EU:s fiskeriprogram. Vi från landskapet föreslår att vi ska skjuta till mera nationella medel, egna pengar, in i det här systemet. Skulle vi använda programmet såsom
det ligger så skulle den här enskilda satsningen tränga undan nästan allting
annat. Vi tycker att det finns så många andra goda saker i det programmet
som det också behöver finnas resurser till och som kan förverkligas.
Den andra satsningen som finns med här är fiskodlingen på land som håller på att förverkligas i Eckerö. Där finns det också ett behov av ett visst tilläggsstöd från samhällets sida. Om detta blir godkänt i lagtinget ger det också
utrymme för att vi kan vara med och säkra tillkomsten av den investering
som vi ser både som en väldigt viktig satsning på livsmedelssektorn men
också som en väldigt viktig miljöpolitisk strategisk positionering för Åland.
Inga pengar just nu men det här förslaget ger utrymme för framåtsyftande
investeringar och verksamheter. Vi kommer sedan i 2016 års budget ta upp
medel för fiskeriprogrammet.
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Luften står stilla och det har varit långa anförande idag så jag ska
försöka hålla ett väldigt kort anförande och bara en sak.
Finansminister Nordlund sade att man har utökat ramen för fiskeriprogrammet. Det är sant. Jag tänker ända ta upp en fråga som jag har tjatat om
många gånger och det handlar om konsekvenserna av drivgarnsförbudet. Jag
noterade, efter mycket om och men, att landskapsregeringen faktiskt röstade
om detta.
För dem som inte känner till detta så år 2004 tog EU ett beslut om att man
skulle förbjuda drivgarnsfisket i Östersjön. Det ledde till att de åländska laxfiskarna hade fyra år på sig, till den 1 januari 2008, att försök avyttra sina fiskefartyg och sina bragder. Man hade också möjligheter att via EU:s fiskerifondsprogram betala ersättning för de skrotade aktuella båtarna. Det gjorde
man i Finland, det gjorde man i Sverige men det gjorde man i väldigt, väldigt
ringa omfattning här på Åland. Det var på grund av någon sorts besynnerlig
politisk prestige som fanns i dåvarande, dåvarande landskapsregering. Det
börjar bli ganska länge sedan.
Ett överstatligt beslut togs och det fick konsekvenserna att yrkesutövare
helt plötsligt stod med sin produktionsutrustning som de inte kunde använda
och de fick heller inte någon ersättning, vilken grundtanken var när EU tog
det här beslutet. Det beslutet var i grund och botten ett väldigt vettlöst beslut.
Det var för att skydda tumlare som inte finns här uppe i de åländska vattnen.
Jag tycker att det var direkt oanständigt att en liten grupp yrkesutövare, i
det här fallet de drabbade fiskarna, helt hållet fick stå för fiolerna själv. De
fick stå för kostnaderna på grund av ett myndighetsbeslut.
Därför riktar jag en direkt fråga till finansminister Roger Nordlund. Det
fanns pengar i dåvarande program som skulle ha räckt till de skrotade drivgarnsbåtarna. De användes inte. Mig veterligen så betalade man tillbaka cirka
1 miljon av fiskerifondspengarna till rikssidan på grund av att de inte kunde
användas.
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Nu har jag noterat att ansvarig minister Fredrik Karlström har tagit upp
den här frågan. Det är verkligen synd att han inte är här för jag har varit kritisk många gånger till honom men nu hade jag velat ge honom en eloge och
beröm. Det ska framföras säger kollegan Gun-Mari Lindholm. Jag är tacksam
för det.
Minister Fredrik Karlström lade följande förslag i landskapsregeringen:
”Laxfisket med drivgarn har sedan 1 januari 2008 varit förbjudet i EU.
Detta fiske var huvudsysslan för ett antal båtar på Åland och en viktig del
av den åländska fiskerinäringen. De yrkesfiskare i vår närregion som drabbades av det i EU tagna beslutet kompenserades med resurser avsatta i
Europeiska fiskerifonden 2000-2006. Till dags dato har de åländska yrkesfiskare som förlorade sina möjligheter till inkomst på grund av det tagna
beslutet inte blivit kompenserade men under ett flertal landskapsregeringar
givits förhoppningar om att orättvisan ska tillrättaläggas. Inte ens oppositionen hade kunnat formulera det här bättre. Han fortsatte: ”Landskapsregeringen föreslår därför att ett belopp om 100 000 upptas i tilläggsbudgeten
till förmån för de laxfiskare som var berättigade till avvecklingspremier i
enlighet med EUs regelverk” osv.
Jag vill ge ansvarig minister en eloge för det här. Jag tycker att det är oanständigt hur de drabbade har blivit behandlade ifrån landskapsregeringens
sida. Det är ju väldigt förvånande att minister Karlström inte ens fick stöd av
sina egna ministrar. Han blev helt ensam och han fick inte ens understöd. Om
det är ett utspel eller om det är verkligt menat kan man bara spekulera i. Jag
väljer att tro att det är ärligt och hederligt menat ifrån minister Karlströms
sida.
Jag vill avsluta med att igen rikta min fråga till finansminister Nordlund.
Anser finansministern Nordlund och landskapsregeringen att det är skäligt
att en yrkesgrupp, som på grund av ett överstatligt beslut inte får möjlighet
att fortsätta med sin yrkesutövning, inte ska erhålla kompensation för förlorad arbetsinkomst och framförallt för förlorade produktionsinsatser på
samma sätt som resten av Finland, dit vi i fortsättningsvis hör, och som de
även fick i Sverige? Är det skäligt?
Ltl Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Ltl Anders Eriksson ifrågasatte minister Karlströms förslag såvida det var en ärlig mening eller om det var ett utspel. Jag vill åtminstone försöka övertyga Anders Eriksson att det här var ärligt menat.
Den här linjen har nämligen minister Fredrik Karlström haft på alla
olika nivåer som han har arbetat med den här frågan. Han följde den
linjen som han haft i den här frågan och därför lade han också det här
förslaget. Jag säger detta därför att jag vet att han uppskattar att det
kommer fram eftersom han själv inte är här utan han är på andra uppdrag som minister idag.
Ltl Anders Eriksson, replik

Ltl Lindholm, det har sina nackdelar att hålla anförande utan färdigt
skrivet tal, det kan gå lite hit och dit. Jag slutade i alla fall med att säga
att jag tror att det absolut var ärligt menat ifrån minister Karlströms
sida, men det ser väldig konstigt ut när inte ens de egna partiministrarna väljer att stödja honom. Han blev helt ensam i ett ärende som jag
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tycker att var och en egentligen borde förstå att såsom landskapsregeringen behandlade ärendet i tiden var fel och fel bör man tillrättalägga.
Jag sade inledningsvis heder åt minister Karlström och det står fast
vid.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Vad som är rätt eller fel i den här frågan kan man helt säkert ha olika åsikter om. Själv är lite förvånad att man tar upp den här
frågeställningen nu, ganska många år senare, när vi diskuterar ett program som sträcker sig fram till år 2021.
När det gäller den konkreta frågeställningar så är det helt riktigt att
minister Karlström har haft det här som en av sina hjärtefrågor.
Om man kan få en beredning från lagberedningen att det finns en laglig grund för att man kan göra någonting så ska jag ha ett öppet sinnelag
och försöka göra det, men det finns ingen laglig grund för att kunna göra
någonting i det här läget. Då kan inte jag som ansvarig minister heller
stöda ett sådant förslag. Det är den enkla sanningen i dagsläget.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det har jag respekt och förståelse för. Min tro är ändå att det är samma
typ av finansiering nu för mig veterligen finns det ingen preskriptionstid, dvs. att det nu har gått 11 år och man kan inte kompensera detta
längre. Det har jag svårt att tro. Om finansministern har ett öppet sinne
så hoppas och tror jag att man ser till att man får fram en laglig grund.
Min fråga kvarstår till finansminister Nordlund: Är det skäligt att de
som blev drabbade av drivgarnsfiskeförbudet ska stå för kostnaderna
själva? Är det skäligt?
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Ltl Eriksson vet mycket väl att man måste bedöma varje
fråga ifrån den situation man befinner sig i just då när beslutet tas. En
enig landskapsregering gjorde en helhetsbedömning då och de besluten
lever vi med. Jag var lantråd på den tiden om jag inte minns fel. Det
finns många, många ingredienser i den här frågan. Dels är det tidsmässigt väldigt sent att ta upp frågan och dels är det fel forum. Man kan inte
bara lyfta fram den ena sidan, det finns en helhetsbild i det här också.
Ltl Anders Eriksson, replik

Med största respekt, ministern Nordlund, vad som är rätt eller fel kan
man givetvis uppfatta olika. Jag kan säga att det var fel att enskilda yrkesutövare blev drabbade på det sätt de blev och det har jag sagt under
många år här i lagtinget. Jag tycker att det var fel. Jag har förståelse för
att man kan se olika på det.
Jag hoppas att finans- och näringsutskottet kan försöka sätta sig in i
det här och skapa den helhetsbild som finansminister Nordlund säger
att man bör ta till sig. Den bild jag har är att det här är fel.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
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Ltl Brage Eklund

Fru talman! Jag tänkte beröra en sak i den tredje tilläggsbudgeten och det
gäller förändringen i försöksverksamheten på försöksstationen. Man skrotar
mer eller mindre ner all försöksverksamhet utom frukt- och bärodlingen.
Varför man tänker göra detta?
I samband med omställningsbudgeten tog man beslut om att försöksverksamheten skulle förändras. Man skrev på ett avtal som skulle vara i fyra eller
fem år och sedan skulle man omvärdera verksamheten.
Tre år har gått och nu kommer det en förändring igen. Antagligen har detta
tagits fram i samråd med hushållningssällskapet, men jag vill ändå ställa frågan. Nu råkar ansvarig minister inte vara här. Kanske någon kan framföra
detta eller om han i efterhand kan lyssna? Ministern kommer säkert att bli
kallad till finans- och näringsutskottet och då kommer jag att ställa samma
fråga: Hur har landskapsregeringen kommit fram till att det är endast frukt
och bär som är den egentliga idén till att bedriva försöksverksamhet? Jag kan
förstå försök av sädesodlingar, vallodlingar och att de typerna av verksamheter inte är nödvändig.
Det finns en oro från Ålands producentförbund från deras specialodlingsutskott. De framför nyttan att det finns försöksodlingar med specialgrödor
som sallader och plantlök m.m. som egentligen är för dyra för en odlare att
experimentera med. Det är så höga kostnader för plantmaterial idag och
själva framställningen av sallad kan man inte börja experimentera med för
egen del. Det måste finnas ett plantmaterial som är beprövat som man kan
lita på och som man planterar och förväntar sig att det blir ett bra resultat.
Skrotar vi ner den här delen så finns det en risk att man förlorar odlare och
att odlingen av de här grödorna försvinner.
Det är klart att man delvis kan köpa litteratur från andra försöksstationer
men vi har kanske inte likartade förhållanden här på Åland som andra försöksstationer får fram. De naturliga förhållandena är lite annorlunda här på
Åland.
Min fråga skulle ha varit till näringsministern: Hur har man kommit fram
till det här? Det finns ju ett odlingsutskott i producentförbundet som ifrågasätter hela det här beslutet.
Jag vet också att det finns ett missnöje bland personalen som har jobbat på
försöksstationen och det kan man ju förstå för de blir utan arbeten. Har man
haft samråd med personalen när det gäller uppsägningarna av tjänsterna?
Har det gått rätt till? Jag hoppas verkligen att det har gått rätt till.
Jag är lite förvånad över beslutet. Man borde ha kunnat hålla en försöksverksamhet åtminstone under avtalstiden ut och sedan ompröva behovet. Nu
avvecklar man detta och ska istället ”utveckla konkurrenskraften inom jordbruket genom fokuserande på försöks- och demonstrationsodlingar hos odlare, spetsrådgivning inom både konventionell och ekologisk odling.” Då är
frågan; vilka är de odlare som man ska bedriva försöksverksamheten åt? Hur
för man en redovisning? Vilken nytta får de andra odlarna av den? Hur öppen
är den odlingstekniken så att andra får del av den eftersom personalen som
ska journalföra alla dessa prov försvinner? Det finns frågeställningar.
I många sammanhang har vi pratat om eko-odlingen på Åland, utvecklingen av den odlingen och svårigheterna att få flera odlare att etablera sig inom
specialodlingen. Att odla vall ekologiskt är inte någon större konst, det kan
vem som helst till och med i den här församlingen. Men det är väldigt få som
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utvecklar eko-odlingen inom specialodlingar. För att få eko-odlingen utvecklad så borde man också ha hållit den delen av försöksverksamheten kvar. Av
den orsaken frågar jag om detta men nu blir det ingen fråga till ministern, vi
får ta upp det i utskottet istället. Tack, fru talman.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Ja, bästa kollegan Eklund, inte är det ju lätt att biträda
jordbruket som politiker. När jag var jordbruksminister för 15 år sedan
så diskuterades det brett att det skulle vara rimligt att jobba mera fokuserat med försöksverksamheten så att den på ett bättre sätt skulle befrämja utvecklingen av jordbruket och nya grödor. Det här har under
2000-talet resulterat i att jordbrukarna själva, genom hushållningssällskapet, har övertaget den praktiska verksamheten och också fått pengarna för att hantera verksamheten. Nu har det utvecklats på det här sättet att det ska bli ännu mera fokuserat.
Då ryter producentförbundet till, en annan del av jordbruksverksamheten, och säger ” nej, nej, det vill vi inte” och vänder sig till oss som inte
längre har med detta att göra. Hur ska vi hantera det?
Ltl Brage Eklund, replik

Jag kan förstå att man vänder sig till politikerna för åtminstone finansieringen kommer från politikerna. Det finns en viss förståelse för det.
Man kan ju undra hur dialogerna och diskussionerna har gått med producentförbundet eftersom det ger denna konfrontation mellan odlare,
hushållningssällskapet och producentförbundets specialutskott. Även
personalen är grinig men det har man en förståelse för. Det är aldrig roligt att förlora arbetet. Samarbete verkar inte ha varit bra eftersom det
uppstår sådana här konflikter.
Vtm Roger Jansson, replik

Nej, det är ju det som jag ställer på sin spets här i min replik till jordbrukarrepresentanterna och säkert också till medlemmen i jordbrukarorganisationen kollegan Eklund. Hur fungerar det egentligen när den
ena handen säger si, den andra så och så ställer ltl Eklund frågan till minister Karlström om hur det fungerar mellan dessa båda organisationer
och hur de har resonerat? Det är ju fel adressat för frågan! Man måste
åka ut till Jomala och ställa den frågan till de här organisationerna. Man
kan inte lasta minister Karlström för att han hörsammat önskemålet
från hushållningssällskapet som har fått det här ansvaret för jordbrukarnas del.
Ltl Brage Eklund, replik

Jag vet inte om jag har sagt att jag vill belasta minister Karlström på det
sättet. Han har väl åtminstone lyssnat på en part, men han kanske skulle
ha lyssnat på flera parter i det här fallet när han har tagit ställning. Det
här ärendet kommer upp i en tilläggsbudget. Om det är fristående från
landskapets budget så borde väl ärendet inte ha kommit in här i budgetsammanhang. Det är ju härifrån som pengarna kommer och då måste
det väl föras en dialog med ansvarig minister. På det viset blir han ansvarig för det här i slutändan eftersom han presenterar ärendet i budge-
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ten. Någonstans klickar det i dialogerna eftersom man får olika ställningstaganden för branschen.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Det är säkert bra om minister Karlström hörs i utskottet om
den här frågan. Det är också bra om ledande agronomen Sölve Högman
hörs i den här frågan eftersom det han som i praktiken förhandlar om
det här avtalet. Utskottet borde också höra hushållningssällskapet och
eventuella andra parter så att de får en helhetsbild kring detta. Det här
är ett tydligt exempel på när olika särintressen börjar dra åt olika håll.
Var ska det sluta?
Det som jag vet i den här frågan är för det första att initiativet till den
här förändringen kommer från hushållningssällskapet som vi betraktar
som branschen. Det är inte landskapsregeringen, Fredrik Karlström eller näringsavdelningen som har tagit initiativet. Initiativet kommer från
branschen själva. Landskapsregeringen försöker tillgodose detta så gott
det går, komma till mötes och skapa ett längre avtal helt enligt önskemål
från branschen. Jag tror att det skulle vara bra om branschen skulle
samla sig och försöka skapa sig en enig linje gentemot landskapsregeringen.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Brage Eklund, replik

Det var i princip det som jag frågade efter. Hur kan det bli en sådan här
konfrontation när det gäller åsikterna om vad man ska göra? Hushållningssällskapet driver detta enligt sitt sätt och sina tankegångar, men de
har tydligen inte haft dialog med branschen om behovet av det här. Jag
skuldbelägger inte minister Karlström överhuvudtaget. Jag vill gärna ha
information om hur dialogerna och diskussionerna har gått.
Som finansministern säger kommer vi att ha ett hörande i finansutskottet. Alla som har åsikter i det här fallet ska vi absolut höra.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Englund, replik

Det är precis som ltl Brage Eklund sade. Det är bra att man tar upp
detta. Detta är en sak som utskottet behöver nysta lite vidare i och även
höra försöksstationen, specialodlarutskottet och givetvis de andra som
också nämndes här. Det här är en viktig sak för utskottet. Det är bra att
ltl Eklund tog upp den här saken.
Ltl Brage Eklund, replik

Det är bra att ltl Anders Englund stöder mig i den här tanken. Inte motsätter jag mig förändringar, men om det ska ske förändringar under en
avtalstid så borde man höra alla som blir berörda av förändringarna. Det
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har man inte gjort nu eftersom det kommer en skrivelse där man inte
delar hushållningssällskapets åsikter.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Karl-Johan Fogelström

Fru talman! Från den socialdemokratiska gruppens sida välkomnar vi det här
förslaget till tredje tilläggsbudget.
Vi noterar med tillfredsställelse de offensiva satsningarna, framförallt när
det gäller Eckerö är det en synnerligen innovativ satsning med fiskodling på
land. Vi ska hoppas att fiskodlingen går bra ekonomiskt och kan replikeras på
flera andra ställen på Åland. Det skapar dessutom cirka 20 nya arbetsplatser.
Även satsningen i Kumlinge är ju väldigt välkommen och skapar 15-20 nya
arbetsplatser. Vi ska hoppas att lika många lampor tänds i skärgården när det
här är genomfört. Det var vår kommentar. Tack.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Några ord om försöksstationen. I lag beslöt lagtinget under hösten 2011 att försöksverksamheten skulle överföras, privatiseras, till hushållningssällskapet. Det var en stor enighet att man skulle göra det då. Det var
säkert bra, det var en form av privatisering av verksamheten vilket jag uppfattade att det fanns ett stort stöd för då. Så gör ju landskapet också gällande
verksamheter. Det är inte så mycket att säga om det.
Problemet uppstår när man i förlängningen diskuterar ytterligare privatiseringar av verksamheter och personalen i något fall blir dåligt behandlad i
samband med en privatisering eller just därför. Just nu har jag den bilden
med tanke på de kontakter som jag och vi har med berörda personer. Hanteringen av personalen är nog sannolikt något mer burdus under den privatiserande reformen inom ramen för hushållningssällskapet utgående ifrån den
personalpolitik som normalt bedrivs av landskapet i landskapsverksamhet.
Landskapsregeringen gav ett förslag 2011 om en lagstiftning för att föra
över verksamheten, inte själva försöksstationen utan verksamheten till hushållningssällskapet. Det skrevs ett avtal om hur man skulle bedriva verksamheten. Landskapsregeringen beställde verksamhet och lagtinget har sedermera finansierat den.
Nu, ungefär tre år senare, är en stor del av personalen under uppsägningshot. Det är inte bra när det går till på det sättet. Om man läser lagframställningen från 2011 så kan man där se att landskapsregeringarna gjorde ett omfattande arbete. Landskapsregeringen diskuterade med hushållningssällskapet, med personalen och med producentorganisationer och förberedde det via
budgetförslag där man angav riktningen här i lagtinget. Sedan antog man så
småningom en lag och alla var medvetna om vad som skulle ske.
Under den gällande lagen om överlåtelse av verksamheten får vi konstatera
att personalen blir föremål för uppsägningshot utan att lagtinget har fått ta
del av en sådan målsättning som uppenbarligen finns om att radikalt minska
på verksamheten. Det här är synd och tråkigt. Behandlingen här i lagtinget
borde ha skett innan personalen hade blivit föremål för det som de nu har
blivit föremål för.
Att man ändrar i själva försöksverksamheten för att anpassa den efter det
som näringen och omständigheterna kräver är i och för sig inte konstigt. Re875

dan under tidigare regim, när landskapet själv skötte om försöksverksamheten, så gjorde man år 2010 relativt omfattande ändringar i försöksverksamheten. Det behöver man säkert göra med jämna mellanrum.
Nu har det förekommit äskande om att man ytterligare ska förändra verksamheten. Man kan inte helt givet säga att det skulle vara fel. Jag är lekman i
frågan så jag kan inte rakt av bedöma i vilken omfattning det krävs försöksverksamhet. Efter att vi har hanterat frågan i utskottet så hoppas jag ha en
bra bild av vad som behövs för landskapet och för jordbruksnäringen. Det är
skäl att vi fördjupar oss i frågan.
Bekymret är sammanfattningsvis att verksamheten har privatiserats och
nu bara något år efter det, under rådande avtalsperiod och rådande lag som vi
har fastställt här, så hanteras personalen på ett sätt som vi inte anser vara
riktigt korrekt.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Nu måste jag nog fråga om det är rimligt att vi här i lagtingssalen diskuterar personalpolitik i en privat organisation? Jag förstår bindningen till att det är landskapet som betalar det här och att vi
har en lagstiftning i botten för överföring av verksamheten osv. Men nog
skulle vi väl dra oss väldigt länge förrän vi skulle börja diskutera t.ex. Visit Ålands personalpolitik som vi betalar betydligt mera pengar till, 1
miljon per år. Är vi inte ute på lite farliga tassemarker nu när vi blandar
ihop begreppen och fortsätter diskussionen här i salen såsom detta
skulle vara landskapets verksamhet? Jag förstår att man kan se att det
fortfarande finns ett landskapsansvar här. Men låt oss akta oss för att
börja diskutera personalpolitik i organisationer som inte har möjlighet
gå i svaromål här.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det ligger nog en hel del i det som vicetalmannen sade här.
Vi bör vara försiktiga med att diskutera andra organisationers personalpolitik, vilket jag just gjorde ur talarstolen. En restriktivitet bör man nog
ha som utgångspunkt.
Den lagstiftning som lagtinget antog hösten 2011 så innehåller mycket
av motiveringarna just hur personalen ska hanteras i samband med
övergången av privatiseringen. Det står om pensionsförmåner som ska
bibehållas och att man överför arbetsgivaransvaret till den nya privata
organisationen. Det finns en stark betoning på att personalen ska hanteras såsom den har hanterats tidigare när landskapet hade ansvar för
hela verksamheten. Så läser jag det i varje fall och utifrån detta har det
skrivits ett avtal mellan landskapet och hushållningssällskapet. I det här
fallet finns det orsak att lite diskutera detta.
Vtm Roger Jansson, replik

Talman! Jag måste tolka det på det sättet att ltl Perämaa ifrågasätter
huruvida landskapsregeringen tillser att det avtal man har med hushållningssällskapet sköts på ett rimligt sätt. Landskapsregeringen borde
därmed ha agerat gentemot hushållningssällskapet på ett annat sätt än

876

de nu har gjort och redovisar i den här tilläggsbudgeten när det gäller
förändring av verksamheten. Är det riktigt uppfattat?
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det finns en lag som säger att man ska överlåta verksamheten men inte själva försöksstationen i sig. Lagen som bara är tre år
gammal anger att vi ska ha försöksverksamhet. Det har undertecknats
ett avtal för att trygga verksamheten mellan parterna och för att fortsätta verksamheten. Det blir fel, anser jag, att man gör så mycket ändringar i det som man har en lag i botten för att göra. Man hotar personalen med uppsägning innan man klarerar frågan med lagtinget. Frågan är
om lagen som helhet borde upphävas om man inte längre har den här
basen i själva verksamheten som uppenbarligen hotas.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gun-Mari Lindholm

Talman! Vi stöder förslaget till tredje tilläggsbudget till alla delar.
Det verkar råda osäkerhet om vem som idag är den juridiska personen som
bedriver försöksverksamheten. Jag tror att det är väldigt viktigt att finansutskottet reder ut det så att vi inte behöver ha den här debatten här. Den debatten borde inte vara på politisk nivå. Vi har redan avhänt oss ansvaret och gett
det till hushållningssällskapet. Det är hushållningssällskapet som ansvarar
för försöksverksamheten idag. Eftersom det råder en viss osäkerhet så tror
jag att det är viktigt att utskottet i sitt betänkande beskriver hur det fungerar
idag.
Försöksverksamheten ser jag också som en möjlighet. Nu talar jag igen för
det som hjärtat fyllt av. Jag vill ta Kumlinge igen som ett exempel. Om man
på Kumlinge vill försöka sig på någon form specialodling, ekologisk sådan, så
kan det vara bra att man kan förlägga försöket av odlingen, t.ex. en ny salladssort, i just den miljön så att man får reda på hur det fungerar.
Man kan också se det här ur ett positivt perspektiv när det gäller de som
verkligen ska ha nytta av försöksverksamheten.
Om vi stannar på Kumlinge så vad beträffar den nya fiskmjölsfabriken så
ser man väldigt positivt på den ifrån kommunens sida. Den kommer förhoppningsvis att ge arbetsplatser. Kommunen har varit väldigt positivt inställd till att bereda möjlighet för den här etableringen. De olika samfälligheterna, vatten- och landsamfälligheterna, inom de olika byarna i kommunen
har också gett möjlighet till att provfiska strömming och vassbuk i sina samfällda vatten för att också ”kratta i manegen” för fiskmjölsfabriken, även
Sottunga har gjort det. Även om inte dessa vatten är avgörande för den här
etableringen så har man från alla håll och kanter visat sig väldigt positiv.
De loven är också under förutsättning att det faktiskt blir en etablering. För
min egen del tycker jag att det ska bli väldigt spännande att också ta del av
det som jag hoppas att finansutskottet kommer att utreda. Det är viktigt att
man faktiskt går vidare med den här etableringen och att näringsidkarna ser
möjligheterna samt att man ser hur långt alla tillstånd har kommit. Man behöver inte näringstillstånd för att fiska när man har åländska licenser. Men
om man går vidare och ska etablera en näring så måste man också förstås ha
näringstillstånd för det. Har det någon betydelse att man också har etablerat
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en liknande fiskmjölsfabrik i Kasnäs? I Kasnäs har man byggt en fabrik som
man står i beråd att sätta i gång under sommaren. Har det någon betydelse?
Jag tycker åtminstone för min egen del och också för gruppens del att det
ska bli väldigt intressant att följa det här. Detta har stor betydelse, det gäller
inte bara att tända lamporna i Mariehamn rent fysiskt utan det gäller att
tända lampor och hopp i en skärgårdskommun.
Jag vill ge beröm till landskapsregeringen som på ett snabbt sätt har kunnat komma emot när det gäller behovet av förändringar inom det här politikområdet. Landskapsregeringen har mött upp för att fabriken ska kunna etableras. Jag ger en stor eloge till landskapsregeringen. Tack.
Ltl Anders Englund

Fru talman! Det här är en fråga som många gånger har diskuterats härifrån
talarstolen under årens lopp, bl.a. om vi tänker på hela jordbruksnäringen
men också försöksstationen. Jag kan hålla med både det som ledamöterna
Brage Eklund och Mats Perämaa sade och ltl Perämaa refererade lite mera
ingående.
När man gjorde upp det här avtalet var det kanske inte tänkt att man i
princip skulle lägga ner hela försöksverksamheten. Nu läser vi att man kommer att satsa lite på bär och frukt.
Det var kanske mera spannmålssidan och vallförsök som man skulle dra
ner på och försöka samordna kanslifunktionerna inom försöksstationen och
hushållningssällskapet. Även hushållningssällskapets rådgivare och försökspersonalen skulle komma närmare varandra och få ut det mesta möjliga.
Nu finns det en stor risk att vi är med och tar beslut som berör försöksstationens framtid och utvecklingsmöjligheter och beslut fattas utgående från
kortsiktiga intressen, modeströmningar och känslomässiga värderingar jämfört med en saklig bedömning utifrån en helhetssyn på näringen inför framtiden.
Det här är saker som vi vet att man spelar över tid, när man diskuterar
jordbruk så handlar det ofta om 50 år bakåt i tiden och 50 år framåt i tiden.
Det ska vara en långsiktig planering om man ska kunna bedriva livsmedelsproduktion osv.
Vi vet att mat engagerar alla. Alla ålänningar är engagerade i mat. Allt fler
konsumenter ställer frågor om maten och intresserar sig till och med för vilken jordbrukare som producerar vilken råvara. Man undrar om det är närproducerad skinka, ost, skinka eller grönsaker.
Utgivningen av kokböcker är rekordstor. Vi vet också att TV-programmen
om jordbruken konkurrerar om de flesta tittare. Det här märks inom politiken i ett ökat intresse för livsmedelsproduktion även här Åland och internationellt. Det här är en viktig fråga.
En av de allra största utmaningarna för speciellt grönsaksodlingen i landskapet är att få flera nya odlare och det gäller såväl vanlig konventionell produktion som eko-produktion. I annat fall kommer den här delen av näringen
att minska i betydelse.
Ålands Trädgårdshall har gjort storstilade satsningar för framtiden och det
finns även privata som driver på det här.
Vi har en hårdare marknad som ställer allt högre krav på kvalitet. Ytterligare är det en utmaning för producenterna att producera kvalitet.
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Här borde försöksstationen ha en viktig uppgift att fylla då det gäller att
vaska fram sorter och teknik som så långt som möjligt fyller handelns och
konsumenternas krav.
Självklart betingar närproducerad mat ett högre pris än bulkvaror. Här
kunde försöksstationen vara till mycket stor hjälp när det gäller att vara ett
nätverk med alla aktörer i fråga. Jag tycker att det här är mycket viktigt. Jag
tror också att hushållningssällskapet vill vara till hjälp och skrivningarna i
tilläggsbudgeten tyder på det.
Det är någonting som har gått snett i diskussionen mellan de olika parterna. Kanske det är något i avtalet om hur man sköter de ekonomiska frågorna
och var pengarna gör mest nytta.
Jag ser en stor fara i att man kommer att avsluta försöksstationens verksamhet i och med det här avtalet.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Ltl Englund avslutade med att han ser en oro. Ltl
Englund vet att jag delar den oron.
Däremot är det inte vi som ska föra debatten här. Detta har vi gett vidare till Ålands hushållningssällskap. Vi har gett ett mandat till dem.
Ålands hushållningssällskap och Ålands producentförbunds specialutskott bör gemensamt lyssna på ltl Englands anförande och verkligen
se hur de ska gå framåt tillsammans. Jag som är på sidan om och inte är
så mycket insatt i jordbruksfrågor märker att det är där som skon
klämmer. Vi kan inte göra så mycket utan det är de själva som måste se
hur de ska utvecklas tillsammans. Hushållningssällskapet får pengarna,
sedan måste de börja se över verksamheten och här har det gått lite beklagligt, anser jag.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Anders Englund, replik

Jag anser att det är något som har gått snett. Vi är nog ytterst ansvariga
för det är vi som betalar ut pengarna för åren framöver, precis som ltl
Perämaa försökte förklara här. Därför tycker jag att vi bör diskutera de
här frågorna. Jag är också glad att det säkert kommer att diskuteras i finans- och näringsutskottet.
Ltl Göte Winé, replik

Jag menar att visst har vi ett ansvar, vi delar ut pengar. Hushållningssällskapet och Ålands producentförbunds specialutskott behöver tillsammans verkligen se hur de ska göra och de behöver få en bättre dialog. Här fick vi en synpunkt från Ålands hushållningssällskap och sedan
får vi en annan synpunkt från Ålands producentförbunds specialutskott.
Det verkar ha svårt att prata med varandra. Det är också svårt för oss att
se vart vi ska ge pengarna eftersom man pratar om två olika saker. Jag
upplever detta som oroväckande och inte bra.
Vi kan inte diskutera personalpolitik här. Däremot kan vi börja diskutera vilken politik vi ska föra och vad vi vill att de ska göra. Vad är huvudverksamheten? Här kanske vi kan komma in med skrivningar angå-
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ende hur vi tillsammans utvecklar jordbruket och grönsaksodlingen osv.
Sedan får hushållningssällskapet säga hur det ska gå till.
Ltl Anders Englund, replik

Jag håller precis med ltl Winé. Jag är också orolig över detta. Jag är bekymrad över att man inte kan vara enig i de här frågorna.
När det gäller personalen så är det vi som står för finansieringen och
då bör vi också kunna diskutera att lagar och förordningar följs precis
som det är tänkt. Det verkar vara lite konstiga signaler ifrån fältet i de
här frågorna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Jag undrar om vi läser olika framställningar?
Det står i fem punkter att man ska utveckla verksamheten. Man ska,
för det första, utveckla försöksverksamheten inom frukt- och bärodlingen. Man ska, för det andra, fokusera övriga resurser till utvecklande av
konkurrenskraften inom jordbruket. Man ska, för det tredje, förbättra
spetsrådgivning inom både konventionell och ekologisk odling. Man ska,
för det fjärde, ha utvecklingsprojekt inom både konventionell och ekologisk odling och för det femte ska man ha en fortsatt utveckling av prognosverktygen.
Misstror alltså ltl Englund helt och hållet hushållningssällskapet i de
här målsättningarna som man sedan avser reglera i ett nytt avtal för
2015-2020? Misstror ltl Englund hushållningssällskapet till denna del?
Ltl Anders Eriksson, replik

Det kan jag säga tydligt och klart; delvis gör jag faktiskt det. Jag tror inte
att man riktigt har en samsyn i de här frågorna.
Det är säkert okej att man har frukt och bär. Men vi plockar bort hela
den andra försöksverksamheten, bland annat sallader och olika rotfrukter med mera och man kommer övertaget inte att ha försöksverksamhet
på dessa grödor på Åland.
Här spelar också klimatet en stor roll. Vi kan köpa in en hel del och
följa med på nätet ifrån internationella bolag osv. Men det är lite speciellt när vi ligger mitt i Östersjön när det gäller försöksverksamhet på
dessa sorter. Vi har en fördel på många områden. Idag finns det odlare
som det här året odlar fyra nya grönsakssorter som försöksstationen har
tagit fram. De här tycker jag att är viktigt.
Vtm Roger Jansson, replik

Den fjärde punkten gällde alltså utvecklingsprojekt inom både konventionell och ekologisk odling. Tror inte ltl Englund att man ska syssla med
sådant? Utvecklingsprojekt kan innehålla väldigt mycket.
Skulle det inte vara skäl för jordbruksnäringens representanter att
sätta sig ner och komma överens och inte ropa på oss politiker i alla
sammanhang när man inte riktigt vet vad den ena handen vill i förhållande till den andra? Det känns inte bra att vi ska vara någon sorts skiljedomare här mellan olika inriktningar och stridigheter inom näringen.
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Ltl Anders Englund, replik

Man behöver säkert sätta sig ner och diskutera de här frågorna. Det är ju
det som vi också försöker göra här i lagtinget. Jag tror många gånger att
det är bra att politikerna också diskuterar de här frågorna, det tror jag
att är viktigt. Men det är vi härifrån som under den tidigare perioden
har överfört avtalet till hushållningssällskapet. Så här var det inte tänkt
att det skulle göras, att det skulle avslutas. Vi skulle ha en ordentlig försöksverksamhet kvar på Åland. Det anser jag fortfarande vara viktigt,
precis som ltl Perämaa och ltl Eklund.
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.
Bordläggning
12

Förnyat hemvårdsstöd
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 11/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 22/2014-2015)
Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 01.06.2015. Godkänt.

För kännedom
13

Kommunernas socialtjänst
Landskapsregeringens lagförslag (LF 25/2014-2015)
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 01.06.2015.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls 01.06.2015 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Talmannen meddelar inledningsvis att ärende nr 5, Landskapsrevisionens berättelse
över effektivitetsrevisionen år 2014 kommer att avföras och upptas vid följande plenum
då det behandlas tillsammans med årsredovisningen.
Andra behandling
1

Godkännande av ändringar av Kyotoprotokollet till FN:s ramkonvention om klimatförändring
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 10/2014-2015)
Landskapsregeringens yttrande (RP 12/2014-2015-s)
Republikens presidents framställning (RP 12/2014-2015)
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 enhälligt 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.

Första behandling
2

Förnyat hemvårdsstöd
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 11/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 22/2014-2015)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betänkandet.
Diskussion.
Ltl Christian Beijar

Talman! När ärendet remitterades till social- och miljöutskottet var det en
lång diskussion kring lagförslaget, ett kort betänkande på den grund att utskottet har varit enig om och tillstyrker lagförslaget med några mindre ändringar av språklig natur. Till utskottets betänkande har det också bifogats en
reservation av ltl Torsten Sundblom som han själv får redogöra för.
Utskottet konstaterar att gällande lag om stöd för vård av barn i hemmet
har varit i stort behov av modernisering och uppdatering av stödnivåer. Stödnivåerna har höjts med ca 28 procent och att man har olika stödnivåer i för
de olika stöden. Det gäller grundläggande hemvårdsstöd, utökat hemvårdsstöd och hemvårdsstöd för syskon och ett partiellt hemvårdsstöd, samtidigt
som lagens struktur förbättras och förenklas jämfört med gällande lag.
I betänkande och som framgår här är att utskottet önskar i detta sammanhang förtydliga att lagförslagets 14 § om rätt till partiellt hemvårdsstöd förutsätter att vårdnadshavaren förkortar sin normala arbetstid till i medeltal
högst 30 timmar per vecka med anledning av vården av barnet. Av detaljmotiveringens 4 mom. framgår att syftet med det partiella stödet är att förbättra
möjligheterna att kombinera förvärvsarbete med familjeliv genom att öka
vårdnadshavarnas möjligheter att gå ner i arbetstid under barnets första år
samt under de två första åren barnet går i skola.
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Eftersom det rått missförstånd hur man ska tolka det ville vi klargöra i detaljmotiveringen att när det gäller rätten att få det partiella hemvårdsstödet
förutsätter det att man har gått ner från heltid till deltid för att erhålla detta.
Utskottet önskar dock framhålla att kommunerna givetvis fortsättningsvis
har möjlighet att bevilja stöd och förmåner utöver de som föreslås i lagförslaget. Med dessa ord har jag representerat betänkandet och utskottet är enigt
med undantag av en reservation av ltl Torsten Sundblom.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag noterar att utskottet inte har någon diskussion kring kostnaderna för kommunerna. Vi vet att det med stor sannolikhet kommer
att innebära utökade kostnader för kommunerna och vi vet att det är
hårt tryck på socialvården i kommunerna, att man behöver prioritera
väldigt hårt. Vad föranleder detta? Varför har man inte haft någon diskussion kringkostnaderna?
Christian Beijar, replik

Fru talman! Vi har fått information om kostnaderna som också framgår
på sidan åtta i lagförslaget. Vi har naturligtvis fått den informationen
vad de beräknade kostnaderna är för kommunerna och vi har inte funnit
någon anledning att därför mera kommentera det utan ansett det ok
som framgår av lagförslaget.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom

Tack, fru talman! Utskottsordförande sade att utskottsbetänkandet var kort,
reservationen är också kort. Jag omfattar lagförslaget som sådant därför att
det innebär en högre summa i hemvårdsstöd. I framställningen i motiveringen står att det ska främja jämställdheten i samhället, men i utskottet fick vi
inget belägg för att det faktiskt gör det. Är de faktiskt så att det kommer att
innebära jämställdhet och ett bättre nyttjande av hemvårdsstödet? Man
kanske borde utvärdera ett, två år vad det innebär. Vi har fått för lite försäkringar om att det ska bli ett bättre nyttjande. Jag har skrivit en reservation,
”att det lagtinget uppmanar landskapsregeringen att återkomma med ett
nytt lagförslag med syfte att stärka jämställdhetsbonusen och stimulera ett
jämnare uttag av hemvårdsstödet”. Utvärdera det så fort som möjligt när det
träder i kraft och fortsätt jobba framåt och bered ett lagförslag där man har
förstärkt morötterna för jämställdheten. Jag avser att föra klämmen till omröstning i andra behandling.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Det var att dra det för långt att säga att man inte har
fått något belägg för att det förbättrar jämställdheten. I förhållande till
dagens system nästan fördubblar man månadspengen som man får om
man delar det per vårdnadshavare. Förstår inte hur man kan dra den
slutsatsen att man inte har något belägg för det. Förstår inte heller att ltl
Sundblom vill att vi ska lägga ett klämförslag där vi ber landskapsregeringen att komma med ett förslag. Har inte liberalerna några egna
idéer? Det här är inte raketforskning nu ligger faktiskt lagförslaget på
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vårt bord och momenten är öppna, det är bara att lägga ett förslag om
man tycker att det är fel.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! För att lägga ett konkret förslag bör man också ha en
ordentlig beredning på det, den ska landskapsregeringens tjänstemän
göra. Det är så lätt om man hugger till något att det blir fel. Det främjar
inte det jämställda nyttjandet av hemvårdsstödet i någon större grad.
Det är min uppfattning och vi kan ha olika uppfattningar, jag är rädd för
att det här kan bli en kvinnofälla.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Vill ändå tacka ltl Sundblom för att han ger erkänsla
för att det till alla andra delar är ett riktigt bra förslag och att man är
med på att förslaget antas. Förslaget som är mycket bättre än liberalernas egna förslag. Dock att man vill ha till en kläm som man inte själv
verkar veta vad man vill med. Vad är det konkreta förslaget, vad vill man
ändra? Vad är det landskapsregeringen ska utreda?
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Vi är ute efter ett mer jämställt nyttjande av stödet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gun-Mari Lindholm

Talman! Det känns jättebra att vi kommit så här långt i den här frågan. Det är
ett politikområde som ligger mig väldigt nära hjärtat och glädjande ser jag att
det inte är bara mitt eget parti utan hela lagtinget som står bakom ett förnyade av hemvårdsstödet. Nu kan en förälder ha olika tänkbara modeller och
strukturer för barnomsorg att välja mellan. Föräldrar kan välja den omsorg
som passar dem och familjen bästa just vid den tidpunkt där familjen befinner sig i livet. Familjens egen ekonomi är naturligtvis avgörande för vilken
typ av omsorg man väljer, men man kan i alla fall prioritera olika och hur
man än prioriterar finns det en valfrihet att välja mellan. Det som passar den
ena passar inte den andra och tvärtom men nu finns det i alla fall en valmöjlighet för föräldrar och som också ger lite mera pengar i börsen än vad det
gjort tidigare.
Från vår sida välkomnar vi lagförslaget och vill uttrycka ett stort tack till
utskottet som har stött lagförslaget från regeringens sida. Det finns en smärre
förändring men det mera av språklig natur där man förtydligar det med partiellt hemvårdsstöd. Vi ser fram emot att detta ska kunna implementeras och
komma i sin verklighet och träffa de personer som är berörda av det. Som jag
uppfattar det står vi eniga bakom lagförslaget vilket gläder mig.
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Två korta kommentarer. Jag var lyrisk när framställningen remitterades och landskapsregeringen blev rent av generade så jag ska inte ta i
så mycket den här gången. Det är fortsättningsvis ett bra förslag och det
skapar valfrihet för familjerna. Ltl Sjögren sade i en replik, varför har inte
ekonomin diskuterats mer i utskottet och varför har man inte skrivit något
om det? Övriga medlemmar får rätta mig om ni tycker att jag har fel, men vi
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har diskuterat de här frågorna och konstaterar att den bedömning som landskapsregeringen hade är rätt relevant. Merkostnaden för reformen blir 900
000 och det är otroligt mycket pengar i det ekonomiska läget vi befinner oss i
just nu, vi som i alla sammanhang har försökt hålla igen hade mycket diskussioner var vi skulle sätta ner fötterna. De flesta upplever jag att vill göra
något för barnfattigdomen och då får vi tro det. Lagförslaget höjer stödnivåerna på ett genomsnitt på 28 procent och det har framkommit att det absolut
förbättrar småbarnsfamiljernas ekonomi. Mot den bakgrunden har vi stått
bakom förslag.
Landskapsregeringen bedömer att kommunernas ökade kostnader för
hemvårdsstödet, särskilt i de större kommunerna, till viss del kompenseras
av att antalet småbarnsplatser inom barnomsorgen på sikt kan minskas. Det
är förhoppningen men höranden har visat, precis det jag sa i remissen att det
är en svår ekvation att få på plats. Med tanke på det som ltl Sjögren sade om
ekonomin att man säkert hade kunnat skriva mer från utskottets sida men
det underlag som landskapsregeringen hade den här gången var relevant.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Tack för det ltl Anders Eriksson. Samtidigt vet vi att det kommer att innebära betydande merkostnader för Mariehamns stad. Skulle
man ha velat göra något för barnfattigdomen, det här är en form som
kostar 900 000 euro om man tar kostnaderna för landskapet och kommunerna. Vi vet att det finns ett behov när det gäller barnskyddslagstiftningen, handikappservicelagstiftningen och vi vet att vi vill ha ensamförsörjartillägget höjt, lägre avgifter för barn- och ungdomar inom ÅHS.
Politik är också att prioritera, man kan ifrågasätta prioriteringarna i lagförslaget.
Ltl Anders Eriksson, replik

Fru talman! Det är banne mig första gången under den här mandatperioden som jag blir försvarare för landskapsregeringen så jag inte riktigt
van med rollen. Det har pratats om en egen socialpolitik, märk väl pratats, men det har lagts ganska få konkreta förslag. När det gäller åtgärder mot barnfattigdomen hör jag till det parti som har försökt många
olika varianter men det har alltid blivit nej. Visst, där ger jag ltl Sjögren
rätt, reformen medför en stor merkostnad men vi har ändå valt efter att
vi gått igenom det väldigt noga att stöda det. Sedan är det mycket annat
man kan göra men det här var ett konkret och genomtänkt förslag vi fick
på bordet och då valde vi att stöda det.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det är rätt och riktigt och visst, man vill stöda reformer men jag
är av den åsikten att man hamnar att prioritera. Min oro är just precis
det, vad finns det för reformutrymme när det gäller barnskyddslagen,
handikappservicelagen, ÅHS-avgifterna, ensamförsörjartillägget man
kan inte isolera delarna utan måste ta helheten, hela socialvårdspolitiken. Nu har vi satt stopplagar på vår sociala lagstiftning, jag är mycket
bekymrad.
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Ltl Anders Eriksson, replik

Det kan också jag vara många gånger och det är givetvis bra om man kan
ta helheten. Visst handlar det om att prioritera, vi var förskräckta över
den stora summan som reformen medför. Vi prioriterar på det sättet att
det här är ett förslag som förbättrar ekonomin för småbarnsfamiljerna
och då valde vi att stöda det för det är så pass viktigt. Risken är stor om
man skulle ha tagit ett helhetsgrepp att det skulle ha gått som med KST
att det blir ingenting överhuvudtaget. Därför valde vi att stöda förslaget.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson

Fru talman! Jag är stolt över det vi kan leverera något riktigt konkret för
barnfamiljernas valfrihet och som det verkar rätt enligt lagting som står
bakom framställningen. Jag har jobbat mycket för det här under många år.
Varför jag tog till orda var när vi hör att man blir förskräckt över de stora
kostnaderna, i repliker sägs det att det kommer att kosta enormt mycket.
Man tar inte alls fasta på det som landskapsregeringen skriver på sidan åtta,
att man kommer att kunna kompensera det genom att antalet småbarnsplatser inom barnomsorgen på sikt kan minskas. Hemvårdsstödet kostar mellan
500 – 700 euro per månad beroende på om man tar det per vårdnadshavare
eller om man tar grunddelen. En småbarnsplats kostar mer än dubbelt så
mycket om man tar 500 euro. Det är självklart att kostnaden för barnomsorgen inom kommunen blir lägre om fler tar ut den. Däremot hur det påverkar
på intäktssidan den kalkylen är väldigt svår att göra, därför är det ingen idé
att ge sig in i ett resonemang. Däremot är det självklart att kostnaderna för
hemvårdsstödet kommer att öka om fler tar ut hemvårdsstöd och vi höjer beloppen. Men kostnaderna för småbarnsplats torde minska på sikt och det
kanske går att snabbare att minska dem i större kommuner eftersom det är
mer omsättning och mera platser. Det är logiskt och hänger ihop och man ska
inte förvränga bilden av det och tala om att det är så förskräckande stora
summor. Däremot är det svårbedömt, hur lång tid tar det att klara av att anpassa sig till den nya rådande situationen. Det vet vi inte riktigt och därför
går landskapet in med hälften och stöder det. Tack.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Ltl Petri Carlsson tar upp den ekonomiska frågan vilket bekymrar mig kommunalpolitiskt. Ledamoten säger att barnomsorgen på sikt kan minskas, på vilken forskning baserar ltl Petri Carlsson
sådana påståenden? Den forskning jag har läst handlar inte om summan
på hemvårdsstödet om det blir hemma med dina barn utan om familjens
enskilda situation. Med det ekonomiska läget vi har idag tvingas ofta
båda att jobba för att betala borta lån och andra kostnader.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Det är ingen raketforskning det baseras på. Tar man ut
hemvårdsstöd och är hemma med barnet med jämställdhetsbonusen
blir det så att barnet inte går på dagis. Det betyder att det blir en småbarnsplats mindre. Om den platsen kostar dubbelt så mycket så förstår
man att kostnaderna för barnomsorgen minskar.
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Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Det resonemanget för ltl Petri Carlsson hela tiden men
man har ändå räknat med att lagen kommer att kosta närmare en miljon. Från den miljonen kan man räkna, åtminstone från den information
vi fick i utskottet, närmare 250 000 euro bara på Mariehamns stad. Petri Carlsson är känd för att försöka spara och skära ner och då undrar
hur man har tänkt sig? Varför inte vara öppen med att det här är en
satsning vi vill ha och det kommer att kosta. Inte säga att vi in de facto
kommer att spara för så visar sig inte situationen i Mariehamn där småbarnsplatserna bara ökar för att folk går tidigare på jobb.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Läser man meningen ”de föreslagna nya stöden i lagförslaget innebär totalt en kostnadsökning på 324 000 euro per år
sammanlagt blir kostnaderna för reformen ca 900 000 euro”. För stöden, jag sade också att kostnaderna för hemvårdsstödet kommer att öka.
Men det blir säkert en minskning på kostnaden för barnomsorgen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Ltl Sara Kemetter sade att vi fick signaler från Mariehamns stad på vad det skulle kosta men dessutom utanpå den summan
kommer det administration och sådan till, det finns en del frågetecken i
kostnadsfrågan.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag håller fullständigt med att vi fått signalerna om att
kostnader för hemvårdsstödet kommer att öka. Det finns indikationer
på vilka belopp det kan handla om. Samtidigt fick sig också signalen,
vilket inte ltl Sundblom sade någonting om, att det är svårt att bedöma
vilka kostnadsminskningarna blir på barnomsorgen. Vi vet inte exakt
hur lång tid det tar att anpassa, men kostnadsminskningar kommer det
självklart att bli om det bli färre som tar ut småbarnsplatser än det fallet
varit om man inte ändrat det.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack, fru talman! Sedan kan det också skilja från kommun till kommun
beroende på hur stora och välfyllda daghemsenheter man har. I vissa fall
kanske det inte kommer någon kostnadsinbesparing på platsen.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Därför går landskapsregeringen in med en summa
pengar och det kan sporra till samarbete mellan kommuner när man ser
till att nyttja barnomsorgsplatserna mer effektivt efter den här reformen. Det ger också möjligheter till flexiblare lösningar t.ex. i skärgårdskommuner som ltl Sundblom är i ifrån.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det är som ltl Petri Carlsson säger att det är svårt att göra någon totalekonomisk beräkning. Vi vet väldigt tydligt idag att de pensionärer som lever på marginalen är kvinnor, de som jobbar deltid är kvinnor. Totalekonomiskt, om man ser ur ett kommunalt perspektiv är det
bättre att folk är i jobb och betalar kommunalskatt. Vill ha ett klargörande från ltl Carlssons sida hur han ser på de övriga reformbehovet
som finns inom socialvården på Åland, barnskyddslagen, handikappservicelagen, ensamförsörjartillägg och avgifterna på ÅHS. Hur stort är reformutrymmet när det gäller den här lagstiftningen som skulle göra en
betydande skillnad för barnfamiljer som lever på marginalen.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Hinner inte svara på allt en replik. När det gäller de
som har det sämst ställt så hjälper det här lagförslaget upp rejält, här
finns det förbättringar för dem. Frågan om kostnaderna, att man tappar
kommunalskatteintäkter att det är bättre att det är på jobb, det resonemanget är sunt och så borde det vara. När det gäller de allra minsta barnen är det befogat att man också kan umgås med dem en tid och att vi
stöttar det från samhället. Arbetsuppgifterna finns fortfarande kvar och
någon måste göra dem annars är det inga arbetsuppgifter som ska utföras och det kan betyda att arbetslösa får komma in för att utföra sådana
uppgifter. Det kanske är det bättre att betala ut en slant i hemvårdsstöd.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet.
Föreläggs förslaget till landskapslag om hemvårdsstöd för godkännande? Lagförslaget
är godkänt.
Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.
Enda behandling
3

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 32 § AO
Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande (SJPN 1/2014-2015)
Landskapsregeringens redogörelse (RS 1/2014-2015)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.
Diskussion.
Ltl Danne Sundman

Fru talman! Ska kort presentera självstyrelsepolitiska nämndens betänkande
över redogörelsen enligt 32 § arbetsordningen som gäller tiden fram till överlämnandet den 26 februari 2015. Nämndens betänkande är i fem punkter och
den första, självstyrelsesystemet, tar jag mig friheten att hoppa över eftersom
det har belyst i de två yttranden som nämnden har lämnat för diskussion till
lagtinget och tillställt landskapsregeringen.
Punkt två däremot har nämnden satsat en hel del krut på, nämligen
svenska språket och haft ett öppet hörande med medlemmar ur språkrådet.
Nämnden kan konstatera att språkrådet fortsättningsvis söker sina former
och att man numera fungerar närmast som en referensgrupp till landskaps890

regeringen. I språkrådet ingår representanter för olika sektorer inom det
åländska samhället, där finns en samlad och bred kunskap om hur språksituationen på Åland ser ut vilket man också kunde konstatera om man följde det
öppna hörandet.
Språkrådets resa har däremot innehållit några olika händelser och det har
varit olika utformning och inriktning. I ett skede tog språkrådet emot, fick sig
tillsänt, klagomål från allmänheten över språkärenden och det är inte tanken
i dag. Däremot ser nämnden att det skulle vara viktigt att landskapsregeringen tillser att det finns någonstans dit man kan vända sig med klagomål i
språkärenden. Nämnden lyfter i sitt betänkande Ålands ombudsmannamyndighet som idag handhar klagomål på olika sätt inom flera områden som de
facto är relevanta för språkproblematik, t.ex. nämns konsumentrelaterade
spörsmål eller problem i samband med sjukvård och utbildning. Det är en
begäran nämnden skickar till landskapsregeringen.
Nämnden beskriver också i sitt betänkande tidigare ståndpunkter kring en
språkombudsman och en sådan funktion borde komma till i någon form så
att det finns en postlåda dit man kan skicka sitt klagomål. Ett klagomål kan
vara av olika dignitet. Det kan vara en liten sak som är stor för den enskilde
medborgaren sedan kan det vara stora generella problem som det åländska
samhället har. I betänkandet nämner nämnden var man kunde definiera som
stora problem, det är översättningen av handböckerna som används inom
sjukvården God medicinsk praxis och Pharma Fennica. Finns det inte på
svenska kan man inte verka inom sjukvården på svenska fullt ut som t.ex. läkarna som måste konsultera dem. Det är ett pussel och finurligt uppfinningsrikt system som har konstruerats för att det ska fungera utan att dessa finns,
så ska det inte vara. Då har inte självstyrelsen lyckats. Nämnden konstaterar
att landskapsregeringen har påpekat det och ställt flera förfrågningar och
klagomål men det har dock ännu inte avgjorts. Nämnden understryker att
man till fullo delar landskapsregeringens åsikt att det är mycket viktigt att en
översättning kommer till stånd och att frågan måste vara prioriterad.
Gällande svenska språkets ställning i Finland är det viktigt att värna alla
gemensamma nämnare som finns med organisationer och alla krafter som
stöder svenskan särskilt i tider av förändring om sådana komma skall. Här
nämner nämnden t.ex. Svenska Finlands Folkting som har en annan agenda
än självstyrelsen, som har en stor gemensam beröringspunkt med självstyrelsens språkarbete när det gäller språket i Finland.
Punkt tre, kontakter i Sverige som många gånger är medicinen som måste
ordineras för språkproblemen till syvende och sist. Nämnden konstaterar,
liksom i sina tidigare betänkanden, att det mot bakgrund av Sveriges betydelse för möjligheten att trygga svenskan som ett levande språk finns skäl att
på alla nivåer fortsatt utveckla kontakterna till Sverige. Mot denna bakgrund
betonar nämnden vikten av att Sveriges roll som garantistat enligt Ålandsöverenskommelsen befästs. Nämnden finner att alla förutsättningar finns för
ett fortsatt gott samarbete med Sveriges generalkonsulat och konstaterar att
det, förutom ett antal frågor som bör lösas på axeln Sverige, finns möjligheter
till utveckling av samarbete bland annat inom näringslivets områden och haft
i behandlingen ett hörande med den nya generalkonsuln Olof Ehrenkrona.
Punkt fyra, upphovsrättsliga problem har blivit en återkommande punkt i
dokumenten, också i den extern politiska redogörelsen. Om man tar ett steg
tillbaka kunde man säga att de seglar upp som ett generalproblemområde för
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självstyrelsen. Vi träder in i en ny digital världsordning med digitala kontinenter där det inte längre är länderna som avgör utan stora multinationella
medieföretag som bildar nya kontinenter. Det påverkar ålänningen i vardagen på många sätt. Det var mycket bättre förr när det var sämre, som förra ltl
Harry Eriksson brukade säga, när det var bara en tv-kanal som man saknade
och Anton Kalmar satte upp en slavsändare och så var problemet löst. Överallt i vår vardag som mediekonsumenter stöter vi på gränserna som dessutom
är olika beroende på vilken digital kontinent du befinner dig och i vilken
bransch och typ av tjänst det gäller.
Det finns en uppsjö av Anton Kalmer-lösningar idag, vpn-anslutning finns
i nästan i varje åländskt hem för att barnen inte ska behöva se Bamse på
finska i Netflix. Problemen fylls på i en takt som det är omöjligt att ösa ur
med den organisation man har i dag. Det sägs också att man inte upplever sig
inte ha tillräckligt med resurser för att möta det. Var måste bygga en organisation som anpassas till att möta utvecklingen. Senast den regering som tillträder i höst efter valet måste organiseras för att möta både potentiella möjligheter men framför allt lösa problemet som digitaliseringen skapar.
Ett färskt problem som jag själv fick mig till kännedom var när ett åländskt
företag säljer en apparat, som finns i de flesta hushåll, som man foga till en
app som man ska installera i sin smartphone för att få ut maximal funktion.
Då finns inte appen på den marknad som apparaten säljs utan man måste via
speciallösning ladda ner den. Det ställer till problem för åländska företag att
verka. Det var bara en i mängden av exempel det finns hur mycket som helst.
Det viktiga här är att det inte bara handlar om att se på TV, inte bara att se
på ree-TV eller SVT play eller motsvarande playfunktioner, det handlar om
digital konsumtion i samhället och den blir hela tiden större och viktigare.
Den generation som nu sitter framför läsplatta och knappt kan prata men kan
tillgodogöra sig den digitala världen redan, när den generationen växer upp
är måste det vara löst. Det är jätteviktigt att det sätts fokus på det.
Punkten fem rör gränsbevakningen, nämnden konstaterar att det i redogörelse inte finns någon närmare skrivning om gränsbevakningens verksamhet
på Åland vilket nämnden efterlyser med tanke på kommande redogörelser.
Nämnden vill här framhålla att gränsbevakningens och därmed sjöbevakningens verksamhet på Åland är uppskattad. Dock konstaterar nämnden att
det inom gränsbevakningsväsendet inte finns någon kontinuerlig utbildning i
fråga om Ålands status som demilitariserat och neutraliserat område, vare sig
lokalt eller centralt, samtidigt som det inom myndigheten förefaller finnas
behov av en större kunskap om Ålands status. Nämnden uppmanar därför
landskapsregeringen att i kontakter med gränsbevakningens ledning framhålla vikten av utbildning och information om Ålands status. Landskapsmyndigheterna bör också ha beredskap att på begäran bistå med att ge landskapets syn på Ålands status. Nämnden ser det som väldigt viktigt att denna statliga verksamhet som verkar väldigt nära ålänningarnas vardag har god kunskap och en av de krafter som informerar och stöder utvecklingen att man
inte desinformerar och är en belastning, tvärtom.
Det var de fem punkter som nämnden önskar anföra med anledning av redogörelsen.
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Ltl Gunnar Jansson

Tack talman! Nämnden avlämnade sitt betänkande den 24 april. Den 19 april
var det riksdagsval i Finland. Som ltl Danne Sundman nämnde, nämnden
gick inte i det här sammanhanget dess djupare in i självstyrelsesystem, frågeställningarna i redogörelsen just av det själ vi hörde d.v.s. lagtinget har nyligen behandlat Ålandskommitténs delbetänkande och avgivit sina synpunkter
om och över det. Därför ska jag i ljuset av det som har hänt ändå beröra självstyrelsereformfrågan och därefter beröra ombudsmannaskapet som nämnden
beskriver under språkfrågor. Närmast från synpunkten av laglighetsövervakningen i landskapsregeringens myndighetsutövning och för det tredje, likt
viceordförande Danne Sundman, den nog så komplicerade frågan om upphovsrättliga aspekter i den digitaliserade informationsmiljö vi lever i och kan
föreställa oss att kommer i framtiden. Ett oerhört brett och väldigt viktigt
ärende som jag ska nämna några ord om på slutet.
Ålandskommittén är vad den är och där den är med stöd av skrivningar i
regeringen Katainens regeringsprogram. Det har gått hyfsat väl framåt. Det
illustrerar igen den något egendomliga men reella situation vi har i vår rättsordning för att åstadkomma någonting i samhället så förutsätts det skrivningar i regeringsprogram.
I Katainens regering ingick sex partier ursprungligen, två steg av och därefter fullföljdes perioden av de fyra kvarvarande. Av de fyra kvarvarande är ett
med i regeringen Sipilä, samlingspartiet. De två andra var i opposition under
förra perioden. Det här har olika implikationer på verkligheten sådan den är.
Jag ser inte särskilt mörkt på den, vill inte komma med några farhågor om
fortsättningen utan försöker avläsa verkligheten som jag uppfattar den.
Regeringen Katainen skrev som den skrev i sitt regeringsprogram och nu
skriver regeringen Sipilä i en protokollsanteckning att reformen av Ålands
självstyrelselag fortsätter och proposition avlåts till riksdagen senast under
våren 2018. Min uppfattning är, som regeringsprogrammet är uppbyggt, att
bilagorna är en integrerad del av programmet. Det finns sju bilagor till regeringsprogrammet, det framgår inte att så skulle vara fallet men det framgår
inte heller att motsatsen skulle gälla. I regeringsprogrammet hänvisat det flitigt till bilagorna och därför ska den här skrivningen gälla och vara föremål
för riksdagsbehandlingen i morgon när riksdagen ska debattera regeringen,
dess sammansättning, arbetsförmedling och programmets innehåll för att så
småningom utmynna i en förtroendeomröstning.
Jag utgår från att även om den korta skrivningen om en reformering av
Ålands självstyrelselag och därmed i självstyrelsesystem ingår i en bilaga ska
lagtinget hänvisa till den som en integrerad del av regeringsprogrammet. Det
baserar sig på den s.k. formella rättskraften, beslut ändras och upphävs på
samma sätt som de har tillkommit även om det kommer in nya aktörer i beslutsgången.
Skrivningen är kort och hade gärna sett och hävdade också med den lilla
påverka jag kunde ha på regeringsförhandlingarna att det hade varit önskvärt
om det i detta omnämnande i bilagan till regeringsprogrammet inte hade
stått enbart när regeringen Sipilä avser lämna proposition till riksdagen med
förslag till ny självstyrelselag för Åland och införandelag av självstyrelselagen,
utan också att det skulle ha omnämnts att regeringen förbinder sig till det
förslag som Ålandskommittén kan komma till. Jag säger det därför att kommitténs sammansättning kommer att ändra. Den tidigare justitieministern
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Anna-Maja Henrikssons strategi om att redan regeringen Stubb, som en expeditionsministär, kunde ha avlåtit proportion för att fylla ut öppna platser
bland riksdagsledamöter i Ålandskommittén lyckades inte. Vi vet att ny regering tillträder i veckan och att den gamla har avgått. Nu kommer det in nya
medlemmar i Ålandskommittén för riksdagsgruppen och i höst eventuellt efter val till lagtinget.
Den formella rättskraften fungerar på så sätt att oberoende av allt detta består Ålandskommitténs uppdrag. Mandatet finns där och det föreslås inte
några ändringar i det och det ska man inte heller göra. Ingen har kommit på
tanken, ingen har föreslagit det, alltså består mandatet för regeringsprogrammet med den tidtabell som mandatet och uppdraget för Ålandskommittén innehåller så det är i övrigt tryckt. Men tanken senast under våren 2018,
om det tolkas före midsommar 2018 då kan det uppstå problem, då har riksdagen i praktiken endast hösten 2018 att behandla lagförslaget med förslag
till ny Ålands självstyrelselag. Med den erfarenhet jag har av den förra omgången så kan det bli äventyrligt att bara ha en höst före ett riksdagsval på
sig. Ålandskommittén har sin tidtabell fastslagen, förslag i form av en regeringsproposition ska lämnas senast den sista april 2017. Där är det önskvärt
att regeringen omedelbart skrider till verket och att om möjligt proposition
kan lämnas till riksdagen redan före årsskiftet 2017-2018.
Detta, fru talman, om reformeringsfrågan. Lantrådet sitter på mera detaljkunskap om de här sakerna. Naturligtvis är det säkert nyttigt och önskvärt
att lagtinget får en bredare beskrivning av läget från regeringens perspektiv.
Ålandskommittén ska ånga vidare och se hur den sammansätts av den nya
regeringen Sipilä. Ministrarnas inbördes arbetsfördelning är att ärenden som
rör Ålands självstyrelse ankommer på kommunikationsministern Anne Berner som är minister i justitieministeriet för handläggningen av de här ärendena. Kompletteringen av ledamöternas sammansättning är väldigt angelägen och bör tillkomma så fort som möjligt av det själ som jag nämnt tidigare,
nämligen att Ålandskommittén planerar att ha ett gemensamt möte i höst där
avgångna och nytillträdda medlemmar samverkar så att vaktbytet kan tryggas
och göra så smidigt som möjligt. De uppgifter jag har tillgängliga för stunden
är att mötet hålls den 24 augusti här i Mariehamn. Vi har försökt lägga det så
tidigt som möjligt, då har riksdagsgrupperna och lagtingsgrupperna haft sina
sommarmöten och därmed kan positionerna har klarnat.
Det om reformen, fru talman. Laglighetsövervakningsfrågorna sammankopplar jag med tidigare diskussioner i nämnden om justitiekansler, justitieombudsmannens befogenheter i självstyrelsefrågor ärenden under lagtinget
behörighet som vi vet att kommer att växa väldigt mycket. Därför ska vi redan
nu göra det som nämnden säger, bereda oss på en tid där repressiva laglighetskontrollen mera koncentreras till åländska organ. Att man inte förlita sig
alltför mycket på JK och JO i det sammanhanget. Här vill jag peka på det embryo till stab som redan finns i Ålands ombudsmannamyndighet. Tidigare har
jag talat med varm för en ordning enligt vilken den här typen av myndigheter
som också ska kunna ta emot klagomål från allmänheten ska kopplas till
Ålands lagting. Så mycket som möjligt frigöras från den exekutiva makten
dvs. landskapsregeringen, det är den maktutövningen som myndigheten skall
utöva. Med en utvidgad självstyrelseregim kommer också kravet på det repressiva laglighetskontrollsystemet i självstyrelsen att öka. Naturligtvis ska vi
ändå alltid satsa på det preventiva rättsskyddssystemet d.v.s. tillse att vi har
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regler, strukturer och myndigheter som klarar av lagtillämpningen och att repressionen kommer utifrån vid misstag. Det ska inte vara någon allmän regel
att man besvärar sig över allting utan en åtgärd som tas till när det gått fel. Vi
har den skyldigheten mot medborgarna att tillse att medborgarnas inträde till
skyddsmedel fungerar. Det är en ovillkorlig del av demokratiutvecklingen och
i den offentliga maktutövningens legitimitet.
I upphovsrättfrågorna delar jag viceordförande Sundmans syn. Oberoende
av var den formella behörigheten inom området finns är det EU, nationalstaten, är det vem som helst, är det helt avgörande att landskapsregeringen skaffar sig en kunskap, kompetens på området. Det kan verka förvirrat och träigt,
inte är det så svårt ändå man kan sätta sig in i regleringen av både avtalslicenssystem, generella licenssystem och förhandlingsstrukturer. I nämnden
fick vi information om att det finns ett informellt samarbete i förvaltningen.
Det behöver stramas upp och så det behöver det sättas någon som leder verksamheten, bär ansvar för att man följer med utvecklingen och håller sig absolut ajour med det som sker också på landskapsregeringsnivå. Tack.
Ltl Anders Eriksson, replik

Tack ltl Gunnar Jansson för den intressanta informationen gällande den
kommande självstyrelselagsrevisionen. Jag förvånade mig när jag läste
en intervju med professor Djupsund där han sade att det politiska, ekonomiska läget i Finland gör det extra svårt att få igenom revisionen. Det
var ett märkligt uttalande, ursprungstanken var att Åland skulle vara så
fritt som möjligt för ett område som inte utgör en självständig stat, dit
har vi fortfarande lång väg att vandra. Ltl Gunnar Jansson sade lite
samma sak. Är det faktisk beroende på politiska eller ekonomiska konjunkturer så kan det gå si och så med den åländska självstyrelsen?
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Min uppfostran förbjuder mig att recensera en professor
därför kan jag bara delge en uppfattning om mig själv och vad jag anser.
När Gunnar Jansson kommittén för fem år sedan jobbade hade vi också
samarbete med professor Göran Djupsund. Utgångspunkten för professorn var att sök en vin-vin situation, sök ett system som Åland mår väl
av men bygg också in fördelar för Finland i det då finns det en framgång.
Det är möjligt att det ingick betänkliga nyanser i vad jag sade men reformen går nu ut på möjligheternas självstyrelse med större ansvar men
också möjligheter mot medborgarna och att i Ålandskommittén försöka
hantera frågan så det är inte är till skada för någon men till nytta för
Åland.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det har jag förståelse för. Jag är synbarligen mer ouppfostrad eftersom
jag vågar ha synpunkter på professor Djupsunds uttalanden. Det som
mest gjorde mig förvånad var att han nämnde att det kan vara svårt att
ge förmåner åt Åland. Det är en rättighet vi har med tanke på hur fri vår
självstyrelse sist och slutligen skulle vara. Att ge och få förmåner är lite
märkligt, det blir enormt svårt oavsett vad det är för ekonomiska konjunkturer och inte heller lättare med den regering vi har nu. Ska man
acceptera det från åländsk sida eller ska man inte?
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Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Jag har regeringsprogrammets försättsblad med mig och
det är ett tufft program sett med ekonomiska ögon, det är ingen hemlighet. Dessutom är strategierna rätt så finurliga i det. Håller med kollegan
Anders Eriksson att Ålandskommitténs uppdrag är att visa att Åland
inte ska ha några penningfördelar av ett utvidgat system. Ett utvecklat
självstyrelsesystem ska i sig ge möjligheter till mera behörighet, större
utrymme för politik i Ålands lagting men det ska inte vara på bekostnad
av någon. Det är inte målet att försvåra för någon eller ta ut något av någon annan utan det handlar om att stärka Ålands lagtings ställning. Jag
tror att vi ska lyckas med det hela. Det är möjligt att vi kan fråga professor Djupsund om han är rätt återgiven om det var så här han menade.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Wille Valve, replik

Tack ltl Jansson för ett fint anförande uppskattar särskilt visionerna i
slutet angående ombudsmannafunktionerna. En klargörande fråga för
att utröna att vi är på samma våglängd med tanke på 108 § och 109 § i
grundlagen om justitieombudsmannens och justitiekanslerns uppgifter
och de bestämmelser som flyter ut ur dem förefaller det för mig naturligt
att frågan borde regleras på grundlagsnivå d.v.s. i självstyrelselagen. Det
torde inte vara möjligt att ingå en överenskommelseförordning med
tanke på hur vår konstitution är formulerade i dag. Instämmer ledamoten i det resonemanget?
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Nämnden tar ställning till den frågan på sidan två, ”en
språkombudsman bör enligt nämnda betänkande enligt tidigare övervaka riksmyndigheternas efterlevande av självstyrelselagen medan
bevakningen av landskapsmyndigheterna bör ordnas genom landskapslagstiftning”. Här hade samma uppfattning om räckvidden i
grundlagens 108 § och 109 §. Vi har en ordning där de högsta lagövervakarna i Finland brukar själva föra ett resonemang om med vilken rätt de
tar emot klagomål från Åland och ålänningar i ärenden under lagtingets
behörighet, vi rör oss i en gråzon. Nämnden har under många år begärt
ett klarläggande på den här punkten och hoppas och tror att den processen går vidare att man kunde bringa frågan till ett slut.
Minister Wille Valve, replik

Landskapsregeringen välkomnar sannerligen ett klargörande av de befogenheter som flyter ut ur grundlagen 108 § och 109 § och vi är beredda
att understöda det arbetet inom självstyrelselagsrevisionen. Personligen
är jag tilltalad av den idé som ltl Jansson framförde att Ålands ombudsmanmyndighet kunde vara ett embryo och för den här funktionen
som själstyrelsepolitiskanämnden avser.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Frågan är stor och värd en mässa. Jag utgår ifrån det jag
nämnde vi är skyldiga medborgarna att ordna med laglighetsövervakningsförfaranden och system som tryggar också ett repressivt rätts896

skydd. Har man en ombudsmannamyndighet har människorna rätt att
förvänta sig att i den myndigheten förekommer det ombudsmän. Ungefär en normal nordisk bemärkelse som Carl XII föreställde sig när han
kom tillbaka till Sverige. Att i den ombudsmannamyndigheten ska medborgarnas rätt att söka hjälp oberoende av vad det handlar om sedan får
myndigheten sinsemellan sortera upp det. Det här kräver tilläggstankemöda och gärna att lagtinget involveras.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Sara Kemetter

Tack, fru talman! Tack till nämndens arbete. Det är mycket bra betänkande
där man har lyft upp det absolut viktigaste frågorna kring självstyrelsepolitiken. Tre punkter ville jag diskutera, svenska språket och folktingets roll,
Ålands ombudsmannamyndighet och upphovsrättsliga problemen som tycks
vara svåra att lösa.
Det är glädjande att nämnden lyft fram folktingets roll före vi fick situationen att svenska folkpartiet inte sitter med i regeringen. Det har varit historiskt att man nästan kunnat garantera att SFP är med och nu när de inte är
med får Svenska Finlands folkting en helt annan roll. Före situationen var
verkställd lyckades nämnden skriva in det och lyfta fram den biten. Det är
glädjande att vi har politiker i huset som är så pass framåtseende och ändå
öppnar upp till stora möjligheter. Själv är jag medlem i folktinget tillsammans med Jan Salmén, Tony Asumaa, Christian Beijar och Eva Dahlén och vi
har också alla personliga ersättare. Den 8 maj, dagen efter att SFP och hela
svenskfinland skakades av att man inte satt med i regeringen hade vi äran att
vara i Borgå på folktingets session. På plats var endast jag, ltl Göte Winé och
folktingets styrelsemedlem Jan Salmén.
Jag har varit på alla sessioner sedan jag blev invald från början av mandatperioden, det är ett otroligt givande arbete som faktiskt ger politiskt resultat
som vi sett under årens lopp. Jag lyfte fram i folktingets resolution en skrivning kring en ny självstyrelselag för Åland. Jag citerar exakt den texten som
godkändes ”Svenska Finlands folkting konstaterar ytterligare att svenska
språkets ställning i Finland är en av de viktigaste politiska frågorna för
landskapet Åland. Folktinget understryker vikten av den kommande regeringen och fortsätter arbetet med en ny självstyrelselag för Åland”. Det har
folktingets ledamöter arbetat hårt med i samband med att regeringsprogrammet skrevs i kombination med att den åländska regeringen Camilla Gunell och i Roger Nordlund var med och förhandlade tillsammans med Mats
Löfström och tror att det är en orsak att vi fick det inskrivet i det nuvarande
regeringsprogrammet i Finland.
Nu tvingas folktinget stärka sina kontakter och sin lobbyverksamhet på ett
annorlunda sätt, hittills har det fungerat bra via de riksdagsledamöter som
hör till SFP och till socialdemokraterna. Nu när varken SDP eller SFP sitter
med måste man öppna helt nya kanaler. Där har alla nya möjligheter till dialog och det är ett nytt sätt att jobba. Man har lyft fram något som heter rundabordsdiskussioner som man upplever är mycket värdefulla där riksdagspartierna samlas för att diskutera relevansen för den språkliga befolkningen i
Finland. Rundabordsdiskussionerna måste man diskutera om även Åland och
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Ålands landskapsregering skulle ha möjlighet att sitta med på eftersom det är
svenska språkets ställning som är en av de viktigaste frågorna för ålänningarna men också för Ålands lagting.
Allmänna saker som också gynnar Åland som min partikamrat, ledamot
Göte Winé begärde och lyckades få in ett tillägg i verksamhetsplanen där folktinget följer upp situationen med skolhemmet Lagmansgården att det även
efter 2019 finns skolhem på svenska i den svenskspråkiga miljön. När man
sett det nya regeringsprogrammet blir man skrämd över hur det ska gå för
det svenska språket för det finns bara en sådan skola dit vi skickar våra
åländska barn om det finns behov. På det här sättet kommer vi framöver att
behöva jobba mera. Vi har varit aktiva från åländskt håll att motionera. I den
senaste folktingssessionen lämnade Christian Beijar in en motion kring missbrukarvården på svenska som också är aktuell för oss ålänningar. Politiskt
arbete ger resultat.
Förutom att man lobbar och lyfter fram rundabordsdiskussioner jobbar
man också från folktinget sida med att stärka den svenskspråkiga befolkningen i Finland genom att organisera olika evenemang och informationstillfällen. Nationalspråksstrategin som man jobbat fram tillsammans med
Ålands regering har varit ett av de absolut viktigaste arbeten som har slutförts och nu är man orolig för hur den ska gå vidare. Man har jobbat mycket
inom dagvård, skola och utbildning för att garantera att folk kan tala svenska
och att myndighetsspråket förblir svenska. Vi jobbar ganska tätt kring samma
frågor och är därför glad att man faktiskt har sådan representation i folktinget som man har.
Däremot kan man bli orolig när man ser hur aktiva våra lagtingsledamöter
är. Styrelseledamoten, centerpartisten Jan Salmén har varit aktiv och gått på
alla styrelsemöten men också i arbetsutskottet där han sitter har han varit på
alla sina uppdrag. Däremot har vi en plats i förvaltningsutskottet där ltl Erika
Sjöström sitter som faktiskt inte har varit på ett enda möte. Vi har även en
representant i utbildningsutskottet där Sune Alén sitter han har varit på två
av fem möten. I social- och hälsopolitiska utskottet sitter Christian Beijar, tyvärr har han inte varit på ett enda möte under den här mandatperioden. I
ungdomsutskottet har vi representanten Gabriel Sjöström som inte heller varit på ett enda möte. När nämnden lyfter fram det i det politiska arbetet är det
otroligt viktigt att vi inför nästa mandatperiod måste ta folktingsarbetet på
verkligt stort allvar. Den finlandssvenska och den svenskspråkiga befolkningen på fastlandet behöver verkligen ålänningarnas stöd och hjälp.
Med det sagt vidare till punkt två, Ålands ombudsmannamyndighet. Det är
en viktig myndighet och här konstaterar nämnden att Ålands ombudsmannamyndighet i dag som har hand om patientärenden, diskrimineringsärenden, konsumentfrågor men skulle nu kunna lyfta in språkfrågor. Det är
ganska mycket jobb att bygga upp nya strukturer, ett samhälle, men det går
ganska snabbt att rasera det. Situation kring språkfrågorna i Finland som vi
ser framöver är åtminstone jag bekymrad över vad som kommer att hända
med svenska språket. Därför är det glädjande att man har hittat ett sätt att
komma närmare folket och få en bättre kontakt så tanken kring ombudsmannamyndigheten är bra.
Upphovsrättsliga problem, vikten av att befolkningen på Åland till förstärks möjlighet att ta del av samtliga svenskspråkiga sändningar såväl i radio, TV som på nätet. Vi är alla vana vid att kunna se på svensk TV och följa
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med Sveriges TV kanaler men i och med att licenserna är sådana som det är
upplever vi ett visst problem. Det är något som vi snart har debatterat i fyra
år och något som är den kommande regeringen måste ta tag i med helt nya
tag och verkligen sätta en insats på de här frågorna. Ju mer problematik vi ser
på den här sidan desto mindre information och möjlighet får våra invånare
och det vill vi inte, därför är det glädjande att man redan här problematiserar
det och lyfter fram det. Framför allt lyfter fram t.ex. de olympiska spelen där
man också vill kunna se från rikssvenskt håll. Det är en viktig fråga för Åland
så det är glädjande att man lyfter fram dem. Tack.
Talmannen
Talmannen vill påminna om att vi inte diskuterar personer som inte kan försvara sig i
plenisalen.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, fru talman! Som medlem av nämnden är jag förstås glad över ledamotens analys av nämndens utlåtande, betänkande i synnerhet finlandssvenska folktings nya status som kommer att uppstå i det nya politiska landskapet. Även som talmannen gjorde vill jag vädja till att vi håller oss till principen att vi inte nämner människor vid namn som inte är
närvarande i denna plenisal och kan försvara sig. Det finns goda förklaringar i vissa av de här fallen som ledamoten har nämnt. Vi ska respektera den linjen.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack för det påpekandet, nästa gång lyfte jag bara fram partibeteckningen. Folktingets styrelse lyfte redan nu fram i sin verksamhetsplan att
man har fem stolar från landskapet Åland men att man vill ha flera än
de nuvarande antal stolarna. De lyfter fram vilket viktigt uppdrag det är
som folktinget anser att Åland har mot bevarandet av svenska språket i
Finland. Man räknar starkt med oss och hoppas att vi kan hjälpa till från
den här sidan.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Roger Jansson, replik

Tack, fru talman! När det gäller Svenska Finlands folkting finns det två
linjer och det har alltid funnits linjer i förhållande till det organet, det är
flera som haft uppfattningen att man inte ska vara representerade i det
organet. Jag hör inte till dem och som gammal folktingsmedaljör har jag
genom årtionden fått kämpa ganska mycket för den åsikt jag har i att det
har stor betydelse också för Åland så länge vi är en del av Finland. Att
bara SFP och socialdemokraterna på fastlandet skulle arbeta för svenska
språket inom ramen för folktinget stämmer inte det är flera andra som
jag kan nämna som också är duktiga. Vill ge en eloge till ltl Kemetter för
att hon intensivt arbetat för detta.
Talmannen
Tiden är ute!
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Ltl Sara Kemetter, replik

Tack ltl Roger Jansson, jag är väl medveten om att vi har två linjer. Vi
har inte en klar linje och ska vi garantera service på svenska behöver vi
tänka om vad det är för linje vi ska ha, den diskussionen och debatten
vill jag lyfta fram. Från folktingets sida lyfter man för första gången på
tre år så här starkt fram Åland och Ålands betydelse. Det är något vi ska
ta tag och lyssna på. Det är första gången man på riktigt kallar på hjälp.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Det är viktigt att man ser i den nya annorlunda politiska
geografin som vi i Finland lever i och som också svenska språket lever i
så är framtiden oskriven man kan inte säga att det går sämre, man kan
inte säga att det går bättre, vi får se. Jag delar uppfattningen att folktinget har en viktig roll och då är det inte fråga om att peka finger att de
har varit duktiga och nu sitter inte de i regeringen, alltså kommer det att
gå dåligt. Det är viktigt att vi fortsätter att skapa ett brett samarbete
också med de regeringspartier vi har i Finland inom ramen för folktinget.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Orsaken till paniken på senaste folktingssessionen beror på att vi har två linjer. Folktinget är ett skilt val och det väljs bland
kommunalpolitiker, här har vi lagtingspolitiker. Man anser att ett parlament ska diskutera med ett parlament, nu är det parlamentariker och
kommunpolitiker så jag förstår problematiken.
Nu är vi i den situationen att de som har kommit in i Finlands riksdag
endast är SDP:are och SFP:are. Representanterna från samlingspartiet,
Kimmo Sasi kom inte in, vänsterpartiet och KD det är alltså kommunpolitiker och de sitter inte med i Finlands riksdag och har därmed inte
samma möjligheter till kontakt. Det var där problematiken diskuterades.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack talman! Informationen från Svenska Finlands folkting är intressant, den berördes under nämndens behandling. Vi fick inviter som jag
inte gärna diskuterar här i salen, diskutera personer som inte kan delta i
debatten. I regeringen Sipiläs regeringsprogram i inledande avsnitten
om visioner och lägesbeskrivning finns det ändå hopp, huruvida folktinget hade bidragit till dem vet jag inte. Vid beskrivningen av landet anför regeringen ”att Finland är ett öppet och internationellt land rikt på
språk och kultur”. Texten fortsätter under lägesbeskrivningen ”Finland
är ett land och ett folk med två språk”.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Det här skulle leda till en debatt i sig men vi får göra
det i korridorerna. Det som bekymrar mig är att den nya regeringen ska
spara 600 miljoner inom utbildningsväsendet. Sparar man sådana

900

summor kan man ganska snabbt konstatera att små svenskspråkiga lågstadier eller byskolor är kraftigt hotade. Utbildning är det största, värdefullaste kulturarv och kunskapsområde vi har, det kan vi också sälja.
Spara vi så här mycket kan vi snabbt konstatera att det svenska språket
är ganska dyrt. Jag är glad över skrivningarna och visst ska vi se hoppfullt och ha ett bra samarbete. Man kan inte luta sig bak utan man måste
kämpa för de rättigheter man har.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Axel Jonsson

Tack, fru talman! Tack till kollegor och lagtingsledamöter som idag har satt
fokus på det svenska språket, Ålands Framtid tycker det är oerhört glädjande
även om orsakerna till detta är mindre glädjande i den politiska verklighet vi
vaknar till varje dag.
Det har berörts tidigare den nya regeringens skrivningar både vad gäller
språk och indirekta konsekvenser som kan komma för språket i utbildningssammanhang som ltl Kemetter var inne på. Det är klart att det kan bli ett
stort bekymmer också för Åland i förlängningen. Vi får vara glada att vi hanterar så pass mycket frågor inom självstyrelsen i dag när man ser vilka förslag
som kommer på olika områden, att vi faktiskt har de tre partier som av tradition haft den mest avslappnade inställningen till svenskan som nationalspråk i
Finland. Med det menar jag att de t.ex. röstade för, så sent som för några månader sedan, att införa försök med den obligatoriska skolsvenskan i vissa delar av Finland. Att lära sig svenska i skolan idag är inte en självklarhet för
Finlands alla barn. Det är en stor principiell förändring och det utmanar i
allra högsta grad grundlagens skrivningar om ett land med två nationalspråk,
det kan man inte komma ifrån.
Även den uteblivna ambitionen att fortsätta förverkliga nationalspråksstrategin är förstås en utmaning för oss indirekt, eftersom vi fortsättningsvis ska
kommunicera med många av detta lands myndigheter. Tänker vi specifikt på
utbildningen som nämndes som ett exempel, det allvarliga med att det inte är
en självklarhet att lära sig svenska är rekryteringen av svenskspråkiga tjänstemän till de olika ministerierna och myndigheterna som vi ska ha kontakt
med här på Åland. Det är inte det att inte alla kan svenska, det kommer att bli
ännu mer utmanande att få tag på svenskspråkig personal, kompetens till de
offentliga myndigheterna i Finland. Det kanske inte är något som kommer att
ske i en handvändning, men det är den långsiktiga utvecklingen som är utmaningen för Åland och därför oerhört viktigt att vi har fokus på språket och
följer denna utveckling noga.
Det ger oss också anledning att gå tillbaka till det mycket förtjänstfulla arbete som gjordes i det språkpolitiska programmet 2006, eller den kommitté
som utarbetade ett förslag till ett språkpolitiskt program, där man redan då
insåg de här tendenserna ganska noga. Det finns skäl att påminna sig om de
övergripande mål som kommittén hade då. Det var tre stycken, ”att Ålands
enspråkigt svenska status ska vidmakthållas i enlighet med vad som man
kom överens om i samband med självstyrelsens tillkomst. Att det inte ska
vara nödvändigt att behärska finska för att man ska kunna leva och verka
på Åland. Att inte det finska språkets inflytande på den åländska arbets-
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marknaden genom ökade möjligheter till kontakter med övriga omvärlden”.
Man måste alltid ställa sig frågan, uppfyller vi dessa övergripande mål i dag,
kan självstyrelsen hantera dessa mål? Det givna svaret är givetvis nej eftersom vi har inlett en stor reform av självstyrelsen bl.a. med detta som motiv.
Det kopplar intressant till självstyrelsepolitiska nämndens resonemang om
olika frågor, inte minst de upphovsrättsliga problemen som nämns i sammanhanget där man givetvis jobbar med just det som språkpolitiska kommittén kom fram till, öka möjligheterna till kontakter med övriga omvärlden. Att
öka utbudet av svenskspråkig TV på Åland både den som finns på nätet och
den som finns i de vanliga traditionella TV-sändningarna. Det finns skäl att
lyfta fram självstyrelsepolitiska nämndens skrivning om att de förhandlingar
som pågår kring möjligheten att ta del av de svenska OS-sändningarna på
Åland. Att vi också ska få studiekommentarer på svenska här på Åland, vilket
inte är en självklarhet om man tittar på sändningar vi idag är hänvisade till
som kommer österifrån. Där skriver självstyrelsepolitiska nämnden så här
”att i fråga om TV-sändningarna av de olympiska spelen anser nämnden
att Yles uppdrag borde innefatta att tillåta återutsändning på Åland av de
rikssvenska programmen utan någon ersättning”. Varför påpekar självstyrelsepolitiska nämnden detta kan man undra? Eftersom Yle äger rättigheterna till nästa sommar OS är det också Yle som ska ge sitt godkännande till att
de som äger rättigheterna i Sverige ska få tillträde till den åländska marknaden att sända ut sina sändningar över Åland. Vad nämnden har fått erfara
har det kommit positiva signaler att det finns en sådan vilja på svenska sidan.
Då är det upp till Yle att ge sitt godkännande till detta för att inte rättighetsinnehavarna i Sverige ska bryta mot lagstiftningen. Då uppfattar jag att
nämnden menar att det är en del av Yles uppdrag att se till att självstyrelsen
efterlevs. Yle är en public servicekanal som ska förverkliga hela landets lagstiftning och i den ingår självstyrelselagen och ålänningarnas rätt att kunna
leva och verka på svenska. Det borde vara en självklarhet att man är behjälplig på detta område. Jag gläds över den skrivningen och hoppas att man tar
den med sig när man fortsätter förhandlingarna om sändningsrättigheter.
Kontakterna till Sverige är också något som den språkpolitiska kommittén
lyfte fram och poängterade ganska noga när man föreslog olika åtgärder som
skulle vidtas med anledning av språksituationen. Där skrev man rakt på sak
att landskapsregeringen informerar Sveriges regering om förhållandet, samtidigt som landskapsregeringen begära hjälp för att vidmakthålla Åland
svenskspråkigt framdeles. Den politiska situation som idag finns i Finland ger
en ökad förståelse för de språkliga utmaningarna på Åland. Inte minst när vi
har sannfinländarna i regeringen som kontrollerar viktiga poster, justitieministern som hanterar språklagen t.ex., vilket självklart gör det mer utmanande för oss på Åland att klara det svenska språket. Därför är det bra att
självstyrelsepolitiska nämnden poängterar detta i sitt betänkande att Sveriges
roll enligt Ålandsöverenskommelsen ska befästas och exakt vad som ingår i
detta kan diskuteras mera. Att kontakterna utökas är en självklarhet och att vi
kan vara så ärliga att vi begär hjälp av Sverige för att se till att klara upp detta.
Det kan handla om allt från TV-sändningar till att komma framåt i frågan om
skattegränsen, där vi vet att regelverken börjar falla på plats och nya möjligheter uppstår. Det är en fråga som kommer i samband med landskapsregeringens externpolitiska meddelande, vi får säkert anledning att fördjupa oss i
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den. Att vi faktiskt kan höja ambitionerna i kontakterna med Sverige är alldeles avgörande för att vi ska komma framåt och utnyttja den situation som faktisk finns idag för att få ökad förståelse för de språkliga utmaningarna. Den
politiska verkligheten ger ett ökat utrymme för bättre förståelse för språkliga
utmaningarna och det är något som är värt att understryka.
För att sammanfatta är vi nöjda att självstyrelsepolitiska nämnden äntligen
genomförde de hörande man hade med språkrådet och satte fokus på frågorna i samband med behandlingen av ärendet. Det finns större utmaningar i
dag än vad det fanns när vi fick redogörelsen på bordet. Det finns all anledning att ytterligare förstärka insatserna för att säkra det svenska språket på
Åland. Tack.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Ltl Jonsson nämnde OS-sändningar och möjligheter
att se och höra dem på svenska och bara Yle ger lov är det möjligt för
svenska bolag att sända på Åland. Nu vet vi att svenska public servicebolaget SVT förlorade rättigheterna på OS i Rio till mediekoncernen MTG
som är en kommersiell kanal. Menar ltl Jonsson att MTG via Viasat och
TV3 skulle sända gratis över Åland ifall Yle säger att det är ok?
Ltl Axel Jonsson, replik

Jag vill inte se en sådan situation när denna lösning faller p.g.a. ekonomiska krav från Yle. Det är i Yles skyldighet att se till att Åland kan få del
av sändningarna. Är man villig att betala ska man inte hindra det, men
det är en självklarhet att man inte kommer med höga krav och skjuter de
mycket positiva förhandlingarna i sank p.g.a. det.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Det kommer inte att falla på Yles krav att det ska betala, det faller mer på MTGs krav vad de ska ha för att sända över Åland.
Det är större problem där än att Yle skulle säga ok.
Ltl Axel Jonsson, replik

Ltl Asumaa kan säkert utveckla sitt resonemang i något sammanhang.
Men det är faktiskt så att MTG betalar för rättigheterna att sända över
Sverige precis som Yle betala för rättigheterna att sända över Finland.
Att MTG skulle komma med ersättningskrav är inga detaljer som jag
känner till eller som självstyrelsepolitiska nämnden har fått erfara. Tvärtom ser de en möjlighet att övertala sina annonsörer som marknadsför
sig i samband med OS-sändningarna att även få marknadsföra sig över
det åländska området. Det är ingenting som jag ser som ett problem,
tvärtom det kan vi absolut ta om vi också får ta del av sändningarna. Jag
hoppas man kan hitta en konstruktiv lösning. Ekonomin ska inte få bli
det som fäller en sådan lösning för det handlar om 30 000 invånare
mellan två stora länder.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack talman! I anslutning till kollegan Axel Jonssons bedömning av den
språkliga utvecklingen i Finland vill jag lämna några siffror som faktisk
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bekräftar, eller t.o.m. är mer alarmerande än var de kunde ana som
gjorde det andra inhemska språket frivilligt i studentskrivningar. I år
skrev hälften av abiturienterna svenska i studentskrivningarna i Finland, 2/3 av flickorna gjorde och 1/3 av pojkarna. Det här är en kurva
som går brant nedåt, mycket brantare än vad en del vill hävda. Jag uttryckte det två gånger när jag var med i riksdagen att stoppa sådana projekt, det är grundlagsvidrigt och vi kommer att se att så blir det.
Ltl Axel Jonsson, replik

Så är det och nu får vi också se den här utvecklingen på grundskolenivå
vilket kommer att göra det sannolikt att ytterligare färre skriver det på
nästa nivå i studentskrivningarna. Det är klart att det är en utmaning
och frågan som det leder till är att vem är ska då vara de svenskspråkiga
tjänstemännen vid ministerierna, de olika myndigheterna som skatteverket dit vi ålänningar fortsättningsvis måste vända oss i vissa frågor
för att få hjälp med våra ärenden. Vilka ska dessa personer vara när det
finns färre och färre som behärskar svenska? Samtidigt som vi vet att
näringslivet efterfrågar svenskspråkig kompetens i ganska stor utsträckning fortfarande och på många sätt konkurrera om platserna och gör det
ytterligare svårare att rekrytera svenskspråkig personal till de centrala
funktionerna för oss på Åland. Det här är en av de största utmaningarna
för självstyrelsen framöver.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack talman! Kollegan uttalade en retorisk fråga, vem bär ansvaret för
upprätthållandet av två nationalspråken i Finland? Vi behandlar den
frågan i Ålandskommitténs presidium och är fullständigt tydliga på den
punkten, det är statens ansvar att följa lagar. Så länge vi har den konstitution och de självstyrelsesystem som vi har så är det ett en statlig
skyldighet som ska skötas, i sista hand med juridiska medel.
Ltl Axel Jonsson, replik

Det gör situationen ytterligare oroväckande när man tydligt säger att
man har detta ansvar, men med andra handen minimerar man förutsättningarna för att förverkliga detta i förlängningen genom att man tar
bort kravet att alla ska ha en viss kunskapsnivå i det svenska språket i
Finland. Vilket gör det svårare att rekrytera personal och se till att man
faktiskt kan efterleva det man lovar i språkligt hänseenden. Det finns en
dubbelmoral i denna politik som vi bör följa noggrant.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Göte Winé

Tack, fru talman! Upphovsrättsliga problem där självstyrelsepolitiska nämnden skriver att man i fråga om TV-sändningarna skulle be Yles uppdrag att
innefatta, tillåta återutställning av de rikssvenska programmen utan någon
ersättning. Som vi hörde i ett tidigare replikskifte, det gör man inte utan ersättning däremot kan det vara betalning. Bästa ledamöter, är det inte så att vi
egentligen lägger oss platt fall och ger upp. När OS kommer låt oss se på Sveriges TV. Inte behöver ni kämpa med svenska språket utan håller till finska så
försöker vi få svensk utsändning. Är det inte ett krav från vår sida att Yle, som
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public service ska erbjuda tvåspråkigt? Borde vi inte i stället säga att det är
vår rätt att följa med OS-sändningarna på vårt språk? Vi säger hela tiden att
det är mycket lättare att kontakta Sverige. Visst är det lättare men samtidigt
ger vi upp och lägger oss platt fall i stället för att vara i en samverkan. Vi
måste ställa krav och börja agera tillsammans, vi kan inte hela tiden stå och
titta på. Visst är de rikssvenska utsändningarna bra och kvalitativa. Men fortsättningsvis måste vi kräva service på vårt språk.
I det tidigare replikskiftet nämndes om näringsmöjligheterna att få jobb
om man kan det svenska språket i Finland. I vintras var jag till ett seminarium som Pohjola Norden ordnade, Ungdomar i Norden, där sades från
många håll att vill man få bra jobb så är svenskan det starkaste. Genom att
större företag samfusionerar sig finskt och svenskt gör det mycket lättare att
jobba vidare om man har det svenska språket med sig. I Finland behöver man
börja se svenskan som en styrka, visst kan någon säga att det är ryskan också.
Det som ltl Sara Kemetter var inne på hur viktigt det är att Åland jobbar
tillsammans med Svenska Finlands folkting för det svenska språket. Precis
som ltl Kemetter är jag orolig när jag läste Finlands nya regerings stålbad där
man skär ner på utbildningen. Vad kommer vi att få för konsekvenser i framtiden för våra utbildningsmöjligheter i Finland? Arbetet där Finlands Svenska
folkting når partierna och deras representanter som också sitter i regeringsställning måste ställa krav på sina partier. Här är det viktigt hur vi går vidare.
Även på Åland har vi nytta av folktinget och arbetet där. Ltl Kemetter
nämnde hur hon jobbat vidare med frågan och jag har som ersättare har jag
fått vara med och jobba där.
Ett problem vi har på Åland som jag har lyft upp tidigare, polisens möjlighet till specialutbildning i Finland som egentligen är obefintlig. Den allmänna
polisutbildningen finns på svenska men specialutbildningarna måste man i
huvudsak köpa helt från Sverige. Det lyfte jag upp i folktinget för ett år sedan
och fick ett mail för en månad sedan av Christina Beijer på Svensk Finlands
folkting där de visade skrivelsen till inrikesministeriets kanslichef Päivi Nerg.
I skrivelsen nämns om Ålands polismyndighet och den arbetsgrupp som
leddes av Lotta Wickström-Johansson om utmaningarna samt problem och
lösningar att verka som polis på Åland och framför allt med utbildningarna.
Ligger vi på och tjatar blir det kanske till slut att man lägger lock för örat men
då är det bra om det också kommer från ett annat håll då kan diskussionen
bli bättre. Nu fick vi den här frågan upplyft genom folktinget. Genom att vi
tappat svenska folkpartiet ur regeringen är det viktigt att vi jobbar tillsammans med folktinget. Tack.
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack, fru talman! Hörde jag verkligen rätt att ltl Göte Winé istället förespråkar att vi ska begära att Yles TV-sändningar i sin helhet sänds på
svenska och lägga ner det arbete som vi genomfört och pågår för att få
tillträde till de svenska OS-sändningarna?
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Inte lägga ner, men vill ha en skrivning med om att
Finland är tvåspråkigt och därigenom ska Yle erbjuda svenskspråkig
service. Här ger vi upp, vi kräver det inte. Varför ska vi hela tiden säga
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att vi ska ta Sverige till hjälp? Finland är tvåspråkigt och då ska vi se till
att det också har ansvaret att erbjuda svenskspråkig service.
Ltl Axel Jonsson, replik

Hela tanken med att vi har en egen mediapolitik, egen public service på
Åland är för att vi ska kunna styra utbudet av public service av t.ex. OSsändningar men upphovsrätten kommer emot och skapar problem för
det. Då kan vi inte styra det prioriteringar som finns i Finland kring mediapolitiken. Det är för mycket begärt att först kunna göra sina egna prioriteringar och sedan ytterligare kräva att de ska prioritera så som vi
tycker. Vi ska utnyttja den möjlighet vi har att förhandla med Sverige
och öppna de möjligheterna att faktisk bedriva en egen mediapolitik på
området. Det är en pragmatisk lösning att förhandla mellan Yle och
MTG och vara den förenade kraften att få till stånd de förhandlingarna
för att lösa de praktiska för ålänningarna som faktiskt vill ha tillträde till
de svenska sändningarna. Missförstår jag ltl Winé när han menar att det
här är irrelevant?
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Jag har aldrig nämnt att det skulle vara en obetydlig
fråga. Jag vill se till att det värnar om svenskspråkig service i Finland.
Det ltl Axel Jonsson nämner, där ska vi ha en egen mediapolitik, egna
upphovsrättsliga åtgärder men vi ska begära hjälp av Yle. Vi har rätt att
få service på svenska, att få se på TV på vårt modersmål. Fixa det. Om
man sedan inom Åland har förhandlingar direkt med Sverige och vill utveckla och ta in andra saker är det sin sak. Däremot bör vi inte hela tiden bara säga att nu kan ni inte svenska, nu får vi från Sverige i stället.
Vi måste kräva hjälp.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Skulle det vara någon ordning på tvåspråkigheten i Finland
skulle givetvis Yle ha fullständiga tvåspråkiga sändningar från OS. Det
är länge sedan man lämnade den inriktningen och för övrigt aldrig riktigt haft det heller. Det är naivt att tro att det skulle gå att baxa den
finska nationalistiska jätten på rätt att börja med tvåspråkiga sändningar. Det är bara att glömma det, som Sveriges tidigare statsminister Fälldin sade. Vad vi däremot borde kunna få Yle att göra är just det som
självstyrelsepolitiska nämnden säger, nämligen att stå tillbaka eftersom
självstyrelsen har behörighet på området. Ställ inga krav, ha inga åsikter
om hur vi löser våra sändningar när det gäller OS. Det enda sättet att få
svensk TV, ända sedan sextiotalet om man läser på hur det var när Kalmer och kompani höll på är att rikta sig mot Sverige. Det finns ingen
möjlighet att få tillbaka svensk ställning i Yles repertoar.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Ärligt talat ltl Sundman, är det inte meningen att man
säger att Yles uppdrag borde innefatta att tillåta återutsändning på
Åland av de rikssvenska programmen utan någon ersättning? Är det inte
bara att ha teater utåt? Är det så man tror att de ska kunna gå tillväga?
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Borde man inte då börja fundera på hur ska man erbjuda det svenskspråkiga landskapet Åland svenskt. Ställ den frågan istället, för att börja
utan någon ersättning. Jag tror inte på det. Om den är så tung och dålig
den finska public servicen måste man ändå fundera på, är den här meningen rätt eller borde man se det på ett annat sätt?
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Jag ska inte recensera Yle, som i övrigt är ett välskött public
servicebolag, men onekligen väldigt finskt. Det är Finlands statliga public servicebolag och har varit så länge. Läser man på sin historia hur det
var när det begav sig är det ingen smickrande berättelse om hur Yle då
agerade. Det kanske är bättre i dag. Men att tro att man skulle återgå till
fullständigt svenskspråkiga sändningar från Yle, den tiden är tyvärr
förbi. Det är självstyrelsepolitiska nämndens mening att man borde stå
tillbaka och inte ha några krav hur vi ålänningar löser det på bästa sätt.
Det är naturligt att ta de svenska sändningarna och sända ut dem på
Åland, de är fullständigt svenskspråkiga eftersom det sänds i Sverige.
Det finns olika intressen idrottsligt, det kanske inte lagtinget ska ha en
åsikt om, att man följer vissa grenar det kanske blir en annan inriktning.
För att få svenska är det västerut vi måste rikta oss.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! När vi började replikskiftet var det så tungrott och det
fanns inte en möjlighet att få det på svenska, men nu tydligen har det
blivit bättre eller om jag missuppfattar. Vad vi ska ställa för krav? Ibland
lägger vi oss i för lätt. Vi får inte skylla på att det blir bara sämre och
sämre men vi gör ingenting själva. Vi måste också börja se på vårt eget
ansvar.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Wille Valve, replik

Vill tacka ltl Göte Winé för ett gott samarbete i polisspråksfrågorna. Det
är precis som ledamoten säger, ju mer man puffar på från olika håll
desto mera resultat får man. I det här fallet har vi fått upp bollen på banan, nu gäller det att spela den vidare. Landskapsregeringen har tagit
upp frågan med inrikesminister Räsänen och vi avser att fortsätta dialogen med nya inrikesministern Orpo.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Tack minister Valve. Har vi ett gemensamt mål och
jobbar från olika håll då lyssnar man mer. Det är viktigt att samarbetet
fortsätter och jobbar framåt och vidare. Vi fortsätter tjata på och prata
om vår rätt till svenskspråkig service och svenskspråkig utbildning.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
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Ltl Harry Jansson

Tack talman! Dagens epistel från självstyrelsepolitiska nämnden det är trots
allt därför vi befinner oss i denna sal, självstyrelsen och dess verksamhet.
Nämndens betänkande är föredömligt kort men måste läsas i ljuset av att
vi parallellt har ett externpolitiskt meddelande som behandlas. Trots att vi
har valt att koncentrera oss i betänkandet från nämndens sida finns det
många andra viktiga frågor som landskapsregeringen har lyft fram i sin redogörelse som skulle vara värda en fördjupning.
I externpolitiska redogörelsen är det ofrånkomligt att dessa meddelanden
går in i varandra naturligt, med tanke på hur svårt det är att göra en gränsdragning. T.ex. tortyrkonventionens behandling i självstyrelsepolitiska redogörelsen den kunde lika gärna platsa i den externpolitiska delen. Rent specifikt kanske vi borde ha sagt några ord om tortyrkonventionen. Tack vare vår
envishet har vi utvecklat en retroaktiv traktaträtt, en rätt att i efterhand långt
efter att avtalen trätt ikraft på internationell nivå, tagit oss rätten att godkänna internationella konventioner i efterhand. Det är lätt att vara efterklok,
eftersom jag sitter i nämnden har jag mig själv att skylla.
Externpolitiska meddelanden innehåller en oerhört viktig markering när
det gäller svenska språket, något vi får anledning att återkomma till när vi
behandlar det eftersom nämnden processar det meddelandet just nu. Det är
de allvarsord som landskapsregeringen har om svenska språkets vardag inom
de finska beredningssektionerna kopplade till EU-medlemskapet. Det är så
pass allvarligt att vi måste ta oss en funderare hur man löser det demokratiska underskottet. Vi har tydligen en majoritet av beredningssektionerna
som bara fungerar på finska i det fortlöpande. Det är bekymmersamt. Som vi
sagt tidigare från denna talarstol, vi begär mycket av de nyanställda tjänstemännen i självstyrelseförvaltningen om det på egen hand ska lyckas åstadkomma förändringar och ställa krav på att en sektion ska fungera enligt vissa
principer, d.v.s. det som borde vara normalt. Kanske vi får damma av Gunnar
Janssons gamla tanke om att engelska språket ska in som en del av umgänget
mellan Åland och Finland. Något ledamoten pratar om redan på nittiotalet,
mycket framsynt om vilken utveckling vi var på väg emot.
Det är inte acceptabelt att våra tjänstemän ska vara andra klassens medborgare i sin dagliga tjänsteutövning. Det är inte bra. Det leder till en situation där det inte kan bevaka Ålands intressen på tillräckligt bra sätt. Även i de
fall där det fungerar någorlunda med svenska har vi den försening som översättningsarbetet ofrånkomligen leder till. Bästa kolleger, vi ha något att brotttas med som vi får återkomma till när vi har betänkandet från nämnden på
plats.
När det gäller självstyrelsesystemet behöver jag inte uppehålla mig vid det
eftersom kollegerna har berört det mycket väl. Vi hörde kollegan Gunnar
Janssons redogörelse för den politiska situationen. Det är ett nytt politiskt
landskap i Helsingfors och nu får vi se det som ett test. Kommer vi att i modern tid att få se självstyrelsen utvecklas och stå på egna ben i allt högre grad,
oavsett vilka som styr den politiska skutan i Helsingfors? Det är intressant att
se och vi får vara glada för att det mera aggressiva sannfinländska ministrar,
talmän etc. redan tonat ner sin tidigare något yviga policy när det gäller
svenska språket.
Självstyrelsearbetet, vi får naturligtvis snegla på det finska regeringsprogrammet och se att man kommer att skapa 19 nya självstyrelseområden. Det
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bottnar än en gång för att det kommer att bli en ännu större förvirring bland
våra kolleger i Helsingfors när det ska förstå sig på Ålands status.
När det gäller svenska språket nämnde jag redan några aspekter kopplade
till EU-arbetet. Vill än en gång understryka att det är landskapsregeringens
hållning att försöka påverka den språkliga situationen. Det finns nämnt om
olika handböcker etc., det är en klok politik att hela tiden balansera mellan
diplomatiska diskussioner i Helsingfors och när det verkligen behövs ta till de
klagomål som man kan anföra till JK och JO. Man ska inte blunda för det faktum när justitieombudsmannen relativt sent 2008 har konstaterat, när det
gäller svenska språkets ställning, att den är så bristfällig att det försvårar hela
självstyrelsearbetet. Det är en markering från den övervakande myndigheten
som man alltid ska dra fram i diskussionerna med representanterna för
finska staten.
Gällande Svenska Finlands folkting måste vi utnyttja alla kanaler vi har i
det nya politiska klimatet för att försöka förbättra svenskan ställning. Även
om det inte berörs direkt så har det indirekt en oerhört avgörande betydelse
att svenska språket bibehålls i möjligaste mån.
Kontakterna till Sverige har vi diskuterat i nämnden då och då och efterlyst
att vi vill ha ett större fokus på Sveriges roll i självstyrelsesystemet. Vi vill se
en fördjupning av de årliga redogörelserna till denna del. Ltl Axel Jonsson var
inne på att det ständigt finns ett behov av kontakter med Sverige för att lösa
olika, ibland språkliga bekymmer, ibland andra typer av politiska frågor.
När det gäller upphovsrättsliga problem har det diskuterats livligt i dag.
Det är viktigt att vi från nämndens sida meddelar att vi inte har tillräckliga
resurser för att sköta detta område. Vi är sorgligt underpresterade när det
gäller den här delen av självstyrelsesystemet. Å ena sidan kräver vi, önskar
och vill ha oss, men vi är inte beredda att ge, landskapsregeringen i det här
fallet, de resurser som behövs så att man verkligen effektivt kan jobba med de
här frågorna på alla plan. Alla som tog del av den utredning som gjordes om
upphovsrättsliga frågor för några år sedan inser att det här är en ständigt pågående process som vi aldrig kommer att få grepp om. Särskilt inte när vi
saknar tjänstemän som i tillräckligt hög grad kan ägna sig åt den här typen av
frågeställningar.
Till sist, fru talman, om gränsbevakningen. Det är smått tragiskt att vi har
anställda inom gränsbevakningen som ser lagtinget och i synnerhet självstyrelsepolitiska nämnden som ett rött skynke för att vi dristar oss att markera
Ålands status med jämna mellanrum. Det står i betänkandet om vikten av att
medverka från landskapsregeringens sida i informationen till anställda inom
gränsbevakningen. Hoppas att det är något som landskapsregeringen jobbar
vidare med och bjuder in sig själva. Det är oerhört viktigt att gränsbevakarna
i alla fall förstår inom vilket folkrättsligt territorium de utöver sin verksamhet. Tack.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Jag håller med allt i anförandet när det gäller det upphovsrättsliga problemen. Vi fick en väldigt god redogörelse av minister Ehn
där man på basen av det kunde konstatera att vi inte har tillräcklig med
tjänstemannakraft för att hantera detta enormt svåra internationella
område.
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Med anledning av vår skrivning i nämnden om gränsbevakningen och
behovet av utbildning. Chefen för Ålands sjöbevakningsstation Jyrki
Sydänoja som vi hörde och som var väldigt positiv till vårt resonemang
kring att vi från självstyrelsemyndigheterna skulle ställa upp och informera, nu när vi har en ny demilitariserings- och neutraliseringspolicy
finns det underlag för en sådan information som komplement.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack ltl Roger Jansson för den kompletterande mycket goda iakttagelsen som är värd att understryka. När landskapsregeringen har den nya
policyn helt färdig gällande demilitarisering och neutralisering är det ett
ypperligt tillfälle att ta en diskussion med gränsbevakningen. Förhoppningsvis ta steget längre, d.v.s. att direkt vara med från landskapsregeringens sida och informera de anställda i statens tjänst. Det är viktigt att
de känner att vi diskuterar gränsbevakningens status det innebär inte,
som ltl Sundman var inne på, att vi vill kritisera deras dagliga aktivitet.
Jag har försökt förklara i samtal med enskilda gränsbevakare att vi slår
vakt om statusen så beror på att den folkrättsliga grund vi har är en helhet och vi kan inte till någon del börjar tumma på någonting utan att
hela fortet vårt kommer att falla ihop.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Lantrådet Camilla Gunell

Fru talman! Jag kan börja där ltl Harry Jansson slutade, nämligen med
gränsbevakningen. För någon vecka sedan besökte landskapsregeringen en
delegation, utbildningsanstalten Imola i östra Finland där man utbildar
gränsbevakare. Frågan om utbildning på svenska och utbildning om demilitarisering och neutraliseringen inom ramen för det man undervisar om i Imola
blev uppe på agendan. Man är positiv till att informera och undervisa om
demilitariseringen inom ramen för sin utbildning. Vilket vi förstås ser positivt
på och vi har också angivit vår beredskap att i så fall bidra till den utbildningen om så önskas.
Det som även diskuterades var att man inte kan kräva av de sökande till
gränsbevakningens utbildningar som är ålänningar att de ska ha kunskaper i
finska gällande ansökningsprocessen. Det här är något man ska titta närmare
på. 2017 kommer utbildningsanstalten i Imola att ge en fullständig gränsbevakarutbildning på svenska. Det betyder för det som är intresserade av att utbilda sig inom området ska man sätta sig i startgroparna därför att 2016, vid
den här tiden om ett år, är ansökningsprocessen till den svenska utbildningslinjen aktuell. Det är viktigt att gå ut och informera om för de som vill utbilda
sig inom gränsbevakningsväsendet.
Jag vill beröra svenska språket och även några ord om självstyrelselagen
eftersom det berördes här idag. Det är ganska naturligt att man inom svenskspråkiga kretsar, minoritetskretsar, reagerade på regeringssammansättningen med en viss oro om vad som skulle ske med svenska språket och även minoriteternas ställning. Särskilt med tanke på olika uttalanden som bl.a. blivande talmannen och också andra ministrar har uttalat sig under åren som
gått. Det är viktigt att ämbetena kräver, d.v.s. talmansämbetet men också ministerämbetena att man uttalar sig så som ämbetet kräver. Partier som har
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fått folkets förtroende också ska prövas i sin ställning som regering och som
bärare av politiken i landet.
Det som varit viktigt för oss är nationalspråksstrategin. Det är något oklart
i huruvida man önskar från regeringens sida att gå vidare med den. Från folktinget sida underströk man kraftigt behovet att man skulle förlänga nationalspråksstrategins mål till att också omfatta även den här mandatperioden så
att man i tillräckligt grad skulle har tid att implementera det som nationalspråksstrategin strävade till nämligen att ha två nationalspråk i landet.
Folktinget har en viktig roll i dagens Finland och att man är aktiv. De tre
partier som nu utgör regeringen i Finland behöver också ta den svenskspråkiga oron på allvar och i ord och handling visa att när man värnar fosterlandet betyder det att man också värnar svenska språket och den minoriteten.
När det gäller Ålandsfrågorna generellt och Ålandskommitténs arbete har
jag fått den bilden av den nytillträdde statsministern att man verkligen vill
sköta Ålandsfrågorna väl och att det finns en uppriktig vilja till detta. Hur de
ekonomiska nedskärningarna kommer att påverka oss på Åland det måste tiden utvisa. Det är troligt och sannolikt att vi på Åland kommer att få en liten
skopa av den sleven.
Ålandskommittén, förnyande av självstyrelselagen, fick ett omnämnande i
regeringsprogrammet och jag utgår ifrån att när det står att arbetet fortsätter
betyder det att det fortsätter i enlighet med den redan antagna tidtabellen och
fortsätter också i enlighet med det som kommittén kommer fram till. Jag kan
inte föreställa mig att det skulle kunna gå till på det sättet att alla partier i
riksdagen samt alla partier i Ålands lagting är överens om en sak som sedan
skulle förändras märkbart i regeringens fortsatta behandling. Då måste det
rimligen uppstå en ganska knepig parlamentarisk situation. Det är viktigt att
inom kommittén fokusera på det arbete som ändå kvarstår och att göra sitt
allra yttersta för att komma till ett gott resultat. Regeringarna både från
Åland och riket måste in i den fortsatta behandlingen och tillse att propositionen motsvarar kommitténs slutsatser. Tack.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack talman! Det var glädjande besked lantrådet kommer med gällande
gränsbevakningsutbildningen och det utökade svenska inslaget, nog så
viktigt att lantrådet marknadsför det redan nu så att ungdomarna hinner förbereda sig.
Gällande det nya läget i Helsingfors är utmaningarna betydande, att
få in Ålandsfrågorna i en slimmad regering kommer att leda till en del
utmaningar att komma förbi tjänstemannanivån som kan vara resultatet
av en mindre politisk kapacitet som ska hantera ett mycket svårt politiskt och ekonomiskt läge och därtill kryddat av EU-medlemskapet med
alla turer. Hur är läget för demilitarisering och neutraliseringens policy,
när kan vi förvänta oss att vi har den officiella versionen så att vi kan
börja marknadsföra både hemma och externt?
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Arbetet pågår med att beakta nämndens synpunkter kring demilitariseringen och vårt mål är att den ska fastställas och vara klar innan juni
månad.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack talman! Angående språket i riksdag och regering vill jag förstärka
det lantrådet sade, talmännens och ministrarnas huvudsakliga uppgift i
en demokrati är att värna nationens enhet och respektera grundlagen. I
51 § i Finlands grundlag lyder ”i riksdagsarbetet används finska eller
svenska”. Det är alldeles klart att ingen kan bestämma sig för att välja
bort någotdera språket. ”De handlingar som behövs för att ett ärende
ska tas upp riksdagen ska regeringen och andra myndigheter överlämna på finska och svenska”. Sedan finns vidare bestämmelser om sättet för ärendenas handläggning och på vilka språk som det riksdagen beslutar om ska omfatta. Den formella delen är i skick och det gäller att
jobba på och vidare.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Det är inte så överraskande att nuvarande regering säger att man respekterar grundlagen och de facto att man respekterar att landet har två
nationalspråk och ingenting ska ändras på och det är tur. Däremot är
det en nyansskillnad i om man vill ha en progressiv utveckling och verkligen på riktigt arbeta för att stärka svenska språkets ställning, vilket jag
upplevde att man hade i regeringen Katainen. Det skulle vara önskvärt,
vilket vi från åländsk sida har påpekat, att nuvarande regering fortsätter
det viktiga arbetet som nationalspråksstrategin tog fasta på och som vi
från åländsk sida i alla delar har stött. Vi ser det som en förutsättning att
man stärker svenska språket på ett progressivt sätt inom myndigheter,
hälso- och sjukvården, utbildningen osv. som ålänningarna de facto behöver och har nytta av.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. Först föreläggs betänkandets kläm och efter det motiveringen. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
Föreläggs betänkandets kläm för godkännande. Klämmen är godkänd.
Föreläggs betänkandets motivering för godkännande. Motiveringen är godkänd.
Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.
Remiss
4

Kommunernas socialtjänst
Landskapsregeringens lagförslag (LF 25/2014-2015)
Talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.
Diskussion.
Vicelantrådet Roger Nordlund

Fru talman! Ärade ledamöter. Landskapsregeringen föreslår att en samordning av all den socialvård som ankommer på kommunerna förutom barn- och
äldreomsorgen genomförs. För att förverkliga samordningen föreslås att en
särskild landskapslag om en kommunalt samordnad socialtjänst antas, nämligen KST.
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Framställningen är ett viktigt steg i ett långt men nödvändigt utvecklingsarbete på Åland inom den sociala sektorn. KST är tre ganska hårda konsonanter som har skrivits mycket om i åländsk media. Det är få saker som har
sågats så mycket under de senaste månaderna om man har läst tidningarna
och följt med i media och olika utlåtanden.
Det kan vara intressant för alla att fundera på vad som det är tänkt att KST
ska bestå av. Det är i huvudsak fyra områden socialomsorgen, handikappservicen, barnskyddet och missbrukarservicen och dessutom utkomststöd till de
ålänningar som behöver det. I specialomsorgen 2013 var det 22 personer som
erhöll stödboende. 84 personer som erhöll gruppboende och korttidsboende.
90 personer i daglig verksamhet. När det gäller handikappservicen var det 26
hushåll som fick hemtjänst. 63 personer fick personlig assistans. 193 gravt
funktionshindrade var färdtjänsttagare.
Fru talman, när det gäller barnskyddet var det 2013 319 barnskyddsanmälningar på vårt lilla fantastisk Åland. 218 barn erhöll stödåtgärder inom
barnskyddet. 20 klienter fanns inom familjevården. Tolv barn och ungdomar
på institutionsvård. Missbrukarvården hade 2013 35 klienter inom alkoholoch drogmottagningen. 585 familjer på Åland erhöll utkomststöd. Det är
detta fru talman och alla lyssnare som KST de facto handlar om. Fyra olika
specialområden som det råder en relativt stor och bred uppfattning om på
Åland att någon form av samordning behöver komma till stånd. Lika stor som
den enheten var att det behövs en samordning lika stor är oenigheten om hur
den ska gå till.
I den här miljön har landskapsregeringen jobbat och vi har haft som målsättning under mandatperioden att skapa kommunernas socialtjänst. Ett
kommunalförbund som skulle vara gemensamt för alla 16 kommuner på
Åland och skulle syfta till att få en organisation som på ett bättre sätt än i dag
kan främja en likvärdig service, en effektiv användning av resurserna, en
samlad kompetens och en ökad specialisering inom personalen, en större integritet, en stärkt anonymitet och ett gott rättsskydd. För det är alla de som
verkligen är inom de här områdena värda.
Vår tanke har varit att man skulle skapa ett gemensamt kommunalförbund. Inte ett vanligt kommunalförbund som vi ser på de tidigare, eftersom
det har fått relativt mycket kritik, utan tanken är att det ska vara en enklare
och rationellare, mera effektiv. Där man har en förbundsstämma som i princip utser styrelse och godkänner en budget och att det sedan finns en styrelse
som handhar den operativa verksamheten. Lite av en modell från företagsvärden så att det ska bli så kostnadseffektivt och snabbt som möjligt för att
kunna fatta beslut effektivt.
Modellen har vi haft ute på remiss till kommunerna. Vi har fått en hel del
olika förslag på hur det skulle kunna förändras och upplevt det som att vi varit i en förhandlingsposition under hela resan där var och en kommun beroende på om det har varit Mariehamns stad, Jomala, Lemland, Kumlinge eller
Kökar. Alla 16 kommuner har egentligen sett på det från sin egen utgångspunkt. Man vill skapa bästa möjliga utgångsläge för sig själv. På ett sätt är det
rimligt att det är så, det är varje kommuns ansvar att se till sig själv och sina
kommuninvånare.
När det gäller KST och socialvården på Åland måste vi ta ett större grepp,
lyfta blicken och se helheten för att kunna använda både de ekonomiska resurserna och de mänskliga resurserna som finns på ett så klok sätt som möj913

ligt. Susannegruppen och i lagberedningsgruppen som har berett ärendet,
kom fram till att ett kommunalförbund är sannolikt det bästa sättet att sköta
det gemensamt för alla på Åland så att vi kan få en likvärdig service runt om
hela Åland. Vi har byggt upp en lagstiftning utgående ifrån det som är färdig
och är grunden i lagförslaget vi lägger fram.
Eftersom vi har stött på en hel del kritik och det finns åsikter inom kommunsektorn, den kommunsektorn som de facto ansvarar för nämnda områden, att handha dem på bästa möjliga sätt så har vi valt att i ett första skede
ge kommunsektorn möjlighet att själva organisera verksamheterna på ett sådant sätt att man uppnår samma syfte som man skulle göra om KSTlagstiftningen sätts i kraft från slutet av 2018. Det som det handlar om i praktiken är att ge kommunerna ett år till att förbereda sig för en förändringsprocess.
Jag har grubblat mycket på det här, det ska gudarna veta. Är det rätt att
göra så här eller skulle vi gå rakt fram, lagt framställningen som den låg. Det
som fick mig att avgöra att det ändå kanske är klokast att göra på det här sättet var ett utlåtande som vi fick från en facklig organisation, från en klok
kvinna som skrev att man kan inte genomföra saker med våld det måste
också finnas en acceptans för att det ska bli ett bra slutresultat. Därför har vi
valt att mjuka upp det på det här sättet och ge kommunerna lite mera tid att
fundera om kan man ordna det på ett likvärdigt sätt. Det finns ingen prestige
från landskapsregeringens sida att det ska vara exakt så som vi föreslår i vår
grundläggande lagstiftning men däremot att syftet måste uppnås för hela
Åland. Man kan inte lämna någon eller några kommuner på sidan, att några
går ihop och bildar ett socialvårdsområde och sedan några fattiga kommuner
som får leva på sidan, det går inte. Då kommer KST att träda i kraft fr.o.m. 1
januari 2019. Det finns fortfarande ett helhetsansvar inom kommunsektorn
som man måste leva upp till.
Om man i första skedet använder sig av den kommunala friheten att skapa
en organisation eller flera organisationer som fullföljer förslaget, att vi kommer att använda det normala landskapsandelssystemet som vi har nu kompletterat med samarbetsunderstöd för att göra övergången så smidig som det
bara går. Det kommer säkert att krävas ekonomiska resurser och utjämning i
det systemet. Samtidigt kan vi konstatera att vi har en revidering av landskapsandelssystemet så det finns goda möjligheter att också utforma det så
att det här två sakerna passar ihop, KST-reformen och förnyande av landskapsandelssystemet. Man kan säkert tidsmässigt tajma ihop det så att det
blir så bra som möjligt.
Hittar man inte en lösning före slutet av 2018 utan att de blir KSTlagstiftningen som ska träda ikraft då finns den s.k. solidariska finansieringen
som vi byggt hela framställningen på, nämligen att ena halvan ska bygga på
skattekraften och antalet människor som bor i kommunerna för att man ska
få en långsiktighet och en jämnhet i finansieringen. Den andra biten ska vara
den s.k. nyckelmodellen. Tanken med nyckelmodellen är att det ska bli en
särskild landskapsandel och den bygger på att man ska använda sig av arbetslöshetskoefficienten, barnskydd, handikapp, utkomststöd, fyra komponenter
som kan påverka det.
Förutom att modellen ska vara solidarisk ska den komma lite närmare
verkligheten och kommunerna ska ha en viss möjlighet att själva påverka genom ett bra förarbete och att man sköter kommunen på ett så klokt sätt att
914

det finns så lite behov som möjligt av omsorgerna, då ska det också påverka
finansieringen och att man kommer att ha lite mindre finansieringsandel. Så
är tanken i det systemet.
Varför står en finansminister och pratar om kommunernas socialtjänst?
Det kan man säkert fundera över. Det som var avgörande för mig för cirka 1/2
år sedan när jag åtog mig uppdraget, att föra det inte helt okomplicerade projektet framåt med tanke på den kritik som fanns ute i samhället, är att jag ser
det som synnerligen viktigt att man kan få samordningen tillstånd för att
kunna trygga ålänningarna en likvärdig service runt om på hela Åland. Jag är
själv vän av småskalighet men för att småskalighet ska fungera måste man
också kunna samarbeta och samordna vissa specialområden. Ska vi fortsättningsvis kunna ha det antal kommuner vi har på Åland måste vi driva digitaliseringen vidare som gör det möjligt att sköta servicen och utvecklingen på
ett likvärdigt sätt i kommunerna när det gäller den biten.
KST, de fyra områden som har nämnts måste också kunna tryggas genom
ett gemensamt samarbete på Åland. Vi har också ett servicecenter där man
sköter mera administrativa saker som löneutbetalning och ekonomi osv. Jag
är helt övertygad om att ska vi kunna bibehålla välfärden i vårt samhälle på
Åland, med den demografiska förändring som vi har framför oss måste vi se
till att mera resurser kan allokeras, mera resurser måste kunna föras över till
den sociala sidan, till äldreomsorgen och mindre pengar ska användas för
administration och den typen av arbete. Vi måste absolut bli mera rationella
på det området. Det är den ekonomiska biten. Sedan har vi den kvalitetsmässiga biten. De människor som jobbar inom de här områdena, specialomsorgen, handikapp, barnskydd och i missbrukarvården är människor som
är fantastiska. Jobbar dagligen med mycket svåra ärenden under svåra förhållanden och då är också vår skyldighet att ge dem bästa möjliga förutsättningar. Därför är det här projektet viktigt.
Ibland har det känts hopplöst när man sett på den misstro och den ovilja
till samarbete och att förstå varandra. Har bara sett sina egna intressen när
jag varit ute runt om på Åland och talat för projektet. Det har känts som man
har grävt sig ner i stället för att bygga uppåt. Jag brukar tänka positivt, när
man bygger ett hus börjar man med att göra en grund. När man gör en grund
då gräver man en grop och sedan börjar man bygga uppåt. Jag vill tro att den
här debatten som har varit i samhället kring KST, all den misstro och den kritik som har riktats att den fasen ska vara förbi. Att vi går in i en konstruktiv
fas där kommunerna sätter sig ner tillsammans och diskuterar hur vi kan lösa
det. Vi från landskapsregeringens sida ska vara prestigelösa, vi ska också
komma till mötes och försöka skapa bästa möjliga förutsättningar så att vi
kan vara stolta över den socialvård vi ger våra ålänningar på Åland. Tack.
Ltl Anders Eriksson, replik

Roger Nordlund har varit med länge och är skicklig på att få det att låta
så bra. Egentligen är det en kompromiss och ingenting kvar av det ursprungstankar som man hade från regeringens sida, ändå får Nordlund
det att låta som det är en stor reform som är på gång. Han sade också att
det är få saker som har sågats så mycket, det har mötts av misstro och
illvilja. Drar vi filmen tillbaka var de två huvudorsaker som gjorde att
man började med projektet. För det första landskapets ekonomiska
ställning och för det andra den demografiska utvecklingen. De frågorna
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är synnerligen relevanta fortsättningsvis. Ändå står finansministern här
och presenterar förslaget och vi har inget ekonomiskt underlag. Vad kan
vi vinna på den här processen, reformen vi har bara ramen men inget
innehåll kvar överhuvudtaget? Nordlund sade att bygger man hus börjar
man från grunden. Jag har byggt ganska många hus och vet att det
första man börja med är att ta reda på vad det kostar, sedan sätter man
igång.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! I de utredningar som gjordes i Susannegruppen finns kostnadsberäkningar och man har även gjort upp budgetförslag för hur det
skulle utvecklas. Inom den här verksamheten när man skapar organisationen initialt uppstår det alltid kostnader så i det skedet gör man inte
några ekonomiska vinster. Däremot i det långa perspektivet är det absolut klokare att bedriva det som en eller några större organisationer, ur
ekonomiskt perspektiv. Det som för mig har varit viktigast, jag vill påminna ltl Eriksson vilka som är klienter i de fyra olika områdena. De
människor vi har det största ansvaret för från vårt samhälle, om vi vill
kalla oss ett välfärdssamhälle, ställa upp och ge den bästa möjliga kvalitativa servicen så att de kan återkomma och leva ett normalt liv i det
åländska samhället. Där har vi de stora vinsterna.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag ska också vara positiv man ska ta fasta på det som vi är ense om, det
sistnämnda är vi absolut ense om. Jag ser lite längre på det här än vad
finansminister Nordlund gör. Ska vi ha en bra service måste vi veta att vi
klarar av att finansiera det framöver. Man kan inte göra den här typen
av reformer som alltid har gjorts i landskapet Åland man har ingen
aning om på vilket sätt man kommer att vinna pengar. Det är precis som
finansministern säger att det har blivit att kosta betydligt mer och det
har vi inte råd med. Det måste finnas ett vederhäftigt ekonomiskt underlag. De kalkyler, budgetar som togs fram av Susannegruppen är inte
mera relevanta i det förslag som ligger nu.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! När det gäller de ekonomiska kalkylerna sade jag initialt att
det uppstår kostnader i förändringsprocessen oberoende om det handlar
om KST eller någon annan reform i samhället. Däremot är jag övertygad
om att det är mest kostnadseffektivt att sköta det på ett samordnat sätt
på Åland, ekonomiskt men framför allt kvalitetsmässigt. En av orsakerna varför jag har gått in för att ha det kvar på kommunal sektor är att
kommunerna då själva har möjlighet att påverka kostnadsnivåerna
inom organisationen. Det skulle man inte ha om man flyttade över det
på landskapsnivå. Då blir det i stället att landskapet drar av landskapsandelarna och kommunerna har ingenting att säga till om. Det här är ett
sätt att hålla det kvar inom kommunsektorn och därigenom kan skattebetalarna själva påverka nivån inom området.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det är klädsamt att vara självkritisk från landskapsregeringens
sida. Det man måste fråga sig är vad som händer när processerna inte
går framåt när vi är ense om grundstrukturerna. Som av en händelse var
det ett debattinlägg igår i Dagens Nyheter att kunskap måste gå före
ideologi och populism, där har flera forskare skrivit under att det är i det
som evidenspolitiken borde byggas på. Handen på hjärtat vicelantrådet,
Susannegruppen hade en inriktning från första början att det var ett
kommunförbund som gällde och ingenting annat. Det här är en sak vi
har påpekat från liberalerna gång på gång, titta på andra alternativ och
ordna finansieringen. Man har varit helt blind och döv för oppositionens
största parti.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Vi har inte varit blinda och inte döva. Jag har själv diskuterat saken med ltl Sjögren och inbjudit till diskussioner kring det, men då
kanske det var försent skede för att kunna påverka.
Att Susannegruppen fastnade för kommunalförbundsmodellen, jag
var själv inte med i den processen men utgår ifrån att man där har gjort
en analys av vilka alternativa modeller som fanns till buds. Fyra olika
modeller fanns i ASAM-rapporten och man fastnade för kommunalförbundsmodellen. Grunden för det är att den här regeringen inte har velat
urholka den kommunala behörigheten. Ska vi ha en stark kommunsektor på Åland då behöver man också ta ansvar för de saker som tillhör
kommunerna men bör organisera dem på ett så rationellt och klokt sätt
som möjligt. Att flytta bort ifrån kommunerna är en teoretisk lösning, ja,
men ändå har man smalnat av kommunsektorn på Åland och urholkat
den.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det har varit klara och tydliga besked från Susannegruppen,
man hade ett alternativ att ta ställning till eftersom man politiskt hade
bestämt det. Ett alternativ som var möjligt för centern var inte möjligt
för moderaterna och socialdemokraterna det kvarstod ett enda alternativ. När det gäller de smala sociala områdena är det extremt lagstyrt, det
skulle finnas otroligt mycket för kommunerna att titta vidare på äldreomsorg, grundskola, bosättning, näringspolitik det håller jag inte heller
med om. Slutligen vill jag ha ett klargörande från vicelantrådet hur tänker man koppla ihop det som händer med socialvården på rikssidan, hur
tänker man gör med utkomststödet och eventuella överföringar till
Folkpensionsanstalten? Det är en extremt viktig bit att ta med sig när
man diskuterar det här vidare.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Det är det alldeles säkert, därför är det bra att inget är skrivet i sten
ännu utan man ska försöka gemensam titta den bästa lösningen.
Jag har med mig ett papper med över tio år av utredningar. Den här
regeringen har lyckats med de senaste fyra, ltl Sjögren lyckades med tre
före det och den första är redan från 2002. Nog har vi gjort utredningar
och nog finns det material nu måste vi hitta en gemensam politisk vilja
där vi alla måste vara beredda att kompromissa. Jag är prestigelös i frå-
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gan. Det viktiga är de klienter som finns i verksamheterna som har uppräknats, att de får en god kvalitet på den service samhället ska erbjuda
enligt den gällande lagstiftningen och att det görs på ett så ekonomiskt
och rationellt sätt som möjligt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Roger Jansson, replik

Tack, fru talman! Tack för en bra och välbalanserad presentation. När
det gäller tredje kapitlet i framställningen som rubriceras ”Grundlagen”.
Under de fyra sidorna finns flera hänvisningar till 121 § i grundlagen
som säger att Finland är indelat i kommuner. Självstyrelselagen är till
stora delar en undantagslag från grundlagen och anger att hela sociallagstiftningen är en åländsk behörighet. Följer det inte av detta att den
kommunala indelningen på Åland och en eventuell kommunal organisation över huvud taget är helt en åländsk behörighet och därmed skulle
grundlagens 121 § vara en nullitet i landskapet?
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! När det gäller grundlagar har den frågan diskuterats en hel
del och framför allt inom lagberedningen bland de som är sakkunniga
på området och det har resulterat i de här skrivningarna. Det finns en
viss oklarhet från de lagklokas sida inom landskapsregeringen om det
kommer att hålla hela vägen. I den framställning som vi nu lägger om
KST träder i kraft från 1 januari 2019 då finns inte någon valmöjlighet
mera för kommunerna, egentligen har vi strängerat det för kommunsektorn att det finns bara ett alternativ. Jag vill tro att det är som ltl Jansson säger och då kommer vi att klara lagstiftningskontrollen på ett bra
sätt. På det sättet fyller den här också en viktig funktion därför att vi får
en klarhet.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Tack för det svaret. Framställningen ger alltså inget svar på
den här frågan. Fick nu höra vicelantrådet personliga uppfattning som
är kongruent med min egen.
Det finns två starka skäl till framställningen i den här utformningen
som den är gjord nu. Det första är att man inte har lyckats involvera alla
16 kommuner på ett rimligt sätt i processen trots att man kämpa på,
därför är det rimligt med tilläggstiden. Det andra är finansieringen,
landskapsandelarna hur ska de anpassas till reformen? Det har man inte
hunnit med så därför är det viktigt att den processen också kan kompletteras och därmed kommer de ekonomiska kalkylerna också fram som efterlystes i ett tidigare replikskifte.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Tack vicelantrådet för ett mycket bra anförande.
Landskapsregeringen vill hela Ålands bästa. Det första förslaget som har
diskuterats fram var ett sådant förslag och vi förstår efter att man lyssna
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på kommunerna och facket som var negativa har man hittat kompromissförslaget, vilket socialdemokraterna stöder. Nu lyfter man bollen
över till kommunerna. Hur har man tänkt jobba vidare för att få Ålands
kommunförbund och Mariehamns stad att börja jobba med att det inte
blir att solidariteten som vi upplever i lagtinget inte kommer att finnas
på kommunal nivå?
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Det är en relevant frågeställning. När debatten varit här och
det har gått till utskott kommer vi att fortsätta dialogen med kommunsektorn, både med kommunförbundet och deras nya direktör och även
med Mariehamns stad för att hålla processen igång. I morgon kommer
lantrådet, jag och minister Valve att träffa Karolina Sandell och diskutera fortsättningen om hon ska vara landskapets eller kommunsektorns
resurs. Vi är beredda att ställa upp ekonomiskt och stöda det så att jobbet ska gå vidare. Det finns en aktivitet på kommunala sidan, vi är flera
stycken bjudna till Vårdö den 12 juni för att diskutera hur norra Åland
kan börja organisera sig och vilka möjligheter det finns. Jag hoppas att
samma diskussion blir på södra Åland att man tar initiativ från någon
kommun. Det börjar röra på sig inom kommunsektorn. Där hoppas jag
vi kan mötas och ha ett konstruktivt samtal hur vi kan föra det vidare.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack, fru talman! Tack för klargörandet. Trots att man överlämnar taktpinnen åt kommunerna, Ålands kommunförbund och Mariehamns stad
måste man ändå från landskapsregeringens sida hela tiden vara med i
dialogen, är man också med ekonomisk som morot kommer vi säkert att
kunna få bra resultat. Förändring tar tid och vi vet att det är en fördröjning men inte en så lång fördröjning som vissa andra projekt ibland kan
bli.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Herr talman! Jag har varit med så länge i politiken så jag vet att man
måste ha tålamod för att det ska bli resultat. Tidigare lantrådet Alarik
Hägglund sade en gång att det man förlorar i tid i vinner man i kvalitet,
så vill jag tro att det är med det här projektet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack talman! Det var ett bredare upplägg på flera områden från början
när bredgruppsmötena var, nu är det bara socialservicen kvar. Då fanns
också en viktig del som kallades trygghetslag eller garantilag men det
finns inte med nu. Där borde det ha funnits någon form av garantier i
synnerhet i glesbygdsområden hur långt vi har till servicen. Vill gärna
veta av vilken orsak man ha lämnat detta upplägg? Av en minister, minister Valves företrädare, fick jag beskedet att allt skulle finnas med.
Hur är resonemanget i dag?
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Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Herr talman! Det är en viktig fråga och jag var själv en av dem som drev
garantilagstiftningen. Nu är tanken att det ska lösas på det sättet att om
det blir ett kommunalförbund ska det vara ett grundavtal. I de grundavtalet ska kommunerna komma överens om var de olika servicepunkterna finns för det är sist och slutligen det de handlar om. I glesbygden och
i skärgården är man rädd för att det ska bli för långa resor till de platser
där man kan få service. Det ska regleras i grundavtal där kommunerna
har en stor påverkan. Det är en av frågorna man haft olika uppfattning
om i remisserna. De små kommunerna vill att man ska vara väldigt
strikt och reglera exakt hur det ska vara, medan de större och centrala
vill ha det mera öppet. Det krävs ytterligare diskussion för att hitta en
gemensam linje och kan skriva ett grundavtal eller om det blir flera områden i stället.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Tack talman! Det skulle vara väldigt viktigt att åtminstone den grundläggande ramen finna i lagstiftning. Det är inte lätt för en liten kommun
att sätta sig i famnen på en stor kommun och all service försvinner. Den
risken finns, vi har erfarenhet sedan tidigare när man för ganska många
år sedan råddade i skolan och det sitter kvar ute i skärgården.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Herr talman! För mig innebär en likvärdig service att också tillgängligheten till servicen ska vara god. Man kan inte tänka sig att man plockar
bort servicepunkter för skärgården. En likvärdig service innebär acceptabla avstånd både geografiskt och tidsmässigt till servicepunkterna.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack, herr talman! Vicelantrådet nämnde i sin presentation att man gör
reformen delvis för att kunna göra saker och ting effektivare på Åland.
Det är intressant att titta på vad Susannegruppen kom fram till vad gäller effektivering och rationaliseringsaspekter man skriver så här, ”dagens modell med många små förvaltningsenheter kännetecknas av
dubbelarbete, varierande kvalitet och brister i kontinuiteten i serviceutbudet. Detta är varken effektivt eller produktivt. Samordningsvinster
kan uppnås inom IT och förvaltning”. Det var också det vicelantrådet
var inne på att det är inom administrationen man ska kunna genomföra
samordningsvinsterna. Hur stor andel av de sociala verksamheterna
som nu sammanförs består av förvaltning, IT och administration, hur
stor kaka kan vi spara pengarna på?
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Herr talman! Jag kan inte säga någon exakt siffra, men det säger sig
självt att när vi har 16 kommuner så finns en administration i varje av de
kommunerna mer eller mindre eftersom det idag redan finns existerande samarbete. Specialomsorgen finns i kommunalförbund i dag, som
är nästan hälften av det här. Det viktigaste i det här projektet är att man
kan specialisera sig och att bli jätteduktig på det man gör. Det är var920

dagshjältar som varje dag sitter och hanterar väldigt svåra fall och klienter. Från samhällets sida är det vår skyldighet att ge dem sådana hjälpmedel att de kan klara det och lever upp mot den lagstiftningen. Man
ska som innevånare känna trygghet att man får en god service och känna
trygghet när man jobbar inom sektorerna att man kan göra ett bra jobb.
Ltl Axel Jonsson, replik

Det är lätt att hålla med om den uppfattningen. Om vi åter har fokus på
ekonomin. Försöker tänka att vi ska skapa strukturer som är så ekonomiskt effektiva som möjligt så nämner Susannegruppen i sin rapport att
de totala förvaltningskostnaderna för den sociala sektorn rör sig runt 2,6
miljoner. Man kan inte säga hur stor andel som är hänförd till de här
verksamheterna specifikt, men man pratar om ungefär 1/4 av den sociala verksamheten. Vi kan räkna med ungefär mellan 500, 1000 och en
miljon som man lägger på förvaltning maximalt för verksamheterna. Det
är ganska små pengar vi har att spara på bara förvaltning om vi vill effektivisera där. Den intressanta aspekten och alternativet med att föra
över det på landskapsnivå och samordna det med förvaltningen som
sköter liknande uppgifter på ÅHS för att faktisk lyckas skapa en effektiv
organisation och förvaltning. Skulle det ändå inte vara intressant att
titta på det alternativet och se det som en möjlighet i debatten?
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Det finns säkert många möjliga alternativ varav ÅHS är ett sådan. Centern var inne för det när vi gick till val för tre och halvt år sedan. Ska vi
behålla kommunsektorn som vi känner den idag på Åland då kan inte
fortsätta att urholka den utan tvärtom stärka den och organisera den på
ett så klokt sätt som möjligt. Därför har jag fastnat vid att hålla dig kvar
på kommunal nivå. ÅHS är en fantastiskt fin sjukvårdsorganisation som
har prioritet på det. Skulle man flytta in det här benet blir det ytterligare
ett ben som ska konkurrera om de gemensamma resurserna, det är ytterligare en orsak. Om vi håller det kvar inom kommunsektorn, kan
kommuninnevånarna själva också påverka vilken nivå man vill ha och
även med och finansierar det. Vi har inte råd att med klumpsummesystemet finansiera mera kommunala verksamheter.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack talman! Vicetalmannen inbjuder till innovativa grepp i sammanhanget, det tror jag är påkallat. Synd bara att tiden håller på att ta slut.
Här föreslås det förutom annat, att i samma lagförslag ska lagtinget
stifta en lag och upphäva densamma till vissa delar. Jag har varit med
om lagstiftning på europeisk nivå, nationell nivå här i lagtinget men kan
inte komma ihåg att jag upplevt något liknande. Det är ett originellt
grepp. Det skulle finnas bättre och mera hanterliga modeller för förfarandet. Faran i hela projektet, som i och för sig är påkallat, är att man
ålägger kommunerna att förhandla under hot. I ett demokratiskt civiliserat samhälle förhandlar man inte under hot. Hoten ska undanröjas
sedan förhandlar man, här är hotet inbyggt i lagstiftningen.
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Talmannen
Tiden är ute!
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Herr talman! Jag ser det mera som en möjlighet för kommunerna.
Kommer man inte överens finns det ändå en lösning för alla 29 000
ålänningar.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, herr talman! Reform som vi ska få för att förbättra möjligheterna
för klienterna påpekade vi 2004 i en motion att man borde göra något åt
patienterna som belastar speciellt kommunerna, framför allt svaga
kommuner, för att få en rättvis fördelning av kostnaderna. Det är ingen
hemlighet för vicelantrådet att vi haft en annan åsikt om vem som skulle
vara huvudman och det står vi fast vid fortfarande. Jag är inte av den
åsikten att självbestämmanderätten överförs till ÅHS eller till landskapet att man urholkar kommunernas självbestämmande. Förslaget som är
nu betyder att några få kommuner Jomala och Mariehamn kan bestämma om hur kommunförbundet ska skötas. Är det elva kommuner
närvarande kan man besluta att så här ska det se ut.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Herr talman! Hur kommunalförbundet ska styras har varit en av de
knepiga frågorna och därför har man försökt bevaka i framställningen
att både de stora kommunernas möjlighet till inflytande ska vara tryggad men även de små kommunernas. Ingen ska kunna bli överkörd
egentligen. Tanken är att det ska vara en röst per 500 invånare, även
Sottunga kommer att ha möjlighet att föra sin tala. Naturligtvis är vissa
kommuner större och andra är mindre. Då gäller det här som i andra
sammanhang att man måste skapa fungerande samarbeten med likasinnade och att man ska försöka ha en sådan konstruktiv miljö att man hittar gemensamma lösningar. De åländska kommunerna måste kunna
samarbeta om man ska kunna överleva som självständiga kommuner.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, herr talman! Som vicetalman säger vi måste lära oss samarbeta,
men verkligheten är tyvärr inte så. Se i de uttalanden som har varit. Finansministern nämnde också i sitt anförande att vi måste släppa på
gränsen att se på helheten, teoretiskt låter det bra. I Saltvik kan man
enas om en brandstation, där ser man gränserna. För att få det att fungera fordras det ganska mycket tankeverksamhet av kommunerna så att
de ändrar insikt och attityd.
Bedömningen att kommunerna ska få ett års prövotid, är det landskapet som kommer att göra bedömningen att man uppfyller kraven
som reformpaketet innebär?
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Herr talman! Svar ja. Det är den då sittande landskapsregeringen som
kommer att avgöra om vi har en sådan helhetslösning där man får lik-
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värdig service och lever upp till syftet. Det för att trygga de små och
svaga kommunernas möjligheter och de invånare som finns i de kommunernas situation.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, herr talman! Vicelantrådet presenterade det nya reviderade KST
förslaget, det förra tvingande förslaget stupade på bl.a. finansieringsmodellen men nu ska samma modell träda ikraft den 1 januari 2019 ifall
man inte lyckas samarbeta över hela linjen på Åland. Man kallar det
nyckelmodell, det finns fyra nyckelkoefficienter, på vilket sätt är arbetslöshetkoefficienten relevant för KST?
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Herr talman! Arbetslöshetskoefficienten påverkar skattekraften i kommunen och behovet av utkomststöd osv. den försvarar sin plats på det
sättet att det visar vilken ekonomisk situation som kommunen befinner
sig i.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack för det svaret. Det fanns ytterligare tre koefficienter och bl.a. en av
dem är handikappkoefficienten. Den grundar sig helt på uppgifter från
FPA och tar inte alls hänsyn till huruvida klienterna på grund av ålder
ska omfattas av KST. Det kan även vara andra som inte alls omfattas av
KST men det finns även med som en nyckelmodell i finansieringen. Hur
ska man tolka den koefficienten?
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Herr talman! Från statistiken kan man få fram vissa klara fakta men sen
återstår också att föra diskussioner när det gäller gränsdragningar, oberoende vilken modell man går inför hamnar man på samma gränsdragningsdiskussioner. Där måste det finnas en diskussion t.ex. om det blir
ett gemensamt KST och ÅHS att man hittar en gemensam gränsdragning vad hör till vem osv. Den situationen har vi redan idag så det är
inget nytt, bara att man måste göra det och ha en god vilja att hitta en
lösning. Sist och slutligen är det samma skattebetalare som betalar allting.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Herr talman! Det är inte förvånansvärt att debatten tycks bli lam och
anemisk, det grundar sig på att det som vicelantrådet presenterar är att
man överlåter ärendet till blivande kommunpolitiker, lagtingspolitiker
och landskapsregering att ro i hamn i någon form. Det vi kan vara säkra
på är att det kommer att bli ändringar i jämförelse med de förslag som
har lagts. Den liberala gruppen har under den här mandatperioden gång
på gång sagt att alternativet med ÅHS som huvudman ska finnas med
som ett alternativ och att det kunde utredas. Landskapsregeringen hade
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lovat en parlamentarisk kommitté i frågan och det löftet infriades inte.
Vi hade ingen anledning att ändra vår ståndpunkt i det här skedet och
behandlar lagförslaget utifrån det.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Herr talman! Ltl Perämaa säger att han vill att ÅHS-alternativet ska utredas. Det betyder alltså att liberalerna inte har tagit ställning till att det
är det bästa alternativet för en öppenhet att fortsättningsvis diskutera
olika alternativ, det är positivt. Man ska inte underskatta kraften i framställningen och låta sig luras med tanke på att det är en förlängd tid. Det
är de facto samma framställning t.o.m. lite mera strängerat om man inte
lyckas hitta samsyn inom kommunsektorn.
Ltl Mats Perämaa, replik

Herr talman! Vicelantrådet med sin erfarenhet vet att det är närmast
självskrivet att den blivande landskapsregeringen efter valet i höst
kommer att notera sina åsikter i det blivande regeringsprogrammet om
den här frågan och därigenom är allt öppet ännu. Lagar kan stiftas och
lagar kan ändras på samma sätt som det har antagits.
Ända sedan budgeten 2012 den som vi beredde åt sittande landskapsregering har vi skrivit om samarbetsunderstödet och sagt att man behöver utveckla det instrumentet för att stimulera till samarbete mellan
kommunerna. Tre och halvt år senare står vicelantrådet och säger att
man ska öppna det redskapet igen. Det är synd att man inte kunde genomföra det för tre och ett halvt år sedan.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Herr talman! Samarbetsprojektet som funnits har vi varit med och finansierat. När det gäller KST är vi beredda att satsa en miljon per år under en övergångsperiod för att utjämna. Antagligen kommer man att använda ungefär samma belopp när det gäller samarbetsunderstöd om
man kan hitta en gemensam lösning. I det långa loppet blir det ändå en
stor framgång för det åländska samhället om man lyckas få det till stånd.
Den här diskussionen visar helt klart att de partier som står bakom har
en klar modell som vi visar för väljarna att så här vill vi ha en samordning och en likvärdig service på Åland. Liberalerna vill fortsättningsvis
utreda.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Gun-Mari Lindholm

Talman! Att se oss alla, oavsett varifrån vi kommer eller vart vi är på väg som
ålänningar, att kunna främja likvärdig service, att samla kompetensen, att
tillförsäkra individens rätt till integritet och rättssäkerhet det var vilja när vi
skrev regeringsprogrammet. Det var även ledorden när arbetet under min
ledning inleddes i januari 2012. Det har varit syftet med reformen i alla dess
skeden. Avsikten var att samordningen skulle kunna träda i kraft i januari
2016.
Vi lever glädjande nog allt längre och allt fler får uppleva sin såväl 85årsdag som 90 och 95. För att i framtiden kunna ge en god och nära omsorg
till våra äldre har vi insett att en samordning av delar av socialvården även
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ger Åland större ekonomiskt utrymme på sikt. Att solidariskt hjälpa varandra
över kommungränserna när behovet av service stundvis ökar i en kommun är
ett led i att se oss som ålänningar och ställa upp för varandra grannar emellan.
Jag tar ett exempel och en liknelse från vårt dagliga liv. Om man står mitt i
ett bak och så har man en kopp socker för lite. Då sticker man över till grannarna och frågar om man kan få låna en kopp socker. Vanligtvis får man det
också. När man bär tillbaka koppen brukar åtminstone jag ge lite extra och
säga att du har lite extra ifall jag kommer nästa vecka igen om jag har slut. Så
måste vi se över kommungränserna, vi måste hjälpa varandra när vi behöver
varandra.
Servicepunkterna har vi alltid sagt att ska vara nära dem som bor i kommunerna så att människorna runt om på Åland oavsett var man bor kan
känna sig trygga i sina hem och i sina hemkommuner. Veta att omsorgen
finns när man behöver den. Skärgården och skärgårdskommunerna är specifika i det här avseendet. Därför behöver man ha just med beaktande av det,
ett särskilt perspektiv och särskilda lösningar när det gäller skärgårdskommunerna. Det är inte lika smidigt att ta sig från norra Jurmo till en administration som är samlad någonstans på Åland som det är att komma från norra
Geta till Finström det är betydligt svårare då färjorna inte går lika tätt på vintern. Därför är det viktigt att man har en närproducerad service.
Redan i ett tidigt skede involverades samtliga kommuner i landskapsregeringens arbete med att hitta vägar framåt i sin strävan att öka samarbetet
mellan kommunerna. Det s.k. bredgruppsmötena var välbesökta. Samtliga
från kommunledningen såväl på politiskt som på tjänstemannanivå var inbjudna till bredgruppsmötena. Det ska också sägas att de allra flesta deltog på
ett väldigt aktivt sätt under arbetet och hade en god representation. Under
2012 och 2013 besökte landskapsregeringen samtliga åländska kommuner för
att informera och diskutera, öka insikten av behovet av en samarbetsreform.
Vid remissförfarande till aktuell lagstiftning har det framkommit att flera
kommuner fortfarande inte känner sig redo för en ny struktur för arbetet
inom nämnda socialvårdsområden. Eller om det ska tolkas som att man inte
vill samarbeta. Det kanske ska samarbetas men inte på just specifikt min
hemkommuns egen bekostnad.
Nu har landskapsregeringen valt att komma med ett lagförslag där kommunerna har fram till 1 oktober 2017 på sig att hitta vägar framåt och att
samordna och strukturera upp de nämnda verksamhetsområdena. Har inte
kommunerna gjort det kommer det första lagförslaget att träda in. Man kan
också säga att lyssnar man inte på folket så är man till vissa delar tondöv. Det
har inte landskapsregeringen gjort utan man har valt att också föra det till
kommunen där också ansvaret i dag ännu ligger. För min egen del skulle jag
gärna sett att man skulle ha fattat beslut om att inleda den strukturella reformen redan från nästa år eller därpå följande år, d.v.s. att man inte skulle
haft förfarandet med att kommunerna nu har den här möjligheten. Det är en
fin gest från landskapsregeringen att man räcker ut en hand. Man kunde i
stället ha tagit kommunernas remissvar på allvar, svara på dem och fortsatt
på inslagen väg. Det här är ett sätt att göra det bättre för individer som är i
behov av den här omsorgen. Det blir säkert bra på sikt men vi måste också se
till att alla vi som jobbar politiskt i kommunerna på olika nivåer är behjälplig
att se till att det faktisk blir förverkligat.
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I dag rör sig debatten mest om formen, det kan väl inte vara det mest väsentliga. Det mest väsentliga måste väl ändå vara att vi tillser att de människor som behöver servicen på ett likvärdigt och kompetent sätt faktiskt får
den. Vi måste hitta lösningar som på sikt är hållbara och som gör att vi har
möjlighet att erbjuda en bra omsorg även i framtiden. Tack.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det är väldigt bra det ltl Lindholm sade att vi talar mest om formen, det
har jag kritiserat och tagit fram många gånger. När vi haft olika sociallagstiftningar på bordet, alla förslag från vår sida är svaret att KST
kommer att sköta allt, KST kommer att ordna det, KST kommer att se
till att det faller på plats. Det är bara formen, ramen som landskapsregeringen hittills har pratat om och det är bekymmersamt. Vi borde prata
om vilken socialpolitik vi vill driva och framförallt vad kommer den reformen att kosta om man ska ha resurser så att det räcker till. Det har
varit bra uttalanden och hoppas att Lindholm får sina regeringskumpaner med sig och börjar prata innehåll i stället för formen.
Ltl Gun-Mari Lindholm, replik

Fru talman! Ltl Anders Eriksson har uppfattat landskapsregeringens arbete och syfte, vi har haft innehållet för våra ögon hela tiden. Den som
mest har talat om formen på vilket sätt samhällssamordningen ska
struktureras är tyvärr Ålands Framtid och liberalerna.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag hänger inte riktigt med och det gör man förstås inte alla gånger det
är mänskligt. Vi har från vår sida försökt lägga konkreta förslag genom
motioner, i debatter om vilken typ av socialpolitik vi vill ha och hur vi
kan värna om dem som alla säger sig vill värna om. KST-formen har varit svaret från regeringen. Jag ville ge ett stöd för ett bra anförande.
Ltl Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! KST är just den formen och det som ska innehålla alla de verksamhetsområden som är nämnda att ska införas, just med tanke på de
individer som behöver den. Man talar mest om formen, i det här avseendet har det en mindre betydelse men fokus, när oppositionen diskuterar reformen, ligger på vilken form av administration man ska ha.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Runar Karlsson

Fru talman! De som behöver hjälp inom specialomsorgen, handikappservicen, missbrukarvården och barnskyddet måste få ett gott rättsskydd, en
stärkt anonymitet och en likvärdig service oberoende av boningsort.
Personalen som handhar dessa uppgifter måste ges möjlighet att specialisera
sig och att tillsammans kunna bygga upp en tillräckligt stor personalmassa så
att man kan bolla de svåra frågorna sinsemellan. Jag vill påpeka att redan
idag utför personalen ute i de små och stora kommunerna ett mycket bra arbete. Jag beundrar dem när jag kontaktar dem och diskutera hur de jobbar
men de känner sig rätt ensamma i många små kommuner, speciellt när det
gäller svåra frågor. Det behövs någon form av samarbete.
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För kommunernas del är en solidarisk finansiering den bästa lösningen. En
solidarisk lösning likt en försäkring. Där kommunen betalar in en premie till
ett förbund t.ex. ett omsorgsförbund om det skulle handha det, sedan sköter
förbundet de åtaganden som försäkringen gäller inom sociala området. Det
här skulle kapa alla utgiftstoppar och kommunerna skulle inte bli så utsatta
när det handlar om svåra frågor i speciellt de mindre kommunerna. En försäkring skulle vara lösningen när det gäller finansieringen. Vi sade från början att det skulle lösas för hela Åland, ett KST för hela Åland som skulle organiseras via omsorgsförbundet.
Vid remissförfarande till kommunerna var åtminstone de största kommunerna emot förslaget av flera olika skäl. Då kommunerna ska verkställa lagstiftningen så insåg regeringen att det inte var fruktbart att driva igenom den
lagstiftningen med milt våld. Därför har landskapsregeringen nu kommit
med ett förslag där kommunerna frivilligt kan åta sig verksamheten regionvis. Åländsk center stöder detta lagförslag. Regionen kan vara hela Åland eller
delar av Åland. Om inte kommunerna frivilligt kommer överens om en gemensam organisation kommer lagstiftningen att verkställa att hela Åland ska
bli en organisation. Om den dagen kommer, vilket vi inte ska hoppas, kan betyda problem när man tvingar kommunerna att gör något inte vill. Det ansvaret måste vi som sitter på dubbla stolar ta både här och i kommunerna.
Norra Åland har inlett ett samarbete för att komma lagstiftningen till mötes, trots att den inte är klar ännu. Det kommer att hållas ett möte i Vårdö där
norra Ålands kommuner inklusive Brändö och Kumlinge är kallade där vi ska
försöka bilda en gemensam region inom de här områdena. Det finns även
andra sociala frågor som kan ingripas i detta. Byggstenen med sju kommuner
kan sedan införlivas med de andra byggstenarna om man vill om t.ex. Mariehamn, Jomala och Lemland bildar ett och de övriga ett kan man lätt få ihop
dem. Det här kan vara början till ett gemensamt, om man så vill.
Det här är ett bygge, som finansministern sade efter att man grävt en
grund ska man börja bygga, vi på norra Åland är villiga att börja bygga. Det
kan finnas fördel med regionalt. Det som varit orolig för är om hela Åland
skulle bilda en region då kunde de regionala problemen bli att de utarmas,
bildar man mindre kan närservicen garanteras. Det återstår att se, vi får hoppas att vi kommer en bit på vägen vid detta möte.
Vi får hoppas att lagstiftningen kommer i kraft under inkommande höst,
att alla som tror på en gemensam lösning också kan sätta full kraft i arbetet
att också förverkliga en gemensam social service. Från centern är vi beredda
att bära ett mycket tungt ansvar för att vi ska komma denna lagstiftning till
mötes så att det ska finnas gemensamma lösningar senast före 2018. Tack.
Ltl Igge Holmberg, replik

Tack, fru talman! Det skulle vara intressant att höra vilken Runar Karlsson som höll anförandet lagtingsledamoten, kommunmannen, eller chefen för Susannegruppen?
Jag läser i radion idag att arbetsbördan på Saltviks socialkansli har
ökat och att man trots en tillfällig ökning av personalen på 20 procent
hinner man inte svara mot kraven som ställs på verksamheten. Det här
gäller även andra små kommuner på norra Åland. Det är ett ökat klientbehov, mer administration som kommer att ta mycket tid. Nya barnskyddslagar och handikappservice ställer också högre krav på persona-
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len än förr. Tror ltl Karlsson att det kommer att lösa sig med att gå ihop
med några kommuner, borde man inte ha satsat på att få igenom hela
KST från början?
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Ltl Holmberg undrade om det var kommunalt eller lagting
jag anförde här, samtidigt passade ltl Holmberg på att ställa en kommunal fråga till mig i den här stolen, jag måste svara på den trots att det är
en lagtingsstol och det hör ofta ihop. Den sociala sidan ute i kommunerna, speciellt Saltvik som jag nämner det är klart att det blir mer och mer
jobb och just därför är politikerna i Saltvik beredda skjuta till mera
pengar för den delen. Lagstiftningen är beroende av kommunerna eftersom kommunerna ska verkställa lagstiftningen. Tar inte vi på oss
dubbla roller så blir det ingenting, det ansvaret måste vi ha. Jag är beredd att som kommunalpolitiker i Saltvik att driva det om jag får förtroende i höst. Det kan man vara kritisk till men det tänker göra.
Ltl Igge Holmberg, replik

Då skulle det vara betydligt bättre om man säger samma saker i kommunen som man säger här. Vi socialdemokrater har haft samma inställning till KST när vi varit kommunpolitiker som lagtingspolitiker. Tänker
ltl Runar Karlsson stöda KST på ett annat sätt eller tänker han försöka
hålla i båda stolarna samtidigt ändå?
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Vill upplysa ltl Holmberg att jag sitter som kommunstyrelsens ordförande i Saltvik, inte i fullmäktige. Det var fullmäktige som gav
ett utlåtande till landskapsregeringen och det kan inte jag belastas för.
Jag har alltid haft den åsikten, suttit i Susannegruppen och varit en av
dem som lagt grunden för projektet tillsammans med de övriga i gruppen och alltid varit för KST. Problemet är att det är kommunerna som
ska verkställa en lagstiftning och då måste man hantera det på ett sådant sätt att det blir verklighet. Det är lätt att säga vackra ord och så är
det klart med det. Det måste läggas ner ett ofantligt jobb för att få det
verkställt och det är jag beredd att göra. Jag ser gärna att Holmberg
också är med på den banan.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Första förslaget innehöll ett tvingade till att allt skulle
ordnas i ett kommunalförbund. Nu har man öppnat upp och gett möjligheter till att bilda ett eller flera kommunalförbund. Däremot pratade
inte ltl Runar Karlsson om några andra organisationsformer överhuvudtaget. Uppfattar ltl Runar Karlsson att lagförslaget endast ger möjlighet
till kommunalförbund?
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Jag är absolut inte bara för ett kommunalförbund, tvärtom,
kanske försöka hitta en sådan lösning som finansministern var inne på
att hitta en annan modell likt en styrelse i ett bolag t.ex. med förtroende
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osv. det funderar man på att bygga upp på norra Åland, inte ett kommunalförbund. Det finns andra lösningar, det kan absolut vara en fördel
att inte ha ett kommunalförbundet. Varför jag nämnde det ganska ofta
vara att det från början skulle inbegripas i omsorgsförbundet. Det går
säkert att göra en annan modell vilket vi också diskuterade i Susannegruppen. Den modellen finns absolut med i tankarna.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Det är positivt att ltl Runar Karlsson ser andra kanske
bättre lösningar. Det som fortfarande oroar mig är när man ska lämna
över till kommunerna som ska sitta och diskutera tillsammans om ni
inte kommer överens blir det ett kommunalförbund. Det som absolut
inte vill ha ett kommunalförbund har en fördel i diskussionerna. Det är
en problematik som finns men om ltl Runar Karlsson och jag är väldigt
duktiga att argumentera för andra modeller får vi hoppas att det blir en
lösning. Det är ett steg framåt från det tidigare förslaget man hade. Om
det här är tillräckligt vet man inte ännu det får debatten och utskottsbehandlingen visa.
Ltl Runar Karlsson, replik

Fru talman! Det finns många trösklar att stiga över i det här jobbet. Det
lättaste kanske har gjorts fast det är en diger lagstiftning men sedan ska
det genomföras. Åter igen alla som sitter på dubbla stolar har ett ansvar
att driva igenom i respektive kommun. Så är det på Åland att man sitter
på många stolar. Här om någonsin har det ett tungt ansvar. Centern som
har ett brett nät inom kommunerna är beredda att axla det ansvaret så
att landskapsregeringens lagförslag en dag bli verklighet också i praktiken.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Tony Asumaa

Fru talman! Liberalerna som också de flesta åländska kommuner håller sig i
sak positiva till reformen med en mer samordnad socialvård. Ute i de
åländska kommunerna finns en enighet och förståelse för den potentiella nyttan i utökad samordning och utvecklade samarbeten i delar av socialvården.
Som upplevda fördelar med samordning anges förbättrade förutsättningar för
kvalitativ service, mer effektiviserad verksamhet, minskad sårbarhet, bättre
kompetensförsörjning och möjligheter till specialisering etc. För klienten, ur
ett brukarperspektiv, upplevs också bättre förutsättningar för objektivitet,
rättsskydd, likvärdighet, integritet och anonymitet m.m.
Landskapsregeringen har tagit på sig ansvaret att driva och finansiera reformarbetet med KST. Landskapsregeringen skriver på sin reformsida, reform.ax, för att lyckas genomföra en reform av det omfång samhällsservicereformen utgör krävs ett stort engagemang, tålmodighet och nytänkande men
framförallt samverkan mellan alla berörda parter. Ett stort engagemang har
det funnits i reformarbetet med ett antal massmöten men vad gäller samverkan med de parter lagförslaget om kommunernas socialtjänst på riktigt berör
har samverkan varit lite mindre aktivt. Ett exempel är det tidigare utkastet
till tvingande lagstiftning för alla kommuner att ingå i kommunernas social-
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tjänst där de åländska kommunerna genom Ålands kommunförbund på egen
uttrycklig begäran erhöll lagförslaget om samordning av kommunernas socialtjänst på remiss från landskapsregeringen.
Efter kommunernas remissvar har nu landskapsregeringen ändrat sig så
att lagförslaget om samordning av kommunernas socialtjänst inte längre är
tvingande utan kommunerna ska kunna ingå frivilliga samarbetsavtal mellan
varandra för att samordna socialvården. Liberalerna anser att ett samarbete
baserat på frivillighet och ömsesidig respekt alltid är mera fruktsamt än ett
sätt där man respektlöst tvingar in kommuner i samarbeten som man redan
från början vet att inte är optimala och där konsekvenserna är oklara.
Landskapsregeringen har också backat på kravet på att Åland ska utgöra
ett enda geografiskt socialvårdsområde med en gemensam kommunal myndighet. I detta lagförslag ger man möjligheten åt kommunerna att samarbeta
regionalt över Åland. Liberalerna har genomgående påtalat behovet av att
föra fram alternativa lösningar på huvudmannaskapet för KST. Att landskapsregeringen nu sent om sider också insett detta är förnuftigt. Att landskapsregeringen dessutom lyssnat på kommunerna och deras åsikter gör inte
saken sämre.
Denna landskapsregering med kvalificerad majoritet i lagtinget har under
hela sin regeringsperiod talat om världsrekord i reformer och där man genom
en budget skulle ställa om hela det åländska samhället. Paradnumret KST och
resultatet av reformen av socialvården på Åland ser vi nu här i detta lagförslag. Där regeringen tidigare med stort självförtroende basunerade ut att
man under denna regeringsperiod ska genomföra en tvingande lagstiftning
vad gäller KST där alla kommuner ska ingå så ger man nu upp och överlåter
ansvaret till nästa regering och tillkommande nya lagting.
Istället lämnar landskapsregeringen genom detta lagförslag om en kommunalt samordnad socialtjänst det helt öppet för kommunerna att komma
överens om hur och med vem man vill sköta socialvården på Åland. Dessa
samarbetsavtal ska kommunerna ha färdiga senast 1.10.2017 för att träda
ikraft 1.1.2018.
För ett genomfört samarbete så lockar landskapsregeringen med samarbetsunderstöd, något vi liberaler länge förespråkat för att få kommunerna att
på frivillig väg samarbeta mera med varandra. Genom att kommunerna nu
fram till oktober 2017 på frivillig väg kan ordna samarbetet kring socialvården så undviker landskapsregeringen som tur också ett system med två parallella landskapsandelssystem, ett för KST och ett för övrig lagstadgad kommunal verksamhet.
Däremot behåller landskapsregeringen sig friheten och iklär sig rollen av
domare där man själv bedömer om ett samarbete inom socialvården inom en
region är fungerande och på acceptabel nivå, att den uppfyller samma nivå
som på hela övriga Åland. Detta innebär att landskapsregeringen ensidigt,
enligt detta lagpaket kan underkänna ett väl fungerande samarbete inom socialvården kommunerna emellan om de tycker att nivån inte är den samma
som på övriga Åland. Detta kan vi läsa om i lagförslaget på sidan tolv. Anser
landskapsregeringen så, kommer alla kommuner att tvingas in i ett gemensamt KST från 1.1.2018 med allt vad det innebär i oklarheter i finansiering,
demokratiaspekt, tillgänglighet på service, personalöverflyttningar och laglighet. Huruvida landskapsregeringen kan ta över beslutandemakten från
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kommunerna, vad gäller socialvården genom ett dylikt förfarande kan ifrågasättas rent grundlagsenligt.
Vi liberaler är positiva till en mer samordnad socialvård genom frivilligt
samarbete kommunerna emellan på Åland. Däremot kan vi liberaler inte
stöda att en tvingande lagstiftning om en kommunalt samordnad socialtjänst
sätts i kraft från den 1.1.2018, med alla de oklarheter som ännu finns vad gäller finansiering, huvudmannaskapet, regional service, personalen och lagligheten, om inte alla regionala delar på Åland till den 1.10.2017 uppfyller exakt
samma nivå på en likvärdig social service enligt landskapets bedömning.
Detta lagpaket kan nämligen bli kontraproduktivt vad gäller nuvarande och
kommande fungerande kommunala samarbeten inom socialvårdssektorn på
Åland. Tack.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Tack för ett välnyanserat anförande. Det är nästa landskapsregering som avgör om det är en fungerande lösning för hela
Åland. Det bygger på den då gällande lagstiftningen och det är grunden.
Det är landskapsregeringen, men sist och slutligen lagtinget som fastställer de sociallagar som vi ska leva upp till runt om på hela Åland. Man
säger inte att det ska vara exakt samma nivå. Vi måste vara medvetna
om att likvärdig service betyder att det kommer att finnas vissa regionala skillnader för att få hela systemet att fungera.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Roger Jansson, replik

Tack, fru talman! Ltl Asumaas rädsla för att landskapsregeringen skulle
köra över både medborgare och kommuner i processen, hur skulle den
landskapsregeringen se ut som skulle kunna göra något sådant om det
kommer ett bra förslag från kommunerna? Hur ställer sig liberalerna till
att minska den kommunala kompetensen efter att vi har plockat bort
hälso- och sjukvården och gymnasialstadiet ska vi fortsätta med det här,
vad ska vi sedan fortsatta med, vad blir det för kommunal kompetens
kvar?
Ltl Tony Asumaa, replik

Vad gäller den kommande regeringen är det svårt att sia i tiden, jag är
ingen spådam eller spåhen. I en sådan regering sitter åtminstone inte liberalerna som skulle köra över vad kommunerna tycker och tänker i
verksamheter som är kommunala behörigheter. Sitter liberalerna i regeringen kommer ingen tvingande KST lagstiftningar att träda i kraft, den
ställningen har vi haft från första början och framförde också det i mitt
anförande.
Vad gäller kompetensen som plockas bort av kommunerna. I riket
genom Sipiläs nya regering ska man samordna både hälso- och sjukvård
och socialvård under samma tak, där säger man att 80 procent av kommunernas uppgifter finns kvar. Det är marginella kompetenser men
dock så viktiga.
Talmannen
Tiden är ute!
931

Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! När vi har plockat bort hela hälso- och sjukvården, hela
gymnasialstadiet från kommunerna har vi en betydligt mindre kommunal kompetens i landskapet än vad man har i riket. Liberalerna pratar
om att också föra över det här till landskapets, t.o.m. till ÅHS som man
därmed kanske skulle slå sönder som organisation. Jag vill gärna höra
ett resonemang kring att minska den kommunala kompetensen. Om det
skulle komma ett klokt förslag från kommunerna som det nu är upplagt
i lagframställningen, hur skulle den landskapsregeringen se ut som säger nej tack till ett sådant klokt förslag ifall det kommer? Liberalerna
skulle inte sitta med i en regering, sade ltl Asumaa men det var svar på
en annan fråga som jag inte ställde.
Ltl Tony Asumaa, replik

När det gäller att plocka bort kompetens från kommunerna har liberalerna velat att man parallellt ska kunna komma med ett alternativt förslag på organisation men man har kört på ett spår. Vi föredrar ett frivilligt samarbete, det betyder också att kompetensen finns i regionerna och
inom kommunerna. Då överförs ingenting utan man dra nytta av
varandras kompetens. Om det kommer kloka förslag från kommunerna,
givetvis är vi lyhörda och tar dem till oss. De kloka samarbetsformerna
som man under året kan göra då är det inte klokt att ändå hota och ifrågasätta det samarbete som kan utvecklas under tiden, att ändå kunna bli
ett tvingande samarbete fast man funnit goda samarbetsformer på vissa
delar av Åland.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Karl-Johan Fogelström

Fru talman! Den socialdemokratiska gruppen stöder landskapsregeringens
lagförslag om en kommunalt samordnad socialtjänst som omfattar all den socialvård som enligt lag ankommer på kommunerna förutom barn- och äldreomsorg. Socialdemokraterna anser att solidariteten mellan alla ålänningar är
de kitt som ska binda ihop samhället. Vi måste värna om alla enskilda människors intressen. Därför måste socialvården organiseras så att den främjar en
likvärdig service, en effektiv användning av resurserna, en samlad kompetens
och en ökad specialisering inom personalen. En större integritet, en stärkt
anonymitet och ett gott rättsskydd.
Jag vill poängtera att personalen inom socialvården i dag gör ett utmärkt
jobb inom de ramar de arbetar. För att ytterligare utveckla socialvården och
uppnå de syften jag just räknade upp, de syften lagen stadgar, måste vi dock
skapa en kommunalt samordna socialtjänst. Socialdemokraterna anser att för
att uppnå syftet är det mest ändamålsenligt att landskapet Åland i detta fall
utgör ett enda socialvårdsområde.
Vi har ingenting emot att kommunerna utreder om syftet med reformen
kan uppnås också om landskapet indelas i flera än ett socialvårdsområde. Det
som är övergripande viktigt är att man når syftet som lagen stadgar. Den saken är klar att ökad samordning av grundläggande samhällsfunktioner måste
genomföras för att det åländska samhället ska utvecklas vidare på ett effektivt
och rationellt sätt till gagn för alla ålänningar.
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I lagförslaget stadgas att landskapet ska bistå kommunerna vid planeringen och förverkligandet av samarbetet enligt denna lag. Jag är övertygad om
att detta är nödvändigt och hoppas att kommunerna ska utnyttja de bistånd
lagen stadgar. Vi håller med om att en samordnad socialtjänst kunde vara
Ålands omsorgsförbund, ett kommunalförbund som skulle sköta socialvården. Man bör överväga att ersätta fullmäktige med en förbundsstämma och
en styrelse för att få ett smidigare och effektivare system att driva verksamheten. Förbundsstämman kan jämföras med ett aktiebolags bolagsstämma.
Under resans gång har från olika håll framförts att just kommunalförbund
är ineffektiva och ett dåligt sätt att bedriva verksamhet. Forskning i Sverige,
som jag tagit del av, visar att det inte är organisationsformen i sig som är avgörande för om en organisation är effektiv eller inte. Det är kompetent ledning och personal samt tydlig ägarroll och ägardirektiv som är avgörande om
organisationen är effektiv eller inte. Detta torde gälla även organisationsformen kommunalförbund.
Det förs också en diskussion att socialvården ska skötas på landskapsnivå.
ÅHS har nämnts som ett tänkbart hem för KST. Regeringen för sin del tog
ställning redan i regeringsprogrammet att socialvården ska vara på kommunal nivå. Regeringen anser således att kommunernas primäruppgifter ska bibehållas på kommunal nivå. De som föreslår att KST ska skötas på landskapsnivå anser tydligen att då kommuner inte längre klarar av sina uppgifter
ska dessa uppgifter skötas av landskapet. På så sätt undviker man förstås
olika samarbetsarrangemang och eventuella kommunsammanslagningar.
Kommunstrukturen blir kvar intakt men kommunerna börjar mer och mer
likna tomma äggskal tömda på sitt innehåll.
Rent principiellt och betydligt redigare vore en renodling av samhällsstrukturen på Åland där det offentliga Åland å ena sidan skulle består av en lagstiftande del och en tillsynsdel, å andra sidan en genomförande del på den kommunala sidan.
Vi anser att finansieringslösningen, en s.k. nyckelmodell, dels solidarisk
finansiering och dels fyra olika nyckelkoefficienter arbetslöshet, barnskydd,
handikapp, utkomststöd är välbalanserade. Dessutom föreslås en utjämningsperiod på tre år. En ny kommuntyp kallad ytterskärgård introduceras.
Dessa kommuner Brändö, Kökar, Kumlinge och Sottunga som inte är på dagligt pendelavstånd till centrala Åland kommer att få en särskilt förhöjd landskapsandel.
En kommunalt samordnad socialtjänst är ingenting man inför över en natt
lika lite som samordning av centrala samhällsfunktioner som går ut över dagens kommungränser. Vi anser att denna regering nu satt bollen i rörelse,
processen är igång och det finns ingen väg tillbaka. Stora strukturförändringar kräver tid, en mandatperiod i detta sammanhang är väldigt kort flera
mandatperioder krävs. Förslag till förändringar måste sjunka in och mogna.
Därför är det kanske bra att föreliggande lagförslag innehåller en möjlighet
för kommunerna att undersöka alternativa sätt att organisera samordnad socialvård och på så sätt ändå uppnå det syfte vi alla är ense om. Regeringen
har lyssnat på kommunerna och facket och accepterat ett års försening. Tack.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Ltl Fogelström framförde att det finns forskning som
visar på att det inte är organisationsformen som avgör effektiviteten i
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organisationen och sedan drog parallellen att det torde gälla även kommunalförbund, den parallellen hade jag svårt att förstå. Min erfarenhet
är att kommunalförbund inte är särskilt ekonomiskt effektiva. Hur
kunde ltl Fogelström få till den parallellen, jag kan inte se den när det är
politisk representation och man företräder sin egen region eller kommun? Hur kan man få det att bli ekonomiskt effektivt?
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Det var inte Karl-Johan Fogelströms funderingar, forskningen har visat
om man ser på organisationens effektivitet så är det viktigare och mer
avgörande för om det är effektiva eller inte att man har kompetent personal och en tydlig ägarroll och tydligt ägardirektiv. För att ge exempel,
det kan vara ett bolag, ett kommunalförbund, PAF är inget bolag det är
en förening, sätter man dit bra folk som jobbar där och ägaren är tydlig
med vad man vill göra. Formen har betydelse men inte den viktigaste
komponenten.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Till stora delar kan jag hålla med dock så att det är av
väldigt stor betydelse eftersom det är politiskt man godkänner budgetar.
I kommunalförbund tillfredsställer man allas vilja lite grann i stället för
att komma till en lösning som kanske vore den bästa för helheten och då
blir det oftast dyrt och ineffektivt. Jag förstår fortfarande inte hur man
kan komma till den slutsatsen att det inte är av någon speciellt större betydelse, ltl Fogelström vill bagatellisera frågan. Frågan är av större betydelse än var ltl Fogelström ville framföra.
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Jag kan inte hålla med om att ett kommunalförbund per se är ineffektivt
för att det är ett kommunalförbund. I förslaget sägs att det ska vara en
förbundsstämma, inte ett fullmäktige då kan jag hålla med att det börjar
bli lite byråkratiskt och krångliga krokar. Organiserar man det som en
förbundsstämma, sätter in bra folk som väljer en bra styrelse, som väljer
kompetent arbetskraft och huvudmännen är tydliga med vad kommunalförbundet ska prestera då finns förutsättningar för att det ska
fungera. Man kan inte generalisera andra vägen heller och säga att ett
kommunalförbund är alltid dåligt oberoende vad man gör.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Med tanke på att det är ett ärende som hållit på hela mandatperioden, över tre och ett halvt år så är det en förvånansvärt avslagen debatt.
Man skulle kunna prata länge om alla de turer som har varit under de här tre
och ett halvt åren fram och tillbaka men tror inte att det tillför så mycket
mera och jag får möjlighet att fördjupa mig i ärendet i social- och miljöutskottet.
Tror jag våga göra mig till talesman för alla politiska partier när jag säger
att vi på Åland alla är eniga att värna de som har det svårt. Vi vill ha stabila
stödfunktioner. Det som skiljer partierna åt är att klarar vi av att värna om de
som har det svårt på sikt, klarar vi av att finansiera stabila stödfunktioner
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långsiktigt. Här behövs ett ledarskap som vågar tänka betydligt mera långsiktigt.
Det var magstarkt av lantrådet att säga i en intervju i Radio Åland att nu
behövs kommunalt ledarskap. Orsakerna till att vi står här med ett lagförslag
är att ledarskapet på landskapsnivå de facto inte riktigt har funderat, om jag
uttrycker mig diplomatiskt. Nu hamnar det i famnen på kommunerna, i praktiken i famnen på kommundirektörerna. Även ute i kommunerna har det varit en tråkig utveckling när det gäller det politiska engagemanget.
När man från regeringens sida misslyckas med ett förslag brukar det vara
så att oppositionen gläds och gnuggar händerna och säger att nu blev det
ingenting den här gången heller. Det kommer inte jag göra och det är ingenting att glädjas åt, tvärtom det är tragiskt. Det här var det stora paradnumret
för den här regeringen man har t.o.m. haft en enskild minister för ärendet, så
har åtminstone motiverats när vi frågat om den sjunde ministern.
Det är tragiskt såtillvida, att lämna det är ingen lösning. Det står i första
paragrafen att det handlar om all socialvård utom barn- och åldringsvård. Det
betyder att det är ca 20 procent av kommunernas kostnader för socialvården.
Jag sa i ett replikskifte till finansminister Nordlund varför började vi med
det här, varför började vi diskutera? Det fanns flera orsaker, men åtminstone
i sista valrörelsen konstaterade vi att landskapets ekonomi inte är vad den
borde vara, det har inte blivit något bättre och vi har den demografiska utvecklingen framför oss. Det här måste vi göra något åt om vi ska klara av att
värna om de som har det svårt långsiktigt. Det var startfjädern på projektet.
Lagtingsledamot Runar Karlsson brukar säga många saker som är bra, att
många kommuner är oerhört kostnadseffektiva. Jag håller med om att det är
oerhört kostnadseffektiva, men det finns problem. Här vågar jag påstå att
Ålands Framtid var det parti som först tog tag i problemen på riktigt. Redan i
valrörelsen 2007 konstaterade vi och drev frågorna att de små kommunerna
har det tufft inom den sociala sektorn. 1-2 fall inom missbrukarvården, 1-2
fall när det gäller funktionshinder och 1-2-3 fall mer än vad man räknat med
inom åldringsvården slår sönder hela den sociala budgeten. Det är inte acceptabelt, vi behöver vara solidariska som ltl Fogelström sade. Efter det har vi
diskuterat att man behöver ha solidariskt åländskt ansvar för det. Det är åtta
år sedan vi diskuterade frågorna. Vi fick övriga partier med oss men de facto
har det inte hänt något rent konkret för att underlätta problemen. Det gör
också det här tragiskt.
Landskapsregeringen försöker sälja in myter att det blir bättre och effektivare med samordning, ingen ska köras över osv. Jag ska ta upp tre punkter
ekonomin, minoritetsskyddet och att kommunerna får välja själva. Det sägs i
2 §, Samordningens syfte, ”Syftet med en samordnad socialtjänst enligt
denna lag är att främja en likvärdig service, en effektiv användning av resurserna, en samlad kompetens och en ökad specialisering inom personalen,
en större integritet, en stärkt anonymitet och ett gott rättsskydd”. De här
formuleringarna återfinns i flera olika varianter på nästan alla 68 sidor inom
detaljmotiveringen i ett otal varianter. Om vi börja med den första punkten,
en likvärdig service. Där håller jag med finansminister Nordlund, vi kan inte
drömma om att ha en exakt likvärdig service runt hela Åland. Den är annorlunda nu, den kommer att vara annorlunda framöver om vi vill att hela
Åland ska leva men det kan ändå vara lika bra.
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En effektiv användning av resurserna sägs det, då gäller det faktiskt att
man har ett underlag som visar på vilket sätt det ska ske. Att man ska ha en
samlad kompetens och en ökad specialisering inom personalen, det kan man
uppnå utan samordningen. En större integritet, anonymitet, ja, det är definitivt en fördel med samordningen. Ett gott rättsskydd kan man uppnå utan att
slå ihop alla funktioner.
Flera av oss var med på seminariet om barnfattigdom där det pratades om
att slå ihop och skapa större enheter. Jag vände mig till professor Tapio Salonen och sade att det inte spelar någon roll om man är 16 kommunala tjänstemän eller om man stoppar dessa 16 kommunala tjänstemän i en organisation och i ett rum. Alla är människor, alla gör olika värderingar oavsett hur
tydlig lagstiftningen är, oavsett hur tydliga styrdokumenten är. Han höll med,
så är det förstås. Var och en inser att det är människor det handlar om sist
och slutligen.
I punkt 6.1 tas ekonomiska verkningar upp, det var något som togs på
största allvar av den tidigare landskapsregeringen och jag vet också när det
fördes in och varför. Det var för att lagtinget skulle veta vad de ekonomiska
konsekvenserna blir av lagförslaget. Mycket text, sida upp och sida ner. Det
enda som tangerar en ekonomisk analys är formuleringen ”utgångsläget är
att kostnaderna för den samordnade socialvården inte som helhet skulle
öka”, det står under punkt 6.1.2. Det här håller inte.
Vi måste börja ta de ekonomiska frågorna på allvar. Det är lätt att med
kreativ bokföring sälja in att bokslutet gick på plus. Där håller jag helt med
den analys bl.a. ltl Tony Asumaa har gjort, men det hör inte hit. Det måste
finnas ett seriöst ekonomiskt underlag för den här typen av reformer. Annars
går det igen som samtliga gånger tidigare vid former att det blir mångdubbelt
dyrare och det håller inte längre. Min tro, sa finansminister Nordlund i sin
presentation, är att det kommer att bli billigare på sikt. Vi kan inte tro, vi
måste veta.
Man har blåst upp framställningen till det största som denna landskapsregering har kommit med, det kan faktiskt vara så illa. Om det är det största
man har kommit med är det viktigt att alla hjälps åt. Inom social- och miljöutskottet kommer jag att jobba för att vi begär ett utlåtande av finansutskottet gällande ekonomin. Man måste veta mer i ekonomiskt hänseende vad det
handlar om.
Minoritetsskyddet som kommer upp i detaljmotiveringen i 6 §. Där finns
en tabell som visar hur rösterna kommer att slå. ”En sådan röstfördelning
skulle staden få 23 röster och landsbygdskommunerna 35 röster medan
skärgårdskommunerna skulle nå upp till sju röster”. Det låter ganska bra då
behöver man inte vara orolig på något sätt att man blir överkörda av de stora.
Vi vet att det sist och slutligen är 65 röster det handlar om och hälften av det
är 32,5. Vi vet att Mariehamns stad har 23 röster, Jomala har tio där har man
den majoritet som krävs för samtliga beslut, utom budgeten där det finns ett
specialarrangemang. Det enda som övriga kommuner skulle göra om jätten
bestämmer sig att så här ska det vara är att vägra gå på möten, det är knappast hållbart. Minoritetsskyddet är lätt ihåligt men också det hoppas jag att vi
kan fördjupa oss i inom social- och miljöutskottet.
Till sist sägs, att om kommunerna misslyckas då körs KST igenom med
stöd av specialomsorgslagstiftningen det återkommer fortsättningsvis, vi har
hävdat att det inte går och det inser också landskapsregeringen när man sä936

ger, ”det finns ett flertal frågeställningar i den föreslagna samordningen av
den kommunala socialtjänsten som kan te sig problematiska ur ett grundlagsperspektiv och som slutgiltigt kommer att prövas först vid lagstiftningskontrollen av de lagar som ingår i detta lagförslag”. Det är rätt häftigt att
t.o.m. landskapsregeringen skriver i sina motiveringar att man är så pass
tveksam till om det ska hålla. Vet att det är steg två och att kommunerna har
tid på sig, vi ska hoppas att det leder till någonting. Jag kommer att driva på i
social- och miljöutskottet att lag- och kulturutskottet ska titta på den här biten, för där borde det finnas kompetens.
Vad ska vi göra? Som jag sa inledningsvis ska vi inte lämna det för det är
ingen lösning. Vi har två förslag, man borde ursprungligen haft landskapsandelarna med i processen, vad som hör till kommunerna och vad som hör till
landskapet det är kommunicerande kärl och framför allt hur det ska finansieras. Det finns en särskild parlamentarisk grupp som håller på med landskapsandelarna just nu, men enligt vår representant Brage Eklund har man
inte kommit speciellt långt. Den delen bör vara med om man ska diskutera
helheten, som det sagts i flera anföranden.
Det andra förslaget är ÅHS där det finns en färdig organisation. Innan någon begär replik och säger att Ålands Framtid minsann har varit kritiska till
ÅHS under årens lopp, det har vi absolut varit, vet inte om det beror på att
Ålands Framtid har representation i styrelsen men det fungerar mycket
bättre nu. ÅHS om någon visar hur enormt länge det tar att få en organisation
att hitta sina former. Omsorgsförbundet har stora problem att över huvud taget blir beslutförda när man ska sammanträda. Jag var med en kort stund och
gästspelade i De Gamlas hem, där var det också samma, man fick ringa efter
fullmäktigeledamöterna för att bli beslutsförda.
Finansminister Roger Nordlund räckte ut handen och sade att det är inte
är prestige i det, då ska jag också försöka väcka handen tillbaka och säga att
det är inte är prestige från vår sida, men hoppas att man sent om sider kan
syna det kortet prestigelöst i social- och miljöutskottet. Jag kommer att försöka kalla sakkunniga från ÅHS för att diskutera den frågan. Nu är tidtabellen den att det ska tryckas genom social- och miljöutskottet väldigt hastig och
med kort tidtabell, 18 juni ska vi vara klara. Jag förstår inte varför för det
kommer att behandlas i höst. Hoppas att man kan ha en bra och seriös behandling av ärendet. Tack.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Ltl Anders Eriksson upprepar mantrat att de små
kommunerna är otroligt och oerhört kostnadseffektiva. Handen på hjärtat, vi har ett landskapsandelssystem och andra system som subventionerar och de finns där för att små kommuner inte är kostnadseffektiva?
Ltl Anders Eriksson, replik

Vi har ett landskapsandelssystem som har som syfte att utjämna de regionala skillnaderna. Tittar man på statistik, inklusive landskapsandelssystemet, driftskostnaderna i de små kommunerna och jämför med
driftskostnaderna i Mariehamns stad blir man fundersam hur det är
möjligt att man kan ha så höga driftskostnader per invånare t.ex. i Mariehamns stad, det har gjort mig väldigt rädd för de stora enheterna för
man uppnår inte alltid kostnadseffektivitet.
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Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Där är vi helt eniga att det inte alltid är per definition
att en större enhet ger bättre kostnadseffektivitet, det beror självklart på
hur man gör det. Det finns bättre förutsättningar i en större enhet att nå
kostnadseffektivitet i förhållandena vi har på Åland. Vi är väldigt små i
förhållande till övriga delar av världen. Man kan inte jämföra med
kommunsammanslagningar på annat håll där man anser att en kommun
med 20 000 invånare är en väldigt liten kommun. När man börjar
granska siffrorna ska man göra det ganska kritiskt när man påstår att
små kommuner är kostnadseffektiva. Det finns mycket i de siffrorna när
man börja granska, man måste jämföra äpple med äpplen och inte äpplen med päron som ofta görs, tyvärr. Det finns mycket mer att titta på
om man verkligen granskar detaljerna man kommer inte per definition
fram till att små kommuner är oerhört kostnadseffektiva.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det är oerhört kostnadseffektiva om man har som utgångspunkt, det har
vi från Ålands Framtid, att vi fortsättningsvis vill ha små livskraftiga
samhällen ute i skärgården och i glesbygden. Det är oerhört kostnadseffektiva i förhållande till det lilla befolkningsunderlaget man har som ska
betala samhällsservicen. Jämför man med Mariehamns stad eller större
enheter, självklart borde det finnas stora skalfördelar, bättre förutsättningar men då är det upp till de stora enheterna, jag ska inte peka ut någon speciell, att se till att man driver verksamheten så kostnadseffektiv
att alla som är intresserad av statistik och siffror kan se att, ja, det blev
mycket billigare med en större enhet. De reformer och stora enheter
man skapat hittills har inte lett till några inbesparingar utan till ytterligare kostnader.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Först måste KST ministern Nordlund protestera på finansminister Nordlunds vägnar, ekonomi i balans var det största projektet
för regeringen när vi tillträdde. Skulle infrastrukturminister Thörnroos
vara på sin plats skulle hon säkert säga att driftsprivatiseringen av skärgårdstrafiken var ett av de största projekten. Med det vill jag skämtsamt
säga att man inte ska måla upp varken det ena eller andra projektet som
större än de andra. Samhällsservicereformen och KST är ett av många
projekt som landskapsregeringen försöker driva framåt.
Vill att ltl Eriksson definierar hur långt man är beredd att tömma den
kommunala kompetensen och för den skull ha kommunerna kvar? Någonstans kommer gränsen emot. Det är ett område med många anställda och det krävs stor kompetens och den skulle man då flytta bort
från kommunsektorn.
Talmannen
Tiden är ute!
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Ltl Anders Eriksson, replik

Man kan ha olika åsikter om vilka projekt som har varit störst och
minst. KST har varit det största imageprojektet för den här landskapsregeringen och det har skrivits mest spaltmeter om det. En svår fråga hur
mycket man ska tömma den kommunala beslutsrätten. Den kommunala
beslutsrätten är i många fall detaljstyrd. Det är ganska lite som man sist
och slutligen kan bestämma helt självständigt i de åländska kommunerna. Man borde svänga på hela resonemanget när man diskuterar landskapsandelar, har man som utgångspunkt att det man klarar av att finansiera ska man bestämma över. Så enkelt är det inte heller men man
borde svänga på perspektivet för nu har man lappat att alla ska vara på
samma nivå.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Kommunerna och framför allt Jomala har varit bekymrade
över att den solidariska finansieringsmodellen skulle innebära merkostnader. Är man en stor och stark kommun måste man också vara beredd
att ta det ansvaret som det innebär. Om man skulle göra det på ÅHS
nivå skulle det innebära att Jomala skulle förlora minst lika mycket via
minskade landskapsandelar vilket skulle innebära att man inte själv kan
vara med och påverka. Både ltl Eriksson och jag är vänner av närdemokrati och att man ska kunna påverka så mycket som möjligt här på
Åland. Det skulle innebära att man flyttar kompetensen från ett område
där vi har egen beskattningsrätt och där vi som ålänningar kan påverka
till ett område på ÅHS som bygger på klumpsumman och den statliga
ekonomin. Känns inte det lite främmande?
Ltl Anders Eriksson, replik

Mycket bra replik. Den här typen av diskussioner skulle man önska att
oftare var i lagtinget. Det blir så när man har 16 olika kommuner. Ser en
kommun att med den här reformen förlorar vi 800 000, inte är det någon som rycker på axlarna. Jomala kommun nämndens, där har man
gjort allt för att betala bort sina lån, få en effektiv förvaltning, det är
klart att det inte är någon seriös kommunpolitiker som slår ihop klackarna och tycker vad bra, den här reformen förlorar vi 800 000 på. Därför är det bra om man kan flytta över de här frågorna också av det motivet till landskapsnivå. Det underlaget vill jag väldigt gärna ha om det
finns ett sådant, det har jag aldrig fått reda på fast jag har försökt rota.
Flyttar man det på ÅHS nivå, om vi tar Jomala kommun som exempel,
förlora ännu mera finns det ett sådant underlag ber jag att få det till
social- och miljöutskottet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Roger Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag ber att få ställa samma frågeställning till Ålands
Framtid som till liberalerna, är man beredd att minska den kommunala
kompetensen efter att man har fört över hälso- och sjukvården till en
landskapsorganisation efter att man fört över gymnasialstadiet till landskapet, fortsätta dränera kommunerna på kompetens? Hur långt är man
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beredd att gå? Tar man sedan äldreomsorgen och barnomsorgen eller
hur har Ålands Framtid tänkt lägga upp det? Man talar om att föra över
den här delen till ÅHS? Jag som har varit med sedan 1993 och byggt upp
nästan alla ÅHS till den ”successtory” som det är idag jämfört med
andra regioner i Skandinavien och Finland. Man är långt ifrån att ha en
social kompetens att bygga in det i organisationen vore ett grundslag åt
en väl fungerande hälso- och sjukvård.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Anders Eriksson, replik

Så sades det också när gymnasiereformen var på gång att det skulle ta
kål på Ålands Lyceum, så har inte skett men det finns alltid de farhågorna. Försöker man göra något nytt, ändra slår man sönder det, så tror
jag inte det är. När det handlar om att dränera de kommunala kompetenserna, det kommunala beslutsfattandet är inte i praktiken så stort
inte ens i Mariehamn. Ute i de små kommunerna där man också är
styrda av lagstiftningen plus att finansiera verksamheten i ganska hög
utsträckning genom landskapsandelar så är man ännu mera bakbunden.
Jag är rädd för att tappa det lokala engagemanget, ser det som ett steg
mot kommunsammanslagningar och vet att moderaterna vill ha kommunsammanslagningar, vi från Ålands Framtid vill inte det.
Talmannen
Tiden är ute!
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Att placera sektorerna på ÅHS är att fjärma det ännu mera
från medborgarna eftersom ÅHS inte har någon social organisation och
är inte uppbyggt så att man ska vara regionalt ute bland människorna i
kommunerna annat än delvis inom den öppna vården. Jag vill slå hål på
en myt som ltl Eriksson sprider, det är de stora kommunernas ineffektivitet. ÅSUB har en tabell som visar att Jomala kommun när det gäller
allmän förvaltning är den effektivaste kommun med den lägsta kostnaden per capita och Mariehamn är fjärde effektivaste. Mariehamn har 126
euro per invånare för allmän förvaltning medan Sottunga har 1076 euro.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Anders Eriksson, replik

Är intressant när ltl Roger Jansson säger att det inte är byggt för att vara
regionalt ute hos användarna. Det som bildade ÅHS var regionalt ute
hos användarna. Det är klart att det sker en strukturrationalisering, det
kommer man inte ifrån och tror öppet och ärligt att vill vi spara pengar,
vilket vi måste göra. Vi är beroende av den finska ekonomin som sparar
och vi tror att vi ska kunna behålla allt som det är, det är en omöjlighet.
Det enda sättet hittills att spara är att skapa större enheter, mera lokala
enheter, jag är tveksam till det med den teknik som finns idag.
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Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Göte Winé

Tack, fru talman! KST blir inte som socialdemokraterna hoppades helt igenom. Kommunernas synpunkter kom och vi behöver lyssna på dem, ge dem
chansen att leda arbetet själva vilket var deras önskemål. Blir det inte att
kommunerna leder arbetet träder KST lagstiftningen in 2018.
Vi är 16 kommuner och flera olika viljor vem ska då leda detta arbete? Har
kommunerna ett ansvar och drivkraften att vilja leda detta arbete? Skulle
man ha frågat mig för fyra år sedan skulle jag ha sagt att Ålands kommunförbund kunde driva det. Under de senaste åren har jag blivit besviken över
Ålands kommunförbunds arbete som mer har varit att kritisera och försök
sänka än att ta kontakt med landskapsregeringen och jobbar konstruktivt
framåt. Tyvärr är det bättre att säga nej och kritisera än att se vad det gagnar
den enskilde ålänningen i de kommuner de berör.
Ålands kommunförbund borde se vad som är bra för den enskilde ålänningen
och inte bara bevara allting som det varit, inte ändra på något. Nu behöver
kommunförbundet genom KST se möjligheten att vara med och driva processen framåt, dels för invånarna och för att kunna erbjuda en likvärdig service.
Vi behöver också KST för att stärka vår socialpolitik hur vi vill ha det på
Åland.
Det har varit mycket debatt om vilken socialpolitik vi ska ha på Åland. Ska vi
stärka det vi gör bra på Åland att med tidiga insatser komma med hjälpen.
Det är en styrka med Åland och vår litenhet. Eller ska vi låta det gå som vi
upplever att händer i Finland där man nu springer och släcker bränder.
Jag vill förtydliga att våra socialarbetare ute i våra kommuner gör ett fantastiskt jobb och samarbetar bra över kommungränserna. Däremot bör vi se hur
vi kan gå vidare och erbjuda en likvärdig service, hur man samarbeta med
barnomsorg och skola med att komma in med resurser tillräckligt tidigt. Det
gör vi om vi stannar kvar under kommunerna och i ett kommunalförbund.
Vår litenhet på Åland främjar att vi kan gå in med tidiga insatser även om det
blir ett KST. I dag är det tre eller fyra kommuner som satsat på familjearbetare på Åland. Med KST kan vi fördela de resurserna bättre på hela Åland.
Nu går vi in med lagförslaget om kommunernas socialtjänst, det blir inte som
vi hoppats på eftersom kommunerna vill ha en ännu tydligare roll. Hoppas att
någon tar tag i det och gå vidare in i ett konstruktivt synsätt och ser det som
ett sätt att kunna erbjuda den enskilde ålänningen en likvärdig service oberoende var du bor på Åland. Det jag också såg med KST var att stärka organisationer. När jag såg Susannegruppens rapport och fick se den juridiska rådgivningen som idag har trillat bort, man har sparat bort den, något som var på
rätt väg. Hur mycket betala våra kommuner idag få juristkostnader? Det
skulle bli betydligt rättssäkrare om vi inom KST skulle han jurist.
Ltl Runar Karlsson nämnde i ett replikskifte om att man ser andra lösningar
än kommunförbund på norra Åland. Ser då ledamoten värdkommun som ett
alternativ, vilket gjorde mig orolig. Är det då som när en kommun köper
missbrukarvården av Mariehamn att man inte på något sätt kan påverka utan
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stå med börsen i handen och betala. Tillåt mig var tveksam till den metoden,
t.o.m. vara tveksamma att Saltviks kommun ska acceptera det.
Jag är skeptisk till de koefficienter man har i lagen. Hade själv föredragit en
solidarisk modell. I de kommuner där de förtroendevalda inte har tagit sitt
ansvar inom socialvården, man har blundat för barnskyddsärenden man har
satsat på att hålla låga kostnader, det blir belönade. De kommuner som har
reagerat och agerat får större kostnader. Därför skulle jag hellre ha sett den
solidariska modellen. Tack.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack talman! Tack ltl Göte Winé för ett intressant och engagerande anförande. Ledamoten säger slentrianmässigt att vissa kommuner medvetet aktivt har sparat på barnskyddet, på de sociala förmåner som man
är berättigad till. Kan svårligen tänka mig att våra socialarbetare och
andra kommunpolitiker på Åland aktivt och medvetet sitter och snålar
på pengarna till de som är allra svagaste.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Tyvärr har det kommit till min vetskap från personer
som jobbar med ungdomar att vissa kommuner inte har tagit sitt ansvar.
Det är ingenting man ska sticka under stol med utan det måste man lyfta
upp. Det finns även kritik för våra förtroendevalda som säger att vi ska
ha låga sociala kostnader.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Jag är förvånad. Jag utgår ifrån att det ledamoten säger naturligtvis är sanning, han står i talarstolen vid Ålands lagting så självklart
är det sant. Alltså har vi på Åland kommunpolitiker och socialarbetare
som medvetet aktivt inte har följt det som lag och förordning säger. I så
fall är jag den första att beklaga men är inte säker på att man kan lösa
det genom att reformera, därmed inte sagt att det jag inte skulle stöda
KST reformen.
Ltl Göte Winé, replik

Det här är ingenting jag tar ur luften. Den personen jag har träffat har
informerat precis samma sak till socialministern och även tidigare till en
av landskapets tjänstemän. Jag har fått den här personen att lyfta upp
sin oro. Är det något jag har respekt för är det socialarbetarna på Åland,
otrolig respekt för deras arbete som inte är ett lätt arbete. Tyvärr har vi
barn och unga i dag som far illa i vårt samhälle där kan vi inte stå och
blunda, vi måste reagera och agera därför väljer jag att säga det här. Där
ser jag risken med koefficienten därför borde vi ha ett barnskydd och det
är akut, vi har väntat på det i ca 15-16 år och vi står fortfarande och
trampar.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Wille Valve

Talman! Det här är kanske den här landskapsregeringens viktigaste lagförslag
ett som vi kommer att minnas för, hyllas för och kritiseras för. Vi griper oss
nu an de utmaningar som våra 16 kommuner har inom socialsektorn. Utma942

ningarna med att leverera det välfärdsuppdrag som vi i denna sal i stöd av lag
tvingar kommunerna att leverera inom missbrukarvård, barnskydd och inom
specialomsorg. Många av våra kommuner klarar inte av att leverera. Mer
komplexa fall uppmanas diskret flytta till Mariehamn för att få riktig socialvård.
Det är inte heller så värst kul att vara ensam socialarbetare i en liten
åländsk kommun i dag. I en samlad organisation finns det möjlighet att specialisera sig, få stöd från kollegerna och ge stöd och erfarenheter till kollegerna. § 2 sammanfattar allt detta väl. ”Syftet med en samordnad socialtjänst
enligt denna lag är att främja en likvärdig service, en effektiv användning
av resurserna, en samlad kompetens, en ökad specialisering inom personalen, en större integritet, en stärkt anonymitet och ett gott rättsskydd. Åland
blir med stöd av KST lagen ett socialvårdsområde och samarbetet inom
detta område ska organiseras så att Åland behandlas som ett område inom
socialvården”.
Från moderat samlings sida har vi varit måna om att Åland socialvårdsområde förvaltas så effektivt som möjligt och tryggar största möjliga valfrihet
och klienterna. Det kan vara skäl att påminna om att också kommunalförbund kommer att kunna utfärda servicesedlar, vilket kommer att gälla jämlikt
för alla ålänningar oberoende av kommuntillhörighet.
Talman. KST lagen är betydelsefull på flera sätt framför allt genom att
detta förslag efter mycket manglande och dividerande torde åtnjuta en majoritet i detta hus. Bra jobbat, ansvarige minister Nordlund som har jobbat
fram ett klokt och balanserat förslag som det finns all anledning för oss att
arbeta vidare med.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Minister Valve nämner att klienter uppmanas flytta till
Mariehamn, är det något man kan se verifiera någonstans eller är det
bara rykten tagna ur luften, eller var han har fått uppgifterna?
Minister Wille Valve, replik

Vi vet att det finns sådana fall, de har fått en sådan uppmaning. Tittar vi
statistiskt borde exempelvis hur det ser ut i skärgårdskommunerna
borde det förkomma mera missbrukarfall, vissa typer av specialomsorgsfall som borde finnas där men det förekommer inte och det har
ÅSUB noterat.
Ltl Brage Eklund, replik

Ska jag tolka ministerns replik att skärgårdskommunerna skickar in sina
klienter till i Mariehamn som har missbruket eller hur ska jag tolka det?
Minister Wille Valve, replik

Ministerns uttalande kan tolkas som att det finns en statistisk dissonans. Inte är det nödvändigtvis så att kommuner uppmanar medborgare
att flytta, många gånger drar medborgarna sina egna slutsatser.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.

943

Ltl Axel Jonsson

Tack, fru talman! Jag kommer att reflektera kring varför man borde titta på
möjligheten att samordna de sociala verksamheter vi diskuterar, med anledning av lagförslaget, med ÅHS eller åtminstone föra det till landskapsnivå.
Det är en väsentlig del av debatten och borde funnits med som ett alternativ
från början. Tyvärr har det inte funnits med i utredningarna, men ger några
motiv till varför man borde titta på detta alternativ en gång för alla nu när vi
ska behandla lagförslaget.
Den första frågeställningen man måste ställa sig när man fundera på verksamheterna där vi vet att vi har stora beröringspunkter mellan den kommunala verksamheten som sköts redan i dag och den verksamhet som ÅHS bedriver. Missbrukarvården är ett exempel, barnskyddet som ett annat ypperligt exempel där många barnskyddsärenden initierats från sjukvården och
upptäcks där. Det är utgångspunkten när vi ställt oss frågan, är det optimalt
när en vi gång för alla ska gå in för att centralisera verksamheterna att göra
det på kommunal nivå.
Frågan man måste ställa sig är om man ska dra den här typen av gränser,
var ska man dra gränserna så att det blir så få kontaktytor som möjligt för individen. Gränserna ska alltid hanteras både av myndigheter men framför allt
av individen när man har ett problem, det kan handla om en missbrukare eller ett barnskyddsärende där barn far illa. Vill vi verkligen att man ska ha
många instanser att vända sig till eller kunde man försöka förenkla för medborgaren? Det har varit en av utgångspunkterna i debatten ganska länge att
man har ett enda ställe att vända sig till. Försöker göra gränsdragningar som
blir så enkla som möjligt för individen. Vi vet att vi har gränsdragningen,
uppdelningen inom t.ex. missbrukarvården och gällande barnskyddet redan
idag mellan vad det kommunala ansvaret är och vad ansvaret är för hälsooch sjukvården, den uppdelningen gör vi i lagstiftningen. Den lever förstås
kvar från att man en gång i tiden överförde hälso- och sjukvården från kommunerna till landskapsnivå, man behövde göra en sådan gränsdragning.
Några exempel på hur det kan se ut om man läser lagen om Ålands hälsooch sjukvård. Vi kan konstatera att redan i första paragrafen, punkt sex har
man i uppgift från ÅHS att utveckla samarbetet med den kommunala socialvården. Redan i lagens första paragraf är detta ett prioriterat område.
Enligt 35 § ”att det arbete med att förebygga psykisk ohälsa som utförs av
hälso- och sjukvård ska planeras och genomföras så att de bildar en funktionell helhet tillsammans med den kommunala socialvården”. En ambition
som vi redan har i dagens lagstiftning vad gäller hälso- och sjukvården.
Vidare kan man konstatera i 41 § ”att det alkohol och drogarbete som utförs av Ålands hälso- och sjukvård ska planeras och genomföras så att de
bildar en funktionell helhet tillsammans med alkohol- och drogarbetet och
arbetet för psykisk hälsa i kommunerna”. Även på den här punkten har man
en sådan ambition.
Till sist i 48 § ”stadgas att tjänsterna ska ordnas i samarbete med kommunerna i enlighet med ansvarsfördelningen och regleringar i landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen”. Också på
barnskyddsområdet har man reflekterat över denna gränsdragning och har
som ambition att det ska fungera smidigt och på ett bra sätt.
Fungerar det på ett tillfredsställande sätt idag? Svaret är kanske ja, men
helt säker på att arbetet kunde utvecklas, under samma huvudmannaskap
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kunde möjligheterna till detta bli ännu bättre. Den andra aspekten som jag
lyfte upp i tidigare replikskifte är att den gemensamma ambitionen från oss
politiker ofta har varit att vi vill minska på administrationskostnader. Det är
alltid lätt att säga.
Tittar man på de verkliga kostnaderna för administration vad gäller verksamheterna redogör man för det i framställningen ungefär vad man uppskattar administrationskostnaden till, ungefär 700 000 av 19 miljoner totalt för
2013. Det är mellan tre och fyra procent av de totala kostnaderna som går till
administration. Det är en liten del av verksamheten som vi kan göra inbesparingar på om vi endast vill spara på administration, det handlar om några
hundra tusen för verksamheter som då totalt uppgår till 19 miljoner. Det
kommer aldrig att vara huvudvinsten att enbart spara på administrationen
man måste också spara på det övriga.
Har vi målsättningen att ändå göra inbesparingen, vad gäller administrationen måste det vara målsättningen att vi kan hitta ett samarbete, någon annan som gör liknande uppgifter som kan göra det här tillsammans med det
som är ansvariga för att sköta administrationen på de här områdena. ÅHS är
på många sätt en likvärdig organisation eftersom deras huvudsakliga ansvar
inte är att räkna löner och sköta de administrativa delarna, utan att producera service, service som på många sätt liknar den service som kommunernas
socialtjänst nu föreslås hantera. Det vore naturligt att man tittar på om man
kan sammanföra administrationen av dessa områden och vad man kunde
vinna på det. Det är ett kort som inte har granskats och är synd, det borde
man ha haft med sig i processen.
Det allra viktigaste motivet att titta på är förstås inflytandet i denna organisation. Om vi har en självstyrelse som representerar alla ålänningar och vi
bestämmer oss för att vi ska sköta en verksamhet gemensamt för alla ålänningar, varför kan inte då samma demokratiska inflytande tillämpats över en
sådan verksamhet som vi gör för allt annat som vi sköta gemensamt för hela
Åland, när vi har ett lagting som har valt att representera ålänningarna. Varför kunde inte detta fungerar som det demokratiska inflytandet också i kommunernas socialtjänst? Varför kan vi inte styra den organisation på samma
sätt som vi styr t.ex. ÅHS från detta parlament, via vår regering i form av en
underlydande myndighet.
För mig är det obegripligt varför man vill bygga upp den här strukturen.
Bygga in det som riskerar bli inbyggda konflikter mellan de olika kommunerna i stället för att använda det organ som faktiskt är utsett och som vi har
byggt för att representera hela Åland och alla ålänningar. Försöka ha ett helikopterperspektiv och inte enbart driva politik utifrån vår egen kommuns intressen, vilket är uppgifter för de som kommer att utses till att representera
sin kommun i kommunernas socialtjänst som förslaget nu ligger.
Summa summarum ska vi verkligen lyckats med att effektivera, vilket är en
mycket liten del av den här verksamheten, så borde man också titta på möjligheterna att samordna med de som utför liknande verksamhet. Absolut inte
likadan med liknande verksamhet, nämligen ÅHS.
Ska vi verkligen lyckas skapa en fungerande struktur, organisation borde
man verkligen ställa sig frågan, är kommunalförbund det mest optimala just
ur de demokratiska- och styrningsaspekterna.
Det är värt att notera att vi redan i vår nuvarande lagstiftning om hälsooch sjukvård har dessa ambitioner inskrivna i lagstiftningen. Vi vill att den
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här servicen ska fungera som en helhet för hela Åland, då borde man också
analysera hur vi ska kunna lyckas med det på bästa sätt. Tack.
Vtm Roger Jansson, replik

Tack, fru talman! Då hade vi ytterligare en ÅF:are som vill dränera
kommunerna på ansvar och kompetens. Här har vi ett förslag där man
föreslår att 16 administrationer ska bli en administration. Rationaliseringarna är väldigt stora. Vet ltl Jonsson hur svårt det är att få resurser inom de olika delarna inom hälso- och sjukvården när specialsjukvården utvecklas alltmer? Vi måste köpa in mer vård utom Åland för vi
inte har den specialkompetensen inom de många specialsjukvårdsområdena? Vet ltl Jonsson hur svårt det är att få, i den världen tillräckliga
resurser för primärvården på och runt Åland? Hur svårt det är att få resurser till den förebyggande vården i den världen? Hur ska då de små
socialvårdsområdena kunna prioriteras i en sådan värld?
Ltl Axel Jonsson, replik

Det bli märkligt när man i det här parlamentet ställer sig frågan hur vi
som ska sköta en sådan organisation och ansvara för den, prioritera resurserna till de här verksamheterna. Det blev slutligen upp till oss i detta
parlament, genom vår regering och våra representanter i ÅHS styrelse
där ltl Roger Jansson har stort inflytande. Jag har svårt att förstå problematiken, givetvis kommer det att handla om politiska prioriteringar
men det är väl ändå det som är vår mest centrala uppgift i detta parlament. Litar vi inte på oss själv att vi kan göra de prioriteringarna, vem
ska vi då lita på?
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Som snart blivande pensionär vill säga till er andra, slå inte
sönder ÅHS med att göra det till en kommunal socialvårdsinstitution.
Gör inte det. Det är ett gott råd i all välmening. Jag vet hur svårt det har
varit att under de senaste 22 åren bygga upp ÅHS till den goda organisation det är idag. Hur många murar vi har rivit genom åren för att få
det att fungera. Nu föreslår Ålands Framtid, för in några murar till så
blir det här säkert bra, jag varnar för det.
Dessutom vill jag korrigera den felaktigheten att det inte var kommunala verksamheter som slogs ihop till ÅHS, utan det var två kommunala
plus landskapets enhet som var över 50 procent av verksamheten, alltså
Åland centralsjukhus.
Ltl Axel Jonsson, replik

Min poäng var förstås att i samband med alla nya reformer gör man nya
gränsdragningar. Nu vill man undvika att göra en ny gränsdragning och
det har man sagt redan tidigt i sitt regeringsprogram från den här regeringen, det är just det vi är kritiska till. Vi vet att vi har inbyggda gränser
i det och vtm Jansson pratade om att riva murar, vi har en mur mellan
ÅHS och den kommunala verksamheten på områdena idag tack vare att
vi har den ansvarsfördelningen som finns i lagstiftningen. Kommunerna
sköter en del av missbrukarvården och ÅHS har ett visst ansvar för
missbrukarvården, det är precis de murarna som vi i Ålands Framtid vill
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titta på, kan vi också driva dem för att komma vidare i de begrepp som
ltl Jansson har kämpat med i många år.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Christian Beijar, replik

Fru talman! När det gäller att effektivisera så skulle i det här fallet 16
kommuner bilda ett gemensamt KST. Bara det är att effektivisera. Resonemanget om ÅHS, det är alldeles tydligt att ltl Jonsson inte vet hur det
fungerar när det gäller hälso- och sjukvård. När man hamnar in i en situation där man ska jämföra om den här patienten ska dö eller ska vi
satsa på den här verksamheten som har att göra med kommunernas socialvård. Gränsen blir alltid så. Socialvården hamnar i totalt underläge i
jämförelse med hälso- och sjukvården.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Axel Jonsson, replik

Det är upp till ltl Beijar och mig att prioritera det när vi tilldelar budgetmedel osv. Att säga att den per automatik hamnar i underläge, det är
klar att hälso- och sjukvården är högst om man tittar på vad medborgarna prioriterar inför val. Då måste vi i detta lagting kunna ge tillräckliga resurser till en sådan verksamhet om vi verkligen prioriterar den.
Jag har svårt att förstå resonemanget.
Christian Beijar, replik

Fru talman! Det var just precis det som ltl Jonsson själv svarade på. Vad
är det som medborgarna prioritera inför val, hälso- och sjukvården. Vem
väljer medborgarna, sådana personer till sina representanter, märkligare än så är det inte. Det är alltid så att hälso- och sjukvården är och
förblir betydligt starkare än vad socialvården är, det är ett faktum. Det
går inte att bestrida det, så är det alltid. Skulle den här modellen som ltl
Jonsson företräder då hamnar socialvården i ett B-lag för alltid. Så är situationen när man utgår ifrån att den servicen ska vara nära människan
den försvinner.
Ltl Axel Jonsson, replik

Nu ska vi plötsligt i detta parlament vara rädda för att medborgarna röstar in politiker som prioriterar så som de vill. Om medborgarna vill det
och prioriterar är det alldeles naturligt att deras politiker prioriterar på
det sättet. Demokrati brukar vi kalla det i vanliga fall. Att det skulle vara
en stor utmaning att vi får politiker som driver sina medborgares intressen, större bekymmer har nog jag i alla fall när vi diskuterar det här.
Vad vi måste titta på oberoende om det är en kommunal verksamhet
eller en verksamhet som vi för över till landskapet i samarbete med ÅHS
har vi fortfarande utmaningen att hantera. De sköter de olika verksamheterna i dag och då måste man ställa sig frågan varför kunde man inte
sköta det gemensamt, det är ändå liknande verksamheter och har många
beröringspunkter om man läser lagstiftningen.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Johan Ehn, replik

Tack, fru talman! Ltl Jonsson ställer sig retoriskt frågan varför man inte
vill låta lagtinget demokratiskt ansvara för beslutsfattandet inom förslaget KST? Låt mig fortsätta vara retorisk och ställa frågan utgående från
ett hypotetiskt perspektiv, varför vill Ålands Framtid då inte låta Ålands
lagting sköta allt med samma demokratiska princip, skola, barnomsorg,
äldreomsorg allt det som finns på kommunal nivå idag med den retorik
och med det sätt som nu motiveras skulle den här församlingen vara det
utmärkta beslutande organet enligt ledamotens retorik. Varför föreslår
man det bara för just den här biten?
Ltl Axel Jonsson, replik

För att de är en verksamhet som alla partier enhälligt har gått in för att
ska centraliseras och skötas gemensamt för hela Åland. Jag har inte hört
att det finns en beställning från samtliga partier att grundskolan ska
skötas som en enda helhet utan något vi värnar att ska kunna hanteras
inom kommunerna och kommuninvånarna ska ha full frihet att organisera sin grundskola inom lagens ramar. Nu håller vi på bygger upp en
struktur där vi skapar en chimär att alla kommuner ska ha inflytande
över verksamheten. Jämför man de inflytande som man kommer att ha i
kommunernas socialtjänst med det inflytande inom sina egna grundskolor är det en betydlig skillnad, inte minst för de små kommunerna.
Ålands Framtid värnar den kommunala självstyrelsen just på de här områdena vi anser är centrala för medborgarna att kunna påverka nära. På
det område vi har bestämt att vi ska sköta verksamheten centrala borde
man fundera om ett kommunalförbund verkligen är den optimala lösningen.
Minister Johan Ehn, replik

Talman! Ska jag förstå det på det sättet att först var det mera värt att
sköta gymnasialstadiet på den här nivån för att alla de nytta av det. Sedan kom sjukvården som skulle vara på det sättet utgående från de utmaningar som fanns. Nu har vi den sociala sidan som vi ser som utmaningar som vi har kommit överens om, enligt den retorik som ltl Jonsson gör gällande för, när vi får ytterligare bekymmer på den kommunala
sektorn med en utmaning inom äldreomsorgen. Ska vi också ta det vidare och föra resonemanget? Är det ett sätt att sakta men säkert plocka
bort den kommunala behörigheten och lyfta över den hit? Vore det inte
bättre att försöka skapa starka nära människan beslutsfattande i form av
starkare kommunala enheter som kan fatta beslut kring dessa frågor
utan att lyfta det till lagstiftande nivån. Det har åtminstone moderat
samling jobbat väldigt hårt för och kommer att fortsätta med.
Ltl Axel Jonsson, replik

Jag delar uppfattningen om att alla beslut borde vara nära medborgarna, sådant kan vi givetvis säga från den har talarstolen. Men man ska
ställa sig frågan med de förslag vi har på bordet där man först ska rösta
in en kommunpolitiker i sin kommun. Där sedan dessa kommunpoliti-

948

ker ska utse företrädare för kommunen i detta kommunalförbund som
sedan ska utse styrelse för att hantera frågorna. Är det verkligen nära
den enskilde kommuninvånaren? Vi vet av erfarenhet från tidigare
kommunalförbund att det inte uppfattas så, det uppfattas inte ens nära
de representanter som sitter i de olika kommunfullmäktige utan uppfattar att det är organisationer som långt lever ett eget liv. Därför väcker vi
tanken att vore det inte klokare att använda den församling som vi har
valt att representera våra ålänningar, nämligen Ålands lagting via landskapsregeringen att också hantera detta för att inte krångla till det och
skapa alla dessa nivåer.
Talmannen
Tiden är ute! Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Det är bra att ltl Jonsson har ett stort förtroende för landskapsregeringen man är inte säker att alla är så positiva som den här.
Det som har varit avgörande är en av de frågeställningar som varit upp i
remisserna, servicepunkterna och närheten till service. Frågan man
måste ställa sig om det är en kommunal organisation där alla 16 kommuner kommer att vara med och ha ett inflytande är möjligheten då
större att det blir närmare till servicepunkterna, närmare medborgaren
än om det blir en organisation som flyttas in i ÅHS? För mig är svaret
klart att kommunerna är närmare medborgarna och kommer att se till
att närheten till servicen kommer att vara bättre med den kommunala
modellen.
Ltl Axel Jonsson, replik

Jag håller med om att det är en viktig diskussion, en viktig fråga och har
inget givet svar på den men tittar vi på t.ex. missbrukarvården så sköts
den långt centralt, nämligen från Mariehamn och man behöver ha med
det när man diskuterar. Även om man kan tänka sig en sådan utveckling
som skissats upp är processen på många håll igångsatt trots att vi inte
har valt att med tvång centralisera verksamheterna i kommunerna. När
Jomala och Mariehamn i princip har egen majoritet, kan driva igenom
förslag i kommunernas socialtjänst, att man inte också skulle ha möjlighet att driva på även en sådan utveckling och ser stor risk att man gör
det inom kommunernas socialtjänst. Är inte så säker på att vi hamnar så
långt ifrån den verklighet som vicelantrådet Roger Nordlund målar upp
här heller.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Mariehamn och Jomala kommer inte att kunna styra organisationen utan det krävs att man har en bredare koncensus i den kommunala organisationen som vi föreslår i lagförslaget. Om det visar sig att
argumenten inte är tillräckligt starka för ÅHS kan ltl Jonsson och
Ålands Framtid tänka sig att medverka till att vi skapar en så bra organisation som möjligt inom kommunsektorn för att vara med och vara konstruktiva. För att komma till ett resultat måste vi allihop jämka oss, vi
kan inte benhårt stå fast vid våra grundåsikter då blir det fortsatt status
quo och det är vi överens om att är det sämsta.
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Ltl Axel Jonsson, replik

Självklart lägger inte Ålands Framtid någon prestige i det, det raka svaret är ja. Det vi vill veta, om vi ska kunna göra ett sådant ställningstagande, är det som jag lyfte upp i presentationen. Varför har man inte tittat på de här frågorna? Kan man göra det för att verkligen ha två alternativ att ta ställning till? I förslaget verkade det mesta vara öppet och då
borde man analysera det här alternativet noga före man fattar något beslut, det har vi efterlyste under hela processen. Titta på det här alternativet, lägg ingen prestige i vilken organisation man väljer utan utred de
ekonomiska konsekvenserna vilket fortfarande inte är tillfredsställande
gjort och titta på alternativet att överföra det till landskapsnivå. Då är vi
givetvis beredda att föra en konstruktiv diskussion kring alternativen.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Minister Johan Ehn

Fru talman! Att Åland behöver förändras på en strukturell bas är vi alla eniga
kring. Diskussionen under den senaste mandatperioden har kretsat kring hur
vi kan göra förändringar när det gäller strukturen att producera service till
våra medborgare.
Vi kan vara överens om att vi söker nationella ekonomiska enheter, överens om att vi vill förbättra rättsäkerheten och att vi vill säkra tillgången på
service runtomkring på Åland och att vi ska kunna behandla ålänningarna på
ett så lika sätt som möjligt. Tyvärr stoppar det oftast upp efter att vi har konstaterat de här bitarna.
Det finns väldigt många åsikter om hur man ska göra den här saken och
hur organisationen ska se ut som tar sig an de bitarna. I de allra flesta fall
fastnar vi helt och hållet i den typen av diskussion. Vi är rädda att ta steget
vidare. Vi tror hela tiden att om vi låter processen pågå lite längre så är det
någon som ska kunna föda den väldigt goda idén som ska lösa allt. Det brukar
tyvärr vara så att vi inte kommer till den situationen utan till slut måste man
ta steget och säga, nu gör vi på det här sättet. I de allra flesta fall om man vågar ta steget, vågar sikta in sig på att göra en förändring och har satt upp ett
mål för den förändringen då brukar man utveckla och komma till något som
är lite bättre än man hade tidigare.
När det gäller det här förslaget hade jag hoppats att vi hade kunnat jobba
mycket snabbare. Det går säkert att beskriva förslaget som dåligt och att det
finns många andra lösningar. Det har lagts ner ett enormt arbete med att
plocka fram ett underlag för att kunna driva det vidare. Att då i sista stund
sätta ner foten som landskapsregeringen för ett antal år sedan gjorde när det
gällde Struktur-07, det vill inte jag vara med om. Det här är inte en optimal
lösning för mig men jag ser möjligheterna i den. Jag tror på det här och tillsammans med kommunerna och de politiker som finns från mitt parti och
andra partier, hittar vägar när vi dessutom erbjuder möjligheten att också se
på andra sätt att organisera det på. Det skulle vara dumt att nu sätta sig ner
på bakhasorna och säga, nej jag har en bättre modell. Man ska ta chansen när
den en gång finns där och driva saken vidare på ett sätt som gör att man kan
få till stånd en förändring. Om vi inte överhuvudtaget vågar fatta beslut då
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kommer vårt samhälle att sluta utvecklas och det är jag det sista som vill vara
med att åstadkomma.
Jag var rädd att vi skulle hamna in i en ny Struktur-07 läge, att lagförslaget
skulle ha fallit platt när det låg här. Några år senare förverkligades Ålands
gymnasium. När vi nu fyra år efter att den förra landskapsregeringen hade
fattat beslut om det ser vad resultatet är, det har varit fyra tuffa år men det
börjar också bära resultat. Hade vi inte gjort den strukturella förändringen
vågar jag inte tänka på var vi skulle stå i dagsläget rent ekonomiskt och innehållsmässigt i skolan. Är också rädd för att vi skulle få ett lagförslag som
skulle falla på samma sätt som sammarbetstankarna inom räddningslagen,
dvs. att man fattar beslut om en lagstiftning som pekar ut en riktning men
som inte överhuvudtaget innehåller någon reglering hur man ska göra om
man inte kommer överens.
Lagen som nu ligger på bordet den är naturligtvis en kompromiss, det
finns många tankar och idéer om hur man vill göra det här men den innehåller såväl morötter som piskor. Hoppas nu för det åländska samhällets skull
att vi tar den här möjligheten som lagtinget har och tar förslaget vidare så att
vi kan göra Åland om än bara, men ändå lite bättre och framför allt inom den
sociala sektorn. Tack.
Ltl Anders Eriksson, replik

Intressant anförande på många sätt. Minister Ehn säger att när man
kommer med förslag stoppar det tyvärr upp, det blir olika åsikter. Det är
problemet med demokratin att andra ska envisas och ha olika åsikter.
Det han mera pekade på var den långa process som har varit i landskapsregeringen, gav oss en inblick i varför det tagit så lång tid som det
har tagit.
Minister Ehn säger att man fastnar i detaljer. Från vår sida, i alla
sammanhang vill vi se det ekonomiska underlaget, vill se att det fungerar ekonomiskt långsiktigt. Hur ska det se ut vad kostar det? Vi har fört
in ÅHS, vi har gjort det prestigelöst. Det har varit en avslagen debatt, det
blir debatten när det blir ett brett och utslätat förslag. Är man från moderaternas sida prestigelös när det gäller att titta på ÅHS eller går det
inte?
Talmannen
Tiden är ute!
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Naturligtvis, när det kommer en möjlighet att under två år
analysera andra saker kommer det att ge möjligheter att få fram underlag för andra modeller. Jag har sett det mycket gedigna undersökningsarbete som har gjorts och har svårt att se att det finns så många
andra möjligheter, men nu ger vi möjligheterna i lagförslaget att se på
de bitarna. Det som talar emot att föra upp det hit är min grundläggande
tro på att man ska så långt som det är möjligt separera den som sätter
lagstiftningen kring något och den som utför det. Det är en viktig princip
att försöka få skillnad på, om vi ska komma bort från det att det blir
svårt att följa upp ett arbete som görs och man själv kontinuerligt är ansvarig för det. När det gäller olika åsikter står jag gärna upp för dem,
men man måste också i många sammanhang våga säga att vi tycker olika
951

men nu går vi vidare. Det finns ingenting som är skrivet sten det går att
ändra i framtiden.
Ltl Anders Eriksson, replik

Resonemanget att det ska vara olika utförare, instanser och kontrollnivåer, vi glömmer ibland bort att så här har man i Sverige, så här har man
i Finland, så här behöver vi också ha. Vi måste titta på betydligt mera
småskaliga lösningar. Jag uppfattar en ganska prestigelös ton, som företrädare för moderaterna, man kan titta på ÅHS men har svårt att se fördelarna med det. Jag ska vara lika öppen tillbaka och säga att jag tycker
så genuint illa om kommunalförbund, har sett så oerhört mycket under
min tid hur svårt det är att få någon form av styrning, ens få det högsta
beslutande organen beslutsförda inom kommunalförbund, jag tror inte
ett dugg på det. Därför har vi valt det andra. Men jag ska också titta på
det prestigelöst.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Gällande prestigelöshet hör jag till dem som har varit extremt kritisk under årens lopp mot kommunalförbunden. Har också insett att den kritiken kanske ibland har slagit tillbaka mot mig själv som
politisk beslutsfattare i kommunen där jag inte har varit tillräckligt ansvarsfull för att utse rätt personer för att vara med och driva kommunalförbunden vidare. Vi sätter många gånger ett väldigt stort hopp till organisationen som ska både vara svar på den positiva lösningen och som
är förklaringen till den negativa lösningen. Man kan behöva titta vidare
på vissa modeller men jag säger det på nytt, återigen, förslag som ligger
med ett kommunförbund faktisk kunde vara något som kunde ge ålänningarna väldigt mycket. Nu får två år framåt visa hur vi ska gå vidare
och hoppas verkligen att vi sedan inte står och tvekar på nytt utan är
färdiga att verkställa. Det behöver Åland och ålänningarna.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Igge Holmberg

Tack, fru talman! KST är en jättebra reform. Barnskydd, handikappservice,
specialomsorg och missbrukarvård ska allt in under samma tak i en organisation som har de ekonomiska resurserna att göra ett bra jobb för alla ålänningar. Därför är det så synd att de som behöver den här servicen kommer att
få vänta på den, åtminstone ett år längre än de borde. Antagligen ännu
längre.
Det är en lag som är eftertraktad av personalen, som dignar under alltfler
bestämmelser och pålagor. Det är en lag som är eftertraktad av brukarna,
som nu ser sig få olika rättigheter beroende på vilken sida av en kommungräns de bor på. Den är eftertraktad av ålänningar i gemen, eftersom vem
som helst kan se fördelarna med systemet. Kort sagt, alla som berörs är överens om att det är en bra lag. Varför går det inte att genomföra enligt planerad
tidsplan? Varför kan en ledare skriva, ”I budgetdebatten i november 2012
begärde Roger Nordlund ordet som sista talare, spände ögonen i lagtinget
och förklarade vikten av en samordning av samhällsservicen”. Han avslu-
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tade med att säga ”Jag tänker inte fega ur en gång till, det har inte landskapet råd med”. Tydligen tycker andra att vi har råd med det.
Problemet är att vissa i den här församlingen talar med dubbla tungor. De
säger en sak här, en helt annan när de sitter på sina kommunala mandat. Där
kan i alla fall vi socialdemokrater hålla huvudet högt, vi har framhållit både i
den här salen och i kommunala sammanhang att detta är en solidarisk lag,
som strävar till att alla ålänningar ska få det bättre. Vi vill ha KST, vi har jobbat för KST och vi ser längre än till våra egna små kommungränser.
Problemet är de som desperat klamrar sig fast vid en kommunal maktstruktur, en döende kommunstruktur och vägrar se framtiden komma rusande som ett snälltåg. Det kan vara på sin plats att påminna dem om att
Åland inte är så stort som de tror. Det är dags för dem att inse att vi är 29000
människor på en stenhög i östersjön. Det är dags att börja fundera på vad vi
vill göra för att ge ålänningarna samma service över hela Åland.
Kommunernas socialsekreterare gör ett ypperligt jobb, men det är svårt för
dem att få ihop det ekonomiskt. Det sker framsteg inom socialservicen hela
tiden, det blir fler och fler arbetsuppgifter hela tiden. Nu kommer den hjälp
de kunnat få av samverkan att försenas ett helt år. Eller längre. Det är lång tid
för de som är drabbade, för klienterna som betalar olika för samma service,
beroende på vilken sida en linje på kartan de bor på.
Ålänningarna får ännu en gång se en grupp politiker välja att stöda den
gamla kommunstrukturen och sin egen kommunala makt mer än de stöder
de innevånare de är satta att jobba för. Kommunerna kommer inte att ta tag i
det här, det kommer inte att bli något av det hela och det enda resultatet blir
ett förlorat år och sedan kanske alla ålänningar få den service de behöver och
förtjänar. Det finns mycket mer att säga om detta, men jag tror att jag varit
tydlig nog och slutar här. Tack.
Ltl Brage Eklund, replik

Fru talman! Ltl Igge Holmberg är tydlig när han säger att han tror på en
döende kommunstruktur och så kan det gå på sikt. Jag tänker inte bidra
till att ta död på den. Däremot har socialdemokraterna drivit aktivt för
att få en sammanslagning av kommunerna. Tyvärr gick den här reformen i stöpet på grund av att dessa regeringspartier inte kunde enas om
det, men socialdemokraternas tanke lever vidare.
Ltl Holmberg säger att den är eftertraktad av ålänningarna, brukarna
och personalen och de har åberopat att det är något de har väntat på.
Från vilken källa har man fått fram den åsikten eftersom många av
kommunpolitiker har kritiserat reformen?
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Igge Holmberg, replik

Tack, herr talman! Jag kan vara tydlig här också. Det är för innevånarna
på Åland och i kommunerna som förslaget har kommit till. Inte för
kommundirektörer, inte för kommunalpampar. Det här gäller huruvida
ålänningarna är solidariska med de som är mest utsatta eller om man
hellre ser efter sin egen maktposition. De flesta och av de ålänningar
som känner någon som behöver KST:s hjälp, det finns många på Åland,
vill ha KST så fort som möjligt. Det handlar om en kommunal solidari953

tet, kan kommunerna blicka ut över horisonten och jobba gemensamt
för ålänningarna istället för att klamra sig fast vid det gamla.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, herr talman! Tror inte det finns så många kommunalpampar, det
som bedrivs i kommunal verksamhet är ganska frivillig och mer eller
mindre obetald, räknar inte någon av dessa engagerade personer som
kommunalpampar. Det som vi har jobbat för är att titta på alternativet
med att ha det under ÅHS verksamhet men det har man bedömt att inte
är värt att utreda, vilket är synd. Som min kollega Axel Jonsson sade är
vi helt öppna för att tänka om ifall det kan visa sig att det inte skulle
fungera. Motsatsen från andra hållet kunde ha varit att vara öppen för
att undersöka alternativet när det finns, som det räknas upp, inskrivet i
lagen att man kan bedriva verksamheten.
Ltl Igge Holmberg, replik

Tack, herr talman! Håller med de argument som kom tidigare, det är här
är ingenting som ska läggas på ÅHS. Av den enkla orsaken att ÅHS har
en uppgift att sköta om människor som är sjuka, behöver vård. De människor som behöver sociala omsorger är en helt annan sorts människor.
Det kan ibland vara samma men överlag är det en annan sorts problematik och den ska inte tävla emot om vi ha råd med en ny röntgenmaskin eller inte.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Diskussionen är avslutad.
Kan förslaget att remittera ärendet till social- och miljöutskottet omfattas? Förslaget är
omfattat. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.
Remiss
5

Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2014
Landskapsregeringens svar på revisionsberättelsen (RB 1/2014-2015-s)
Landskapsrevisionens berättelse (RB 1/2014-2015)
Ärendet avförs och upptas vid följande plenum den 3.6.2015.

Föredras
6

Förslag till utbildningspolitiskt program för landskapet Åland
Landskapsregeringens meddelande (M 2/2014-2015)
Ärendet avförs och upptas vid följande plenum den 3.6.2015.

Remiss
7

Senarelägg grundskolans sommarlov
Ltl Axel Jonssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 13/2014-2015)
Ärendet avförs och upptas vid följande plenum den 3.6.2015.

Föredras
8
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Muslimsk begravningsplats
Ltl Anders Erikssons skriftliga fråga (SF 5/2014-2015)

En fråga ska läsas upp av frågeställaren och efter det ger lantrådet eller en minister svar
på frågan. Frågeställaren får sedan hålla högst två anföranden som också kan besvaras.
Någon annan diskussion är inte tillåten.
För svaret på frågan tillämpas ingen tidsbegränsning medan övriga yttranden inte får
överstiga tre minuter.
Svaret kommer att ges av minister Johan Ehn. Ordet ges först till lagtingsledamot Anders Eriksson.
Ltl Anders Eriksson

Tack, herr talman! En viktig del av integrationspolitiken är möjligheten för de
inflyttade att kunna utöva sin religion och att kunna följa sina avlidna anhöriga till den sista vilan på ett behörigt och värdigt sätt. I dag finns det önskemål om en muslimsk begravningsplats på Åland. Åländska muslimer begravs
nu på annan ort med stora omkostnader som följd och med långa avstånd för
dem som vill besöka sina anhörigas gravar.
Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga: Vad avser
landskapsregeringen göra för att bidra till ett förverkligande av en muslimsk
begravningsplats på Åland?
Minister Johan Ehn

Herr talman! Ltl Anders Eriksson undrar hur landskapsregeringen avser göra
för att bidra till förverkligande av en muslimsk begravningsplats på Åland.
En kort bakgrund. Landskapsregeringen kan konstatera att i samband med
den ryska befästningen i Bomarsund på västra delen av ön Prästö anlades sex
begravningsplatser för de trossamfund som fanns representerade bland de
människor som levde och verkade under Bomarsundstiden. På 1840-talet anlades begravningsplatsen för muslimer intill den judiska begravningsplatsen.
Den är inhägnad av en stenmur och vid en inventering av den muslimska begravningsplatsen finns inga synliga gravmonument. Platsen är idag varaktigt
övergiven och ingår i det fasta fornminnesområdet 3.3 Bomarsund med Prästö, Bomarsunds fästning. Platsen är en fornlämning och inte aktuell att tas i
bruk som en modern begravningsplats med dagens miljökrav.
Enligt vår grundlag råder det religionsfrihet i det här landet. Begravningsväsendet är en statlig angelägenhet och inte i första hand en kyrkoangelägenhet som man kanske tror. Däremot har den evangelisk-lutherska kyrkan åtagit sig att sköta tre uppgifter mot ersättning av staten där en av uppgifterna är
begravningsväsendet. Församlingarna har därmed åtagit sig att tillse att det
skapas begravningsplatser för alla medborgare, oberoende av vilken religion
man tillerkänner sig. Genom detta delas begravningsplatsen in i ett område
för församlingsmedlemmar och ett konfessionslöst område för icke församlingsmedlemmar. Alla betalar samma för gravrätten och i relation till den
ställda frågan finns här möjlighet för en muslim att bli begravd, dock konfessionslöst och inte direkt muslimskt.
Landskapsregeringen kan konstatera att begravningslagen som tidigare
nämnts lyder under rikets behörighet i kapitel 3, § 8 stipulerar den att länsstyrelsen kan bevilja ett registrerat religionssamfund, registrerat lokalsamfund eller ett stiftelsetillstånd att anlägga en begravningsplats. Vidare säger
den i kapitel 4, § 9 att huvudmannen för en begravningsplats ska äga den fastighet som används som begravningsplats eller ha sådan legorätt eller annan
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nyttjanderätt till fastigheten som inskrivits med främst företräde enligt jordabalken 14 kapitel. Nyttjanderätten ska avtalas på viss tid, minst 130 år och
högst 200 år. Dessutom sägs i kapitel 5, § 12 att huvudmannen för en begravningsplats ska föra ett register. Församlingarna måste enligt lag tillhandahålla en gravplats för alla som jag tidigare nämnde. Enligt begravningslagens
kapitel 2, § 5 ska en gravplats på begäran tillhandahålla sig på ett avskilt konfessionslös område som inte får ligga oskäligt långt från församlingens eller
den kyrkliga samfällighetens område.
När det gäller miljölagstiftningen finns en del krav kring hur man kan anlägga en ny begravningsplats och det handlar bl.a. om hur regelverk för dränering och liknande ska uppfyllas. Tittar vi på vad landskapsregeringen har
gjort tidigare i liknande fall finns det i den fastställda delgenaralplanen för
Bomarsund och Prästö ett område som man använder av den landskapsregeringen ägda marken avsatt för minneslund i form av ett s.k. strövområde. Det
har varit aktuellt i lagtinget i den senaste tilläggsbudgeten. Avsikten är att
minneslunden ska vara konfessionslös och på så sätt tillgänglig för alla.
Ålands Krematorie- och minneslundsförening r.f. ska åta sig minneslundens
framtida förvaltning och skötsel.
Ser vi hur man har skött liknande frågeställningar som funnits i Finland
och Sverige finns idag en muslimsk begravningsplats i Helsingfors. Den är
framför allt anlagd för folkgruppen tatarer. Vidare verkar en annan lösning
vara att muslimer begravs i särskilda muslimska kvarter på de evangelisklutherska församlingarnas begravningsplatser man har kommit överens med
församlingar om att göra särskilda kvarter. Liknande lösningar, både enskilda
egna begravningsplatser och kvartersbegravningsplatsen finns också i Sverige.
Sammantaget kan landskapsregeringen konstatera att det finns flera alternativa möjligheter att ordna begravningsplatser även för muslimer på Åland.
Fram till dags dato måste jag dock konstatera att varken samfund eller privatpersoner har kontaktat landskapsregeringen för att diskutera dessa frågor,
vilket kan synas vara anmärkningsvärt eftersom frågeställningen ändå verkar
finnas. Skulle någon kontakta oss finns beredskapen hos landskapsregeringen i dag att tillsammans diskutera och söka lösningar. Landskapsregeringen
har inte i dagsläget för avsikt att självständigt agera i frågan utan kan vara
behjälplig i att söka lämpligt område för att anlägga en sådan begravningsplats. Här kan nämnas att tidigare nämnda område på Prästö kunde vara något man kunde titta vidare på i så fall.
Man bör hålla öppet för att föra diskussioner med församlingar om lämpliga gemensamma lösningar på det sätt som man har gjort med olika typer av
kvarter på redan anlagda platser. Framför allt med hänvisning till att de miljökrav som man ställer på att anlägga nya platser kommer att vara väldigt
problematiska.
Med detta sagt finns en öppenhet från landskapsregeringens sida att diskutera vidare men det bör finnas en part på andra sidan, landskapsregeringen
kan enligt vår bedömning inte agera som en egen part i att använda detta.
Tack.
Ltl Anders Eriksson

Tack minister Ehn. Utbildningsavdelningen har tagit frågan på allvar. Det var
ett bra och utförligt svar. Jag har kollat upp Prästö begravningsplats och
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kommit fram till precis samma slutsatser. Jag har kollat upp den konfessionslösa begravningsplatsen som finns i Mariehamn och konstaterat att det inte
är ett alternativ för rättrogna muslimer. Frågan är känslig och det har varit
mycket debatt i sociala medier, mycket spott och spe. Det har också vinklat
att Eriksson vill ha en muslimsk begravningsplats, det var inte min huvudfråga när jag gick till val.
Bakgrunden är en artonårig pojke som dog i Mariehamn och hans far som
rättrogen muslim ville begrava honom i muslimsk vigd jord. Graven får inte
beträdas, det finns mycket regler kring en äkta muslimsk begravningsplats.
Pojken är begrav i Stockholm till en kostnad av ca 40000 svenska kronor. Jag
har ställt frågan mot bakgrunden av vanlig medmänsklighet, jag har tre barn
själv och det är lätt att tänka och hur situationen skulle vara. Det svar som
minister Ehn ger gläder mig mycket, vi behöver inte alltid i opposition och
regering gnälla på varandra. Det finns en beredskap, det finns en öppenhet
säger minister Ehn. Har tänkt tanken att använda Prästö begravningsplats
som ett fornminne, kanske som med minneslund, att man skulle ha begravningsplatsen utanför då äger landskapet marken och det är markfråga. Det är
märkligt, med tanke på de påstötar jag har fått att man inte har kontaktat
landskapsregeringen, det ska uppmana dem att göra.
Minister Johan Ehn

Herr talman! Det är viktigt att hitta lämplig huvudman för frågorna som kan
lösa upp knuten för att ta det vidare. För att vara väldigt tydlig vill jag varna
för den problematik som kan finnas med miljölagstiftningen när det gäller att
anlägga en regelrätt begravningsplats där man har begravningar som inte
handlar om någon som har blivit kremerad, det ställer oerhörda krav. Får vi
en diskussionspart kan vi hitta lösningar. Att titta på Prästöområdet eller
andra områden som kunde vara lämpliga, men också diskutera med våra
åländska församlingar om det finns möjlighet att hitta en lösning som bygger
på att man innanför de områden man nu har, kanske konfessionslösa, kunde
välja att göra en avgränsad del där man kunde viga jorden för den muslimska
trosinriktningen. Det ska inte heller vara en omöjlighet. Vi behöver en diskussionspart vi kan föra frågan vidare med. Viljan finns helt klart att hitta
lösningar.
Ltl Anders Eriksson

Som jag sa i mitt första tilläggsanförande var det ett öppet och bra, precis ett
sådant svar jag ville ha.
Inom Mariehamns församling pågår en diskussion om just den här frågan.
När det gäller att kremeras är det inget alternativ vid en muslimsk begravning. När media har ringt mig har jag sagt att jag tycker att landskapsregeringen har en roll här och det har jag förstått av minister Ehns svar att regeringen har. Jag önskar lycka till och tror att det här är en viktig del av en lyckad integrationspolitik.
Minister Johan Ehn

Herr talman! Har försökt sätta mig in i de särskilda riter som man har vid en
muslimsk begravning och inser att det finns bekymmer med den situation vi
har i dagsläget, framför allt med hur snabbt det ska gå. Även att gravplatsen
inte får beträdas. Det finns även andra bitar i förhållande till den lagstiftning
vi har idag som är besvärliga att hitta lösningar på, bl.a. handlar det om att
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man enligt muslimsk tro vill gräva graven själv och man vill göra det väldigt
snabb. På vilket sätt man gravsätts, där man enligt en rättroende muslim ska
göra det med den lindad kropp inte i en kista osv. Det finns en del saker som
man behöver reda ut och ha klart för sig. Viljan finns, då finns det också en
väg att hitta lösningar som är bra för alla inblandade parter Tack.
Talmannen
Landskapsregeringens svar antecknas för kännedom. Ärendet är slutbehandlat.
Bordläggning
9

Godkännande av överenskommelsen om social trygghet med Folkrepubliken Kinas
regering
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 12/2014-2015)
Landskapsregeringens yttrande (RP 10/2014-2015-s)
Republikens presidents framställning (RP 10/2014-2015)
Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 03.06.2015. Godkänt.

För kännedom
10

Redogörelse över årsredovisning per 31.12.2014
Landskapsregeringens redogörelse (RS 2/2014-2015)
Ärendet upptas till behandling vid plenum den 03.06.2015.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls 03.06.2015 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Plenum börjar
Upprop. 25 ledamöter närvarande.
Lagtingsledamoten Barbro Sundback anhåller om ledighet från dagens plenum på
grund av operan Magnus Marias turné i Island. Lagtingsledamoten Karl-Johan Fogelström anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av privata angelägenheter och
lagtingsledamoten Igge Holmberg på grund av sjukdom. Beviljas.
Andra behandling
1

Förnyat hemvårdsstöd
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 11/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 22/2014-2015)
I andra behandling kan lagtinget antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid
första behandlingen eller att förkasta förslaget.
Först tillåts diskussion och efter det föreläggs lagförslaget för antagande.

959

Diskussion.
Ltl Torsten Sundblom

Tack, fru talman! Jag aviserar att jag tänker föra klämmen som finns i min
reservation till omröstning. Klämmen lyder: ”Att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att återkomma med ett nytt lagförslag med syfte att förstärka jämställdhetsbonusen och stimulera ett jämnare uttag av hemvårdsstödet.”
Vi är ute efter ett jämnare uttag av hemvårdsstödet samt att man skulle få
det bättre fördelat och mera jämställt nyttjat.
Talmannen
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Lagförslaget föreläggs för antagande i andra behandling. Begärs ordet?
Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är
avslutad.
Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion.
Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.
Begärs ytterligare ordet?
Ltl Torsten Sundblom

Tack, fru talman! Jag föreslår: ”Att lagtinget uppmanar landskapsregeringen
att återkomma med ett nytt lagförslag med syfte att förstärka jämställdhetsbonusen och stimulera ett jämnare uttag av hemvårdsstödet.”
Vtm Viveka Eriksson

Talman! Jag ber att få understöda ltl Sundbloms förslag om hemställan till
landskapsregeringen.
Talmannen
Ltl Torsten Sundblom, understöd av vtm Viveka Eriksson, har föreslagit att lagtinget
ska godkänna en åtgärdsuppmaning av den lydelse som framgår av ltl Torstens Sundbloms reservation. Detta kallas för ltl Sundbloms förslag. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.
Omröstning kommer därför att verkställas.
Den som röstar för utskottets förslag röstar ja och den som röstar för att ltl Torsten
Sundbloms kläm ska godkännas röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas?
Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.
Lagtinget har omfattat utskottets betänkande. Klämförslagets enda behandling är avslutad. Därmed är ärendet i dess helhet avslutat. Ärendet är slutbehandlat.
Första behandling
2

Godkännande av överenskommelsen om social trygghet med Folkrepubliken Kinas
regering
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 12/2014-2015)
Landskapsregeringens yttrande (RP 10/2014-2015-s)
Republikens presidents framställning (RP 10/2014-2015)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.
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Diskussion.
Ltl Christian Beijar

Fru talman! Social- och miljöutskottet har behandlat godkännande av överenskommelsen om social trygghet mellan Republiken Finlands regering och
Folkrepubliken Kinas regering och med förslag till lag om sättande i kraft av
de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen.
Utskottet föreslår att lagtinget ger sitt bifall och tillstyrker att lagtinget enligt 59 § 2 mom. självstyrelselagen ger det begärda bifallet.
Fru talman! Överenskommelsen om social trygghet med Folkrepubliken
Kina innehåller bestämmelser om pensionsförsäkring och arbetslöshetsförsäkring för arbetstagare och företagare som rör sig mellan Finland och Kina
samt betalning av pensioner över gränserna. Bestämmelserna om arbetslöshetsförsäkring innefattar det grundläggande och det inkomstbaserade utkomstskyddet för arbetslösa.
Överenskommelsen innehåller vissa bestämmelser om vilket språk som
myndigheterna ska använda. Ansökningar och andra handlingar som getts till
en avtalsslutande parts behöriga myndighet får nämligen enligt överenskommelsen inte avvisas på den grund att de har upprättats på den andra avtalsslutande partens officiella språk. Enligt 59 § 2 mom. självstyrelselagen
förutsätts därför att lagtingets beslut fattas med en majoritet om minst två
tredjedelar av de avgivna rösterna. Lagtinget har även vid andra tillfällen med
föreskriven majoritet lämnat bifall till överenskommelser i vilka ingått motsvarande språkbestämmelser. Eftersom bestämmelsen gäller endast det språk
på vilket landskapsmyndigheterna ska stå i förbindelse med utländska myndigheter behandlas lagförslaget i vanlig lagstiftningsordning i riksdagen.
Utskottet tillstyrker det begärda bifallet.
Talmannen
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling.
Ärendets första behandling är avslutad.
Remiss
3

Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2014
Landskapsregeringens svar på revisionsberättelsen (RB 1/2014-2015-s)
Landskapsrevisionens berättelse (RB 1/2014-2015)

Remiss
4

Redogörelse över årsredovisning per 31.12.2014
Landskapsregeringens redogörelse (RS 2/2014-2015)
Talmannen föreslår att en gemensam diskussion om de båda ärendena tillåts i enlighet
med arbetsordningen 61 § 4 mom. Kan förslaget godkännas? Godkänt.
Talmannens förslag är att ärendena remitteras till finans- och näringsutskottet.
Diskussion.
Vicelantrådet Roger Nordlund

Fru talman! Ärade lagtingsledamöter! Det är ett mycket omfattande paket
som vi har lämnat på lagtingets bord. Det innehåller både årsredovisningen
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och verksamhetsberättelsen och också revisionsberättelsen, som behandlar
de frågeställningar som revisorn ansett är behövliga att ta upp för behandling
och att informera landskapsregeringen och lagtinget om. Vi har i landskapsregeringen också diskuterat dessa frågor och ska också försöka hantera dem
så ansvarsfullt som möjligt, de punkter som revisorn tar upp.
Fru talman! Jag vill inledningsvis med några ord belysa året 2014 ur ekonomiskt hänseende. Det har varit ett utmanande år, det kan man lugnt säga,
med tanke på de förändringsprocesser som vi har aktualiserat i samband med
den s.k. omställningsbudgeten, som den här landskapsregeringen antog när
vi började vårt arbete. Slutresultatet blev att vi har ett överskott om 2,8 miljoner. Vi har också ett överskott i affärsbokföringen året före, 2013. Med
tanke på det utgångsläge som vi hade när vi startade vårt arbete 2011 så har vi
lyckats stabilisera landskapets ekonomi och framför allt har vi stabiliserat
likviditetssituationen hos oss. Vi hade när vi började, en likviditetssituation
som gick ganska stadigt nedåt. Nu har vi lyckats stabilisera den på en nivå om
45-50 miljoner. Det här har vi lyckats göra tack vare en del åtgärder som
fanns med i omställningsbudgeten, men också genom att vi har tagit in tio
miljoner i PAF-pengar extra och satt som en reservering i budgeten. Det har
inte förbättrat resultatet i affärsbokföringen, men däremot är det en klar fördel för vår likviditet. Det ska vi öppet och ärligt säga här.
Jag vill också på det sättet, fru talman, redan nu slå hål på den myt som jag
har uppfattat att man försöker sprida i det åländska samhället att det är PAFpengar som har räddat landskapets ekonomi. Det som vi har tagit in är dessa
tio extra miljoner och satt som en reservering för kommande behov och som
också hjälper vår likviditet. Sedan har vi återaktiverat sex-sju miljoner gamla
PAF-pengar, ingenting som har tagits från PAFs kassa nu utan det är sådana
pengar som fanns inne i systemet, återbetalda lån, bidrag som inte gått åt osv.
Dem har vi satt i omlopp och dem använder vi för utvecklingsprojekt enligt
den lista som lagtinget har fått kännedom om tidigare och som de också har
godkänt. Det är den digitala agendan, Team Åland som vi har haft på bordet
här de allra senaste dagarna. Det är ca sex miljoner. De pengarna var i verkligheten under 2014 bara någonstans mellan två-tre miljoner som kom i användning. Alltid när man initierar projekt och sätter i gång det så är det en
uppstart som tyvärr tar lite längre än man skulle önska. Dessa pengar används också nu under det här året för nödvändiga utvecklingsprojekt.
För övrigt har vi för avsikt att ha en stabil linje när det gäller PAF. PAF har
fortfarande ca 60 miljoner i sin kassa så de har gott om utrymme för att
trygga sin verksamhet och det finns också en trygghet med tanke på den s.k.
tredje sektorn osv. Därmed vill jag få det sagt i detta fora.
Fru talman! Sedan är det naturligtvis så att vi har stora utmaningar framför oss för den kommande perioden. Det som vi har lyckats med är förändringsprocesser, framför allt driftsprivatiseringen i skärgårdstrafiken, som har
varit ett av de stora projekten under 2014. De ekonomiska effekterna av det
kommer inte vi att ha någon större nytta av i det här lagtinget och den här regeringen. Det kommer att synas i budgeten för 2016 och framåt. Den här regeringen fick ärva en reform från den förra regeringen, med den s.k. gymnasiereformen och vi har under den här perioden haft en viss ekonomisk nytta
av det. Allt det jobb som vi gör i landskapsregeringen och ni här i lagtinget,
måste man se på ett långsiktigt sätt.
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Det som är väldigt viktigt för att vi ska ha en kontrollerad situation framöver är att vi nu måste göra väldigt starka prioriteringar framöver. Starka prioriteringar i kombination med fortsatta reformer för att kunna hålla ekonomin
i balans. Det trycket har varit stort på oss hela tiden och det blir extra stort efter det regeringsprogram som vi nu de senaste dagarna har sett publicerats,
det som regeringen i Finland och riksdagen har godkänt där. Finland kommer att genomgå ett stålbad, det kan man säga utan överdrift, och det kommer att märkas i vår ekonomi. Det kommer att märkas så att den s.k. klumpsumman sannolikt inte kommer att öka utan vi kan vara glada om vi kan
hålla den på samma nivå som vi har idag. Vissa reformer som man gör på den
finska sidan kommer vi också att känna av här på Åland. Vi kommer att få ta
ett större kostnadsansvar inom vissa områden än vad vi har idag. Den analysen håller vi på att göra inom landskapsregeringen nu och vi kommer att ha
en tydligare bild inom de närmaste veckorna.
Fru talman! 2014 slutade med ett litet överskott. Fortsättningsvis är situationen just nu kontrollerad, men den är utmanande för framtiden.
Ltl Tony Asumaa, replik

Fru talman! Vi hörde vicelantrådet säga att tiderna är utmanande både
ekonomiskt och kanske annars också. Vad gäller affärsbokföringen och
resultatet är det odiskutabel, resultatet är 2,788 miljoner euro och det
kan alla utläsa ur resultaträkningen. Däremot vill jag påpeka att det
också förts in extra ordinära intäkter, kanske för att uppnå det här resultatet. Man har genom Redarnas ömsesidiga fått in 2,83 miljoner och extra PAF-medel 6,55, som inte alla har gått åt, men givetvis blir kvar i
kassan. Nu slapp man öka uttag ur pensionsfonden 2,4 miljoner. Man
har noterat de extra ordinära intäkterna, men utan dem har resultatet i
affärsbokföringen alltså visat -9,0 miljoner euro.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Landskapsbudgeten är väldigt omfattande. Den är på närmare 350 miljoner och varje verksamhetsår innebär både positiva och
negativa överraskningar. Till de positiva överraskningarna det här året,
2014, var att vi fick ett belopp som skulle tas in i resultaträkningen genom den förändring som man gjorde i ett försäkringsbolag. Det påverkade positivt. 2013 var man inte säker på de positiva och negativa saker
där och samma sak för tidigare år. Det här är en del av den verklighet
som vi lever med och ingenting som vi kan planera för. Naturligtvis ska
vi vara glada för att det blev så för det påverkade resultatet i en positiv
riktning, ja.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Den här diskussionen om bokslutet och årsredovisningen
för vi nu precis som vi ska göra här i lagtinget idag, men de facto har vi
fått den presenterad via presskonferenser åtminstone två gånger från
landskapsregeringens sida och vi från vår del har själva sagt vad vi tycker om bokslutet. Det känns som om diskussionerna har förts flera
gånger redan. Bokslutet visar 2,7–2,8 miljoner plus och det är positivt i
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sig. Det finns extra ordinära saker som har lett till detta, men den stora
utmaningen är den, precis som finansministern själv var inne på, vad
händer sedan? Kommer klumpsumman att stå kvar på rekordhög nivå
såsom nu eller kommer den att minska? Jag befarar tyvärr det senare.
Budgeten för 2015 visar ett underskott i affärsbokföringen på nästan
elva miljoner euro. Det kommer jag att ta upp i mitt anförande.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Jag är den första att skriva under på att ser man på framtiden så är den utmanande. Det viktigaste, om man ser den stora bilden
med landet som helhet och klumpsumman, är nog att landet skulle få
upp sysselsättningen och få en större skattekraft som helhet. Ser man på
de prognoser som finns just nu från finansministeriet så kan man nog
dra den slutsatsen att 2016 kommer att bli ett tufft år ekonomiskt för
landet Finland. Det kommer också att bli det för Åland att få budgeten
att gå ihop. 2017 och 2018 ska vi tro att hjulen börjar rulla lite mer och
att åtgärderna börjar ge effekt och då kan vi också få ett utslag på
klumpsumman. 2016 är absolut en utmaning.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det där låter förstås inte bra, men vi bör se situationen med
realismens glasögon på. Det är det vi har varit ute efter i vår diskussion
hela tiden. Det är ändå det sista bokslutet som vicelantrådet presenterar
för lagtinget under den här mandatperioden i varje fall. Målsättningen
som skrevs i regeringsprogrammet var att landskapsregeringen skulle ha
ekonomin i balans. Landskapets budgetekonomi var i varje fall i balans
2015, men med tanke på den prognos vi har via tilläggsbudget, som vi
har fått presenterad, hur ser vicelantrådet tillika finansministern på det
löftet som gavs då, med beaktande av år 2015?
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Jag kommer att säga att vi har balanserat ekonomin under
den här perioden. Lägger vi ihop 2013, 2014 och det sannolika utfallet
för 2015 ser vi att vi i stort sett har en balans i vår ekonomi. Ingen av oss
kan exakt säga hur 2015 slutar ännu. Jag är säker på att det kommer att
bli bättre som prognosen ser ut nu. Jag tror att det är svårt att få ett
plusresultat, det ska jag ärligt säga. Med de plusresultat som vi har haft
för 2013 och 2014 kommer det ändå som helhet att bli en balans i det
här. Det i kombination med att vi har lyckats hålla likviditeten på en någorlunda god nivå gör också att vi har ett bra avstånd inför nästa valperiod. Landskapet Åland är skuldfritt och vi har pengar i kassan de facto
fortsättningsvis.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Harry Jansson

Fru talman! Ärade kolleger! Den åländska idyllen har väl aldrig varit vackrare
än nu, denna försommardag. För en liten stund sedan klubbade vi ett tilläggsanslag inom den offentliga sektorn för att ytterligare stärka barnfamiljernas situation framöver. Få parlament i Europa har möjligheten i detta nu
att göra reformer som förstärker de enskildas situation. Med det vill jag på964

peka att vi har kris runtom i Europa. Vi är en del av ett land där man väntar
stenhårda reformplaner, särskilt om inte det s.k. samhällsfördraget går igenom. Det är en tuff resa som väntar för de beslutande i Helsingfors. Tack vare
självstyrelsen, tack vare en klok politik genom decennier har vi en situation
där vi kan diskutera reformutrymmen, men även vi har en situation som vi
noggrant måste följa med.
Det är helt klart att den nya finska regeringens ambitioner att få samhällsskutan i skick vad gäller inkomster och utgifter och balansen däremellan
kommer att påverka oss på många olika sätt. Ett påtagligt sätt är väl naturligtvis planerna i Finland att införa s.k. självstyrelseområden, 19 st. jätteregioner i ett åländskt perspektiv, som kommer att ta hand om sjuk- och hälsovårdsuppgifter. Är det så att planerna på landskapsskatt, som man kan
kalla det i det här fallet, förverkligas så kommer det att innebära en överföring av statlig skatt till landskapsskatt och det kommer att påverka klumpsummans underlag i framtiden. Nu vet man med dessa reformer som har
planerats länge i Helsingfors och har stött på patrull många gånger, att det är
långt kvar innan den verkligheten drabbar oss, men det är en av de utmaningar som vi har framför oss.
Den åländska idyllen kan man också säga att präglas av fortsatt inflyttning.
Det är väl få ö samhällen som kan uppvisa den nettoinflyttning som vi ännu
är lyckliga att ha, drygt 250 personer senaste år. När vi får en stor bunt papper på våra bord och vi ska analysera vad som har gjorts, hur landskapsregeringen har uppfyllt våra förväntningar kan vi också här tala om idyll. Nog är
det fantastiskt i dessa tider när vi har en värld präglad av oro och korruption
etc. att vi då får ägna oss åt små detaljer trots allt i vardagen.
Jag förstår att landskapsregeringen säkert kan tycka att landskapsrevisionens synpunkter till vissa delar kan vara irriterande, kanske ibland med lite inslag av politik om vi tänker på effektivitetsrevisionen och synpunkter på kortrutt, tunnel och sådant. Det viktiga är nog att vi lär oss att landskapsrevisionen är en tillgång för oss alla, ett sätt att opartiskt granska det som har gjorts
och till och med tydligen det som komma skall. Det är en tillgång och det är
väl ett steg mot det som har tillämpats länge inom privata näringslivet, dvs.
att revisorerna där kan vara ett stöd i den löpande verksamheten.
Vi har en situation där vi nu fortfarande klarar av att hålla oss från besök
hos bankdirektörerna. Det finns pengar i kassan. Nu vet ju alla att skulle alla
utlovade investeringar etc. förverkligas skulle också den reserven snabbt ätas
upp, men vi har i alla fall en reserv att fortfarande luta oss mot.
När det gäller de omtalade PAF-pengarna så vill jag säga att det har varit
en klok PAF-politik, om vi kallar det så, som man har gjort under två landskapsregeringar. Dels att via PAF-medel gå in och trygga en infrastrukturell
satsning på geriatriska kliniken, även om besvär och annat har försenat den
satsningen, och nu på senare år att ta in PAF-pengar som ett sätt att både
minska behovet av att dra ned på kostnader överlag, men framför allt ändå ha
utrymme i en knapp ekonomisk situation att göra vissa spetssatsningar,
bland annat på ny teknik, digitalisering etc. Samtidigt som man använder
PAF-pengar, som till vissa delar även är en omfördelning för att de inte har
förbrukats under tidigare år, så har man kunnat förstärka den framtida likviditeten genom att se till att vi har tio miljoner för kommande investeringar.
Det är en klok politik. Jag hörde tidigare till dem som var tveksam till att låta
PAF-pengarna lite lätt snedvrida balansen mellan inkomster och utgifter i
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den åländska budgeten, men jag har helt fått tänka om. Det är en klok strategi
som vi gick in för för några år sedan.
Pensionerna dyker upp med jämna mellanrum. Det är klart att man kan
hålla på och skrämma oss med att vi har ett gigantiskt ansvarsåtagande långt
in i framtiden, men ser man på balansen vi har mellan pensionsfondens tillgångar och den förväntade teoretiska belastningen av pensionsfonden i framtiden är det ändå en trygg situation som vi befinner oss i och särskilt om vi
igen analyserar vår situation jämfört med bl.a. finska statens. Där kan jag inte
ta allvarsorden riktigt på allvar. Även här måste vi se landskapsrevisionens
signaler som någonting som vi ska ta i beaktande, vi måste förstärka pensionsunderlaget, höja pensionspremierna och efterhand naturligtvis förstärka
pensionsfondens underlag. Förhoppningsvis har vi sådana ekonomiska tider
att vi om några år kommer att diskutera om vi ska överföra pengar till en utjämningsfond eller till en ny fond, som det säkert kommer att heta, eller är
det pensionsfonden som ska få ta del av de, förhoppningsfullt sett, framtida
överskotten, som kommer att finnas i åländsk offentlig ekonomi. Det blir en
linjedragning som måste göras. Utjämningsfonden har sannerligen fyllt sin
funktion, den har sett till att vi har klarat de tuffa åren på ett bra sätt, tack
vare att man under de goda åren fram till 2008 förstärkte fonden så att det
faktiskt fanns en ansenlig summa på drygt 50 miljoner.
Analyserar vi allt det som landskapsrevisionen lyfter fram i sin effektivitetsrevision när det gäller ÅHS, när det gäller upphandlingssidan, när det gäller vård etc. är det något som respektive ansvarig inom organisationerna får
ta till sig. När revisorn pekar på att upphandlingar inte riktigt fungerar i vardagen så är inte t.ex. ÅHS ensam i den situationen. Här är det viktigt för hela
den offentliga sektorn att landskapsregeringen gör sin insats för att hela offentliga sektorn lär sig hantera upphandlingsrutiner i vardagen. Det är bra för
oss alla att det finns en konkurrens när offentliga medel används.
När det gäller IT-miljön och särskilt inom ÅHS, är det för mig personligen
av största intresse att ÅHS har en IT-miljö, har klientjournaler, har de stödprogram som behövs så att det finns en maximal patientsäkerhet. Är det så
att det saknas pengar till den delen är det något som ÅHS-styrelsen måste
kräva, det måste få kosta, de har en maximal trygghet i att alla patientåtgärder återfinns i ett och samma dokument och naturligtvis i det digitala dokumentet. Här förväntar jag mig att ÅHS-styrelsen tar det framtidsarbetet på
fullaste allvar. Det får inte finnas en osäkerhet om att patientsystemen inte
fungerar. Det har förekommit fall där man inom offentlig sjukvård inte har en
helhetsinblick just på grund av avsaknad av helt tillförlitliga journaler.
Fru talman! När det gäller utmaningar för övrigt så här på slutrakan så tittar jag lite på våra utlovade borgensåtaganden. Vi har gett landskapsgarantier
åt en hel del och jag kom fram till att summan landskapsgarantier inklusive
studielån, Kraftnät osv. uppgår till ungefär 80 miljoner. Det låter mycket som
vi alla tillsammans är skyldiga att uppfylla, infria ifall det går fel på det privata eller annan nivå, men ändå är summan lite i det förhållande till finska
statens 50 miljarder i borgensåtaganden. I princip har alltså finska staten ett
borgensåtagande som motsvarar en årsstatsbudget. På det viset tycker jag
inte heller, när det gäller borgenssidan, att vi behöver ligga sömnlösa.
Sammantaget trots att vi har tuffa ekonomiska tider, kan vi lyfta på hatten
för landskapsregeringens insatser under den här perioden när det gäller ekonomin. Sedan kan vi alltid haka upp oss på enskilda detaljer, men det viktiga
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är att vi kan säga till ålänningarna att landskapet är i goda händer och att
man inte behöver oroa sig över den offentliga ekonomin när det gäller landskapets finanser.
Ltl Axel Jonsson, replik

Fru talman! Ledamot Harry Jansson funderar kring pensionsfonden och
andra förändringar som man har gjort för att inte nagga landskapets likviditet i kanten, vilket man annars kanske skulle ha behövt göra. Han
hänvisar till revisorerna som bl.a. skriver att om man räknar in PAFpengar och de ökade överföringarna från pensionsfonden, som ledamot
Jansson ville förstärka framöver, kan man konstatera följande: ”Totalt
innebär ovanstående förändringar resultatförbättring om ca 17 miljoner
euro. Utan dessa stora skillnader jämfört med fjolåret är intäktsföringen
av PAF-medel avgörande skulle resultatet före reserveringar 2014 inneburit ett underskott på samma nivå som 2013”. Vad är det som landskapsregeringen har gjort för att förbättra den ekonomiska situationen
utan dessa förändringar?
Ltl Harry Jansson, replik

Fru talman! Ålands framtids syn på det finansiella läget är lite märklig.
Det är nästan så att man beklagar att vi har en situation där vi inte behöver gå till banken, en situation där vi inte behöver göra ytterligare
nerdragningar i vår offentliga service, dra ner ytterligare på sysselsättningen, dvs. friställa personer, utan istället hakar man upp sig på hur
landskapsregeringen har lyckats med det här. Man har ju varit fullständigt tydlig med att på detta sätt har man gjort för att se till att finanserna
är i skick. PAF-pengarna är trots allt alla ålänningars egen egendom och
de används till vårt allas bästa. Är det så att man på något vis skulle kritisera själva användningen skulle jag lyssna på ledamoten, men i det här
fallet ska vi vara glada att vi har haft en landskapsregering som har vågat se till helheten.
Ltl Axel Jonsson, replik

Fru talman! Jag håller med om att PAF-pengar inte är som andra pengar
som vi har haft på banken tidigare, men titta på när finanskrisen kom.
Vi vet att vi hade över 170 miljoner i likviditet då och nu har vi en situation där vi har ungefär 50 miljoner i likviditet. Det visar på att vi är på
väg åt fel håll. Vi lyfter fram det här för att vi månar om framtiden, vi
månar verkligen om den framtida utvecklingen, ska vi fortsätta på den
utveckling där vi närmar oss banken för varje år, vi ser att likviditeten
minskar och att ett banklån blir mer och mer aktuellt. Det är den frågan
vi ställer. Vi ställer oss frågan när man från revisorernas sida skriver att
den enda förändring som har skett, för att inte nagga likviditeten i kanten i praktiken, är de förändrade överföringarna från PAF och från pensionsfonden. Då blir man lite bekymrad över vart vi verkligen är på väg.
Kan vi fortsätta på den här kursen om det är så att vi är överens om att
vi vill undvika banken.
Ltl Harry Jansson, replik

Fru talman! Bästa ledamot Jonsson, det här är inte en heltäckande revision som vi ser från landskapsrevisorns sida. Skulle det här vara en
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rättvis bild tog man också in alla åtgärder som har gjorts under resans
gång så att inte underskottet skulle ha vuxit. Man har gjort strukturella
förändringar. Vi vet alla hur mycket personalstyrkan inom landskapet
har minskat. Visserligen ersätts en del givetvis av köpta tjänster. Man
har valt att, eller tvingats snarare till åtgärder, man friställer egen personal för att köpa in tjänsterna. Sjöfacken har triggat fram en sådan förändring. Är det så att landskapsregeringen har lyckats på ett sådant sätt
som förargar ledamoten? Jag kan inte förstå den argumentationen för
helheten är bra och det måste vara det viktiga för alla ålänningar.
Talmannen
Replikskiftet är därmed avslutat.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Som jag sade i en replik har vi framfört många synpunkter på det
här bokslutet i många sammanhang i samband med att årsredovisningen offentliggjordes för ett tag sedan, så det kanske inte finns anledning att precis
upprepa allt det vi har sagt. Jag ska ta upp några detaljer som jag önskar att
utskottet kunde fördjupa sig i, speciellt i samband med behandlingen av årsredovisningen och sedan ska jag avsluta med att komma med ett konkret förslag på vad som kunde göras inför den valrörelse vi går in för här i höst. Sedan följande regeringsbildning därefter.
Det är några poster i bokslutet som jag vill att vi i utskottet diskuterar
närmare och kanske fördjupar oss i. Det är för det första punkten Övrigt näringsliv. Det är möjligt att det finns förklaringar i den budget som finns mellan två bokslut, men jag vill att utskottet i varje fall tittar på varför utgifterna
till de övriga näringslivet har minskat från bokslut 2013 från 15 miljoner till
10 miljoner lite drygt år 2014. En minskning på 4,7 miljoner euro. Det säger
jag inte säkert, det kan hända att det finns en bra förklaring, men den diskussionen vill vi att ska föras.
Det finns en annan sak som man kan konstatera ur bokslutet, det är att
förverkligandegraden av investeringsprojekt är rätt låg. Det brukar förmodligen vara så för det mesta att man inte lyckas genomföra precis allt man har
budgeterat som investeringar, men här har vi en 5-10 procentig förverkligandegrad. Det finns budgetmedel, som vi har bedömt det, till ett belopp av 17,45
miljoner euro investeringar, medan förverkligande ligger på 8,97.
Jag lyfter speciellt fram de här två sakerna för jag menar att stöd till övrigt
näringsliv förstås som helhet och också satsningar i infrastrukturinvesteringar är stimulansåtgärder, som man borde vidmakthålla vid lågkonjunktur så
långt de ekonomiska musklerna räcker till. Sedan kan man diskutera vad som
är stimulans hur mycket som helst. Man kan säga att stimulans är det att vi
håller upp en offentlig sektor på samma nivå som tidigare och på det viset
skapar en konsumtion via löner, personlig konsumtion. Det ligger en viss
sanning i det också.
Stöd till näringslivet, investeringar, är i varje fall något som jag tror att vi
alla är överens om att det är något som är stimulerande och något som bör
göras under lågkonjunkturen. Det här kommer vi att fördjupa oss i.
Jag ser att infrastrukturministern har begärt ordet så möjligen kan vi få en
liten kommentar om nivåerna på investeringarna eftersom många infrastrukturprojekt av naturliga skäl finns under den ministerns ansvarsområde.
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Jag tror och känner att det har blivit klarlagt, eftersom vicelantrådet tillika
finansministern öppet och ärligt här idag berättade om PAF-pengarnas effekt
och likviditeten och jag tror också att det har blivit klarlagt via det som har
sagts av många här, att bokslutet i sig påverkas i viss mån av de PAF-intäkter
som man på nytt budgeterar som utgiftsposter och sedan inte har använts i
sin helhet. Vi kanske inte behöver fördjupa oss i den situationen just nu.
Då vill jag blicka framåt och så småningom komma till förslaget som jag
pratade om tidigare. 2014 ser ut som bokslutet visar. Vi lever nu i 2015, vi har
snart levt halva året av 2015. I den prognos för resultatet i affärsbokföringen
för 2015 som finns är den bästa prognos den som finns i tilläggsbudgeten som
lagtinget nu behandlar. Underskottet bedöms där vara knappa elva miljoner,
10,7 miljoner euro, efter att vi har levt halva året. Om det skulle vara så att
det per automatik blir bättre än så kunde landskapsregeringen i den tilläggsbudget som vi behandlar, kunna tala om i vilka delar man nu ser inbesparingar så att man kunde ha budgeterat ner moment för att visa på en möjlig
annan bild i det totala resultatet efter året. Nåja, det sker ofta så ändå att bokslutet blir någorlunda bättre.
Ett trendbrott är det ändå i ekonomin. Eftersom vi år 2014 budgeterade för
ett minus på tre miljoner euro och kom till ett positivt resultat om ca tre miljoner har vi ändå budgeterat för ett resultat som nu är elva miljoner euro.
Trenden är tydlig, vi går in för nya stora utmaningar i ekonomin. Vi fick också
under utskottsbehandlingen av en tilläggsbudget en kalkyl av finansavdelningen på likviditeten efter 2015 där den nu bedöms gå ner till 43 miljoner
från 58 miljoner, alltså en likviditetsförsämring om 15 miljoner euro.
Så till förslaget. På rikshåll inför riksdagsvalet lät dåvarande finansminister Rinne, socialdemokraternas ordförande, ta fram en beräkning på anpassningsbehovet i Finlands ekonomi under de kommande åren. Alltså till
vilken nivå man måste skapa tillväxt eller möjligen skära ner i kostnaderna
för att balansera ekonomin eftersom Finland som känt har en löpande, nästan skenande skuldsättning just nu.
Förslaget skulle vara att vi på Åland skulle göra något motsvarande. Vi
skulle låta någon trovärdig instans, det kan vara tjänstemännen vid finansavdelningen i samarbete med ÅSUB, göra en motsvarande beräkning av hur det
ser ut för framtiden i att balansera ekonomin med de förväntade normala intäkterna som vi har, avräkningsbeloppet, flitpengen, lotteriskatt och så för att
då beskriva för partierna inför valrörelsen hur ekonomin ser ut. Sedan må det
efter det vara fritt fram för vem som helst att välja hur man finansierar det,
om man vill ta PAF-pengar eller göra på något annat sätt. Det skulle vara viktigt om vi alla, då vi står inför val, skulle ha en hygglig gemensam bild av hur
ekonomin ser ut.
Det här är speciellt viktigt med tanke på just det som sker i Finland. Regeringen Sipilä avser att skära ner de offentliga utgifterna, nog stimulera till en
viss del genom skattesänkningar för arbete, men också skära ner. Det här
kommer att påverka också den åländska ekonomin på ett eller annat sätt. Min
begäran är närmast till finansministern att göra den här beställningen så att
vi efter sommaren skulle kunna ha en gemensam utgångspunkt, en gemensam ekonomisk situation inför valrörelsen. Tack!
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Ltl Sara Kemetter, replik

Fru talman! Ledamot Mats Perämaa och liberalerna målar upp en mörk
bild att lågkonjunkturen kommer att fortsätta. Jag förstår inte riktigt
vad ledamoten menar med det. Såsom vi ser i berättelsen så har vi fått
information om att arbetslösheten faktiskt sjunker. Vi har information
om att de prognoser, åtminstone som man får till kommunerna, är att
skatteintäkterna, kommunalskatterna och samfundsskatterna, ökar. Vi
har fått media information i media om att det för Viking Line, Ålandsbanken, Ömsen och så vidare går det ganska bra och sedan är Åland
skuldfri. Åtminstone har vi fått indikationer från den europeiska marknaden att trenden håller på att vända. Jag undrar varför man har en sådan önskan att måla upp så här mörkt.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Det är kanske just därför jag kommer med det här förslaget.
Om vi går in för en valrörelse med så vitt skilda uppfattningar om hur
det står till i ekonomin och kanske speciellt vilka utmaningar landskapet
har att finansiera de verksamheter som vi via lag och budgetförslag har
åtagit oss att sköta och finansiera, så kommer valrörelsen att bli synnerligen haltande. Jag vet inte, men det kan hända att om man representerar en så pass optimistisk syn som ledamot Kemetter uppenbarligen så
blir det kanske lättare att börja slå på både det ena och det andra som
ytterligare ökar kostnaderna, medan det blir svårare för mig som försöker ha en realistisk bild av situationen att göra detsamma. Skulle det
inte vara bra om vi via oberoende utvärderingar har en någorlunda liknande utgångspunkt för valrörelsen.
Ltl Sara Kemetter, replik

Fru talman! Absolut för vi har det de facto, fru talman, och vi har också
oberoende instanser, vi har ÅSUB och vi har ett dokument från revisorerna framför oss där det klart och tydligt står att Åland har en mångårig
tradition av låg arbetslöshet och god sysselsättningsgrad. Man ska också
som politiker inge framtidstro och hopp. Vi har också haft ett stålbad
under den här mandatperioden där vi har sparat och gjort stora förändringar som också har gett konsekvenser. Vi har minskat landskapets kostym och det betyder inte att vi omedelbart efter att vi har genomgått en
bantningskur ska gå upp tio kilo igen utan tanken är nog att den ska bibehållas.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag hoppas att socialdemokraterna kunde överväga att hörsamma det här förslaget som jag har gett istället för att vi ska tjafsa om
detaljer. Jag måste ändå ta en detalj eftersom vi kom in på det. Verksamhetskostnaderna, enligt det bokslut som vi alla har framför oss så
ökar det med tre miljoner, alltså kostnaderna för den egna verksamheten, från 2013 till 2014. Jag kunde stå här och skrika om det när ledamoten Kemetter säger att de har sparat, men jag väljer att inte göra det, jag
väljer istället att försöka hitta en gemensam ton i hur vi ska tackla utmaningarna i framtiden.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Fru talman! Ltl Perämaa hade ett anförande som i huvudsak riktade sig
mot framtiden och det är väl bra det. Samtidigt hanterar vi ett bokslut
som tittar på det som har hänt. Det finns skäl till, eftersom ledamot
Perämaa också nämnde resultatet, att diskutera orsakerna kring det. Jag
har uppfattat att liberalerna var tveksamma till målet att spara minst 12
procent av landskapsregeringens kostnader inom skärgårdstrafiken, att
det skulle uppnås. Nu har det uppnåtts och överträffats, vilket också bekräftas av revisorerna. Kan ledamot Perämaa också drista sig till att
skingra den tveksamhet han tidigare hade.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Vi har för vår del sagt att vi inte har något emot privatisering av skärgårdstrafiken. Vi var för vår del också med och tog beslut i
den riktningen och nu har det genomförts. Den kritik vi har haft är att
risken att åländska företagare inte har samma möjlighet att bedriva trafiken som utländska eller andra inhemska företag. Kritiken kan rikta sig
närmast mot det. Exakt vad kostnadsminskningarna beror på i skärgårdstrafiken kan vi gärna fördjupa oss närmare i genom utskottsarbetet. Det som är klart är att bränslet ligger betydligt lägre kostnadsmässigt nu än vad man har budgeterat. Det är bra, men det är ingenting
som beror på en aktiv åtgärd från landskapsregeringens sida.
Ltl Petri Carlsson, replik

Fru talman! Av revisorernas skrift framgår det också att personalkostnaderna har minskat med 1,3 miljoner så det finns också annat än
bränslepriserna. Det andra jag tänkte fråga ledamot Perämaa var det att
jag noterade att kritiken mot att använda PAF-pengar verkar ha avtagit
lite. Landskapsregeringen har använt största delen av PAF-pengarna till
projekt och inte satt av pengar direkt till driften. Har kritiken avtagit för
att liberalerna har insett att alternativet hade varit att gå till banken, eller vad beror det på?
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Kritiken är fullt lika stark hela tiden. Jag kan upprepa kritiken eftersom ledamot Carlsson begär att få den upprepad. Vi riskerar att
försätta landskapet i ett offentligt spelberoende genom att välja att sätta
in PAF-pengar i rena driften. Vad gäller investeringar och fortsatt stöd
till de stiftarföreningar som var med och startade Penningautomatföreningen för kultur, idrott och för miljö stöder vi fortsättningsvis. Nu fick
ledamoten Carlsson mig att upprepa dessa ord och det står vi fast vid.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Det finns flera positiva saker, vi har ett överskott om 2,8
miljoner och ser vi på antal anställda går det sakta nedåt inom offentlig
sektor på Åland tack vare den modernisering vi gör av våra verksamhet-

971

er. Nu glömde jag det tredje, men då tar jag istället det som var huvudpoängen. Den begäran som ledamot Perämaa framställde, att vi ska försöka skapa en gemensam bild av hur ekonomin och utmaningarna ser ut
framöver, tar jag emot med varm hand. Jag har själv funderat väldigt
mycket på det under den sista tiden, de sista månaderna, eftersom vi
närmar oss slutet av den här mandatperioden och vi ska övergå i en ny
mandatperiod. Vi kommer att ha fullständig öppenhet från finansavdelningen och visa på de inkomstramar som vi har att arbeta med och
också de fasta kostnader och lyfta fram de investeringar som finns.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Gällande personalminskningar så jo, givetvis, det har funnits ett uppdrag från lagtinget att man ska minska personalnivån. Den
förra regeringen gjorde detsamma, så det finns ingenting att säga om det
heller. Det ingår i det om vi ska balansera den offentliga ekonomin. Det
var bra att frågan kom upp för tittar man på personalutgifterna i bokslutet jämfört med 2013 så finns det en minskning på några hundratusen,
men man har också i och för sig reserverat några hundratusen för individuell löneutjämningspotten som kom till efter strejken vid ÅHS. Å
andra sidan hade vi också en strejk som minskade löneutgifterna så lönenivån ligger på ungefär samma nivå som 2013 så där i runda slängar
sagt. Varför syns inte minskningen av personal i löneutgifterna?
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Det var bra för det var just den tredje saken jag tänkte på,
verksamhetskostnaderna. Verksamhetskostnaderna, exklusive vård
utom Åland, är på precis exakt samma nivå som föregående år. Då ska
man också räkna in att det finns automatiska avtalsenliga lönejusteringar, i praktiken har de gått ner något. Vård utanför Åland måste vi ställa
upp för, när någon behöver helikopter ska de få helikopter, det finns
ingen tvekan om det. Det är en sak som går upp och ner mellan åren och
det är en del av den trygghet vi har här på Åland. Så ska det fortsätta.
Jag kan försäkra ltl Perämaa om att på finansavdelningen så diskuterar
vi varje dag och vi söker ny kunskap om hur inkomsterna kommer att se
ut under framför allt det kommande året, men också under nästa mandatperiod och vad åtgärderna som Finlands regering nu vidtar kommer
att innebära för oss. Det ska vi vara öppna och ärliga med för vi vill
skapa en situation där vi kan hålla en fortsatt balans.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag väljer att lämna bort detaljerna i den här repliken, jag
tar det som ett löfte att vi ska kunna ha ett underlag för en ekonomiskpolitisk diskussion i valrörelsen. Det är bara landskapsregeringen som
kan utföra en beställning som ges härifrån talarstolen. Slutresultatet av
det arbetet bör finnas på lagtingets bord i september då vi sammanträder för de sista skälvande veckorna. Att koppla ihop det med det ordinarie budgetarbetet blir för sent, den blivande budgeten för 2016 levereras
från det kommande lagtinget, alltså den offentliggörs då. Att föra den
här diskussionen med den ordinarie budgeten går inte eftersom materialet inte finns inför valrörelsen. Om ni uppfattar att det här kommer att
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göras är det ok, men om inte så bör vicelantrådet lämpligen gå upp och
förneka det.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Sara Kemetter

Fru talman! Bästa ledamöter! Vi lever just nu i en ganska intressant tid när vi
från rikets sida får läsa om inbesparingar och vilka resultat de ska få för välfärden osv. Det är som om man inte riktigt överhuvudtaget bor i samma land
när man läser om hållbarhetsredovisningen här på Åland och landskapsregeringens tankar. Jag måste ge en stor eloge till alla tidigare ledamöter som har
suttit i den här salen och alltid på något sätt har haft ekonomin i tankarna.
Man har lyckats skapa en fantastisk välfärd, vilket vi har på Åland. Det är helt
otroligt att vi är skuldfria och att vi har en sådan bra hälso- och sjukvård, fina
utbildningar, relativt snygga vägar och vi har faktiskt en skärgårdstrafik som
är få förunnade osv, osv. Det är lite som jag nämnde om den här kostymen.
Har man det bra vill man bevara och kanske ha det lite bättre och därav
mycket av de här diskussionerna.
Själv är jag bekymrad över klumpsummans utveckling i och med att man
på rikets sida diskuterar ett införande av någon form av landskapsskatt för att
bekosta den här reformen. Jag vet inte vad det kommer att få för konsekvenser på vår klumpsumma. Landskapsregeringen måste aktivt bevaka den eftersom vi är så beroende av summan som kommer in. Skulle den av någon
orsak på grund av skatteförändringarna som sker i riket, sjunka kraftigt så
sitter vi i en situation där vi på Åland måste fundera på om vi ska införa en
landskapsskatt för att garantera välfärden.
Har vi möjligheter att ha en ny diskussion med PAF, vad vi kan göra med
det bolaget, vi vet att det går bra för PAF, eller ska vi göra ytterligare stora inbesparingar eller strukturförvandlingar. Det är svårt att göra strukturförändringar och hur pass lång tid de tar. ÅDA, som jag upplever som en otroligt positiv reform, har initialt kostat, men vi hoppas att det i längden ska spara in.
Den stora frågan är vilken av de kommande finansministrarna ska vara den
som måste gå till banken och ta lån. Vi har de facto ett stort investeringsbehov här på holmen. Under den här mandatperioden har man uppfyllt det
man har satt sig för att göra. Det kommer tydligt fram i den här redovisningen, man har lyckats krympa kostymen och man har också gjort strukturella
förändringar som har gett resultat.
En av de största positiva förändringarna som underlättar ekonomiskt förståelsen kring redovisningsprinciper är den nya affärsbokföringsmetoden
som man nu från 2015 ska införa, en ny budgetstruktur. Det här kommer att
ge en bättre förståelse i ekonomirapporteringen som är positiv.
Jag vill diskutera lite mer kring hållbarhetsredovisningen. Det är glädjande
att vi har ett skilt dokument som egentligen analyserar vår välfärd. Jag upplever att hållbarhet och välfärd är nästan samma sak så jag vill döpa om det
till en välfärdsredovisning. Den kommer jag kort att analysera.
Det är så att det är alldeles unikt att vi har gått in för att Åland ska vara
hållbart 2051. Det är någonting som är unikt och som det här lagtinget ska
vara stolt över, att vi har varit alldeles eniga. Det visar också att Åland är villig
att utnyttja självstyrelsen och skapa sin egen framtid. Målsättningen är att
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skapa på det här sättet en god ekonomisk utveckling i samråd med samhället
och sedan också miljön.
Det har gjorts en hel del åtgärder, om ni har läst hållbarhetsredovisningen.
Bl. a. på miljösidan ser man att man börjar byta ut oljebaserade pannor mot
andra uppvärmningsmetoder. Vi sitter i de olika bolagsstyrelserna eller som
bolagsstämmorepresentanter för de här energibolagen och vet att de aktivt
arbetar för mera gröna energiformer och försöker mer och mer minska användandet av olja. Också ÅCA är ett fantastiskt exempel på innovation och
åländsk kunskap som jag hoppas att andra företag tar efter.
Det som är lite bekymmersamt är vindkraftsstöden. Här upplever jag att vi
på Åland igen har varit i framkant under den här mandatperioden. Den förra
regeringen klubbade ett jättebra vindkraftsstöd till våra bolag. Där är jag lite
orolig för vad det sist och slutligen blir för utgång och vilka pengar vi får in på
kontot för de här bolagen. Vad det blir för konsekvenser för Åland och landskapsregeringen att stöda. Vi vill fortsättningsvis stöda vindkraften, men där
behöver landskapsregeringen analysera och bevaka situationen så att det blir
ett bra slutresultat.
Man har också under det här året gått in och stött ett otroligt positivt projekt när det gäller energieffektivering. Man har lyft fram om- och nybyggnad
av fastigheter. Övernäs skola är ett otroligt exempel på ett ruckel som har debatterats i hur många år som helst och nu gör man det till ett riktigt grönt
energiprojekt.
Det här sättet som vi har debatterat och diskuterat har smittat av sig och
de stödformer som landskapsregeringen har haft, som ni alla hittar i den här
redovisningen, det leder också till att enskilda hushåll börjar se över sin egen
energi. Man börjar prata om att bygga energisnåla hus, vi hade ett exempel
här på Horelli där man bygger med någon form av styrox och betong i mitten
och så är det silvertejp. Jag var och tittade på det och tänkte först att hur ska
ett hus hålla ihop med silvertejpen, men garanterat kommer det att bli bra
och det ska bli intressant att se hur det håller och om det faktiskt blir en hållbar lösning. Sedan har vi våra egna bolag, som PAF, som nu redan har börjat
med sitt nybygge och kommer att vara helt energiförsörjande själv. Det har
hänt massor inom det här området.
Sedan lyfter man fram ekologisk odling. Ni vet själva att det var en jättedebatt kring landsbygdsutvecklingsprogrammet, och här har man ytterligare
lyft fram det ekologiska lantbruket som är en stark hållbarhetsfaktor. Det är
någonting som man tillsammans med det konventionella lantbruket, där man
ju mera diskuterar frågorna, väljer de miljövänliga sätt att hantera det. På det
sättet får vi ett mer hållbart jordbruk. Det här är vi socialdemokrater helt
övertygade om att är rätt väg att gå.
Däremot har vi haft för lite naturskyddsområden, naturreservat. I redovisningen framgår att 1,78 procent av Ålands landyta är skyddad. Då har vi en
alldeles unik skärgård, något som vi på ett helt annat sätt skulle kunna ta tillvara. Det kanske är något som man i utskottet kunde fundera på om man vill
ta upp en skrivning om, finns det en möjlighet att utveckla vissa områden. Vi
har Natura 2000-arbetet som har körts igång, där framför allt våtmarkerna
och gamla orörda skogar är någonting som man gärna kunde få diskutera lite
mera.
Jag undrar sedan, det finns visserligen förklaringar i redovisningen, men
det gäller avfallet. Tittar man så har det ökat ganska kraftigt. 2006 var det to974

talt 762 kg per år, alltså totala mängden avfall, restavfall osv. och 2012 är det
uppe i 2 682 kg. Det finns en förklaring på att det beror på asfalt, jord osv,
men ändå är det en för kraftig ökning. Man har arbetat på det här området.
Förutom att sortera och minska är ålänningarna kunniga på business och
det finns många vinster att göra på den här avtalsbranschen. Initiativet att
man ska övergå till papper istället för plastpåsar är ytterligare ett exempel på
att hållbarhetstanken har börjat sätta sig in i ryggraden hos ålänningarna.
Däremot är jag negativ till att man alltid lyfter fram diskussionerna om
skräckscenario om att temperaturen ökar, det blir mycket varmare, vi ser att
det blir mera stormar osv, osv. Jag har svårt att tro på det när man mitt i juni
måste sätta på sig dunrocken för att klara av att cykla hem, på något sätt blir
det inte trovärdigt. Det som är trovärdigt att just det att man lyfter fram det
är den mänskliga påverkan som påverkar detta. Vi ser som ett direkt resultat
att kväve och fosfor har minskat med små åtgärder så det är positivt.
Avslutningsvis vill jag lyfta fram utbildningssidan som är en del av den här
välfärdsredovisningen, en form av den sociala redovisningen. Där lyfter man
fram att man vill börja undervisa, genomsyra allt beslutsfattande, också att
skolorna skulle börja undervisa i ekologisk, geonomisk och social hållbarhet
och det är någonting som jag hoppas att vi framöver kommer att se i den
kommande läroplanen, det finns inte nu. Nu tror jag att min tid är slut, tack.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Man får tolka det här som ett gruppanförande för socialdemokraterna. Jag ber om en precisering. Uttalade ledamoten Kemetter
det att den globala uppvärmningen som en följd av klimatförändringen
kan ifrågasättas. Jag förstod det så, eftersom man måste ha dunjacka så
här sent på våren. Är det den socialdemokratiska gruppens ställningstagande? Därav har vi ingen klimatförändring och global uppvärmning.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack fru talman! Det är intressant att man pratar i över tio minuter och
så stiger oppositionen upp och konstaterar att det här var det viktigaste
som ledamoten Kemetter sade i sitt anförande. Nej, det är klart att jag
inte säger det som ledamoten vill lyfta fram. Däremot ifrågasätter jag att
man alltid ska skapa ett allmänt dåligt samvete, på grund av klimatförändringarna, och det kommer generellt i norra Europa att öka skördar
och få stora effekter och oförmåga att odla mark osv. Det är inte rätt väg
att gå, att måla upp en hotbild så här kraftigt. Vi ser att bara vi jobbar på
rätt sätt, diskuterar positivt, finns det vinster i att göra de här sakerna,
det ger resultat precis som hållbarhetsredovisningen visar.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Orsaken till min replik var vindkraften som ledamoten
Kemetter nämnde. Vi hade en diskussion i den frågan inför riksdagsvalet också och jag uttalade farhågor för vad som kan ske efter en regeringsbildning. Vi har ett regeringsprogram som säger att förutom kvoten
som ska begränsas, det ska komma en lagframställning till riksdagen om
det, står det i regeringsprogrammet att de vindkraftprojekt som finns
inne i inmatningstariffsystemet plus dem som redan har sökt om tillträde till systemet kommer att vara med i systemet, men förmodligen
inte de andra. Det här är synnerligen bekymmersamt eftersom våra
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vindkraftsprojekt inte har sökt inträde ännu eftersom det inte finns någon lag som har trätt i kraft. Det finns ingen notifiering som ger stöd för
det. Eftersom ledamoten Kemetter har direktkontakt med lantrådet
också och säkerligen har diskuterat frågan skulle det vara intressant för
oss att höra hur läget riktigt ligger till.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack fru talman! Tack ledamot Perämaa för att ni tog en replik på faktiskt en av de punkter som jag också tyckte var en av de viktigaste i mitt
anförande, vindkraftsstöden. Vi vet att under riksdagsdebatten fick vi
helt klara löften från den sittande regeringen att riksdagen har fattat ett
beslut och är det klubbat så håller det. Det är utifrån de premisser som
Ålands landskapsregering ska gå vidare. Har man skakat hand så ska det
hålla. Jag räknar med att vi har skakat hand med finska regeringen och
då håller det trots att det är en ny regering idag.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Fru talman! Ledamoten Kemetter påstod att man månar om den ekologiska odlingen och att man borde övergå mer till ekologisk odling och
nämner det i samband med LBU-programmet. LBU-programmet gjorde
en klar försämring för ekologiska odlingar och framför allt för att gå
över från konventionell odling till ekologisk odling blev det en klar försämring. På grund av det kommer det absolut att bli ett stopp. Ledamot
Kemetter borde ta reda på hur mycket försämringar det har blivit och
vad man har gjort för att förbättra för de ekologiska odlingarna i samband med LBU-programmet.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack fru talman! På sidan nio i hållbarhetsredovisningen, om ledamoten
har läst den, står det helt klart att ”Ett ekologiskt lantbruk stärker och
ökar även den biologiska mångfalden i odlingslandskapet, lokala efterfrågan på bl. a. ekologiskt spannmål har ökat tack vare etableringen av
lokala spannmålsuppköpare”. Man lyfter också fram att det i landsbygdsprogrammet 2007-2013 infördes ett något högre krav på produktiviteten gällande areal som får stöd för ekologisk produktion. Trots de
högre kraven har man ändå lyckats bra. Så tolkar jag det här. Det upplever jag som glädjande.
Ltl Brage Eklund, replik

Fru talman! Jo jag har sett det också, men det säger ingenting om hur
stödbeloppen har minskat och om det har blivit enklare att övergå från
konventionell odling till ekologisk odling.
Ltl Sara Kemetter, replik

Fru talman! Det här är frågan om business. Ska man förtjäna pengar ska
man inte vara stödberoende. Att ytterligare 280 hektar i övergångsskedet att bli godkända som ekologisk areal, alltså vi ser en ytterligare ökning så måste man väl göra pengar på det. Då ska man väl inte säga att
nej, nej jag börjar inte med det här för då får jag inte så mycket stöd. Då
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har vi fel diskussion. Nu ska man göra business och det tycks det vara eftersom det ökar och det är positivt.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Vicetalman Roger Jansson

Fru talman! Jag räknar procent, 33 procent av lagtingets ledamöter deltar i
plenum. Det är betydligt högre procent av landskapsregeringens ledamöter,
gratulerar. Det är inte acceptabelt att det slarvas med plenum på det här sättet enligt min uppfattning. Så här dåligt har det aldrig varit under mina
många decennier i detta parlament.
Fru talman! Nu har vi alltså en ekonomisk redovisning på bordet. Nu har vi
en redovisning som är en exakt vetenskap. För att vara en exakt vetenskap
när man redovisar är det bra om man följer samma principer år för år så det
är lättare att jämföra. Det är samma principer när det gäller kostnadsbeläggning, uttag för olika ändamål och insatser för olika ändamål så att man får det
så jämförbart som möjligt. Texterna ska ange differenserna i jämförelsen så
att det blir lätt för läsaren att ta del av redovisningen. Genom att vi övergår
mer och mer till affärsbokföring nu så börjar vi nå de målen, men fortfarande
är vi ännu inte framme vid det.
Budgeterna är inte någon exakt vetenskap. Budgeterna är en plan för hur
man ska hantera utgifterna utgående från de inkomster som man tror att
man kommer att få, som man beräknar att man kommer att få under året.
Här i lagtinget har tyvärr den här perioden gått åt väldigt mycket till att tjafsa
om budgetunderskott och ackumulerade budgetunderskott osv, istället för att
koncentrera sig på den exakta vetenskapen som alltså är redovisning. Jag
hoppas att vi ska sluta prata om det. Ackumulerade budgetunderskott är
egentligen obegripligt för var och en. Redovisade resultat, redovisade kostnader och intäkter, redovisade likviditet är de tunga måtten som man använder
när man tar sig framåt i livet, också inom offentlig sektor.
Det affärsmässiga resultatet i det här bokslutet är egentligen inte +2,7 miljoner mot +2,6 miljoner året före utan det egentliga affärsmässiga resultatet
som redovisas är egentligen en vinst, eller överskott som vi talar om när vi talar om offentlig sektor, på 12,8 miljoner mot en förlust på 3,7 miljoner året
före. Alltså tredje sista raden i resultatet. Det som förändrar de siffrorna är
att man fonderar i år tio miljoner och att man i fjol tog ut det sista från gamla
vinster som fanns i balansräkningen, 6,4 miljoner. Det är alltså en resultatförbättring på 16 miljoner på det sättet. Jämförbarheten är inte hundraprocentig och därför är det inte så i verkligheten.
Vi har alltså, när det gäller växlande redovisningsprinciper och växlande
beslut om att belasta olika verksamheter, PAF-medlen som en sådan del som
man måste beakta när man gör jämförelser mellan åren. Däremot är PAFmedlen en naturlig del av landskapets, självstyrelsens, inkomstbildning. Det
där har så småningom börjat sjunka in i alla partier i lagtinget, att det är på
det sättet. Däremot är de av en speciell natur, tio miljoner ungefär ska gå till
särskilda lagstadgade ändamål och resten bör användas på ett ansvarsfullt
sätt så att man långsiktigt kan säkerställa landskapets ekonomiska stabilitet.
Vi har för vår del talat om att det bör finnas en fondering inom ramen för
balansräkningarna och också regeringsprogrammet talar om det, som ska ha
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klara regler för PAF-medlen. Vi har inte i det här regeringssamarbetet lyckats
åstadkomma ett resultat på den punkten, men för oss som inte lever i fyraårsperioder utan betydligt längre i våra politiska liv, så fortsätter vi den här
ansträngningen att få klara regler för PAF-medlens användning. Den här
landskapsregeringen likaväl som föregående landskapsregering och landskapsregeringen före det osv. har skött användningen av penningautomatmedel på ett ansvarsfullt sätt. Jag förstår inte de hårda orden som används.
Analysen är inte, som jag tycker som gammal redovisningsekonom, särskilt
intelligent.
En annan del som inte är jämförbar är pensionsfondens användning både
insättningar och uttag. Där är det väldigt viktigt att man följer fasta principer
över åren. Debattörer som säger att vi är svårt skuldsatta i pensionsfonden
vet egentligen inte riktigt vad de pratar om eftersom det är ett tydligt och
klart fastslaget system om insättningar och uttag som är löpande och därmed
stabila. Det är bra att man följer fasta principer över åren. I år skilde det, mellan de här två boksluten, två miljoner euro.
En annan del som man måste beakta när man läser bokslutet är aktivering
av kostnader. Där skiljer det sex miljoner euro mellan de här båda åren. Det
bör man speciellt analysera, vad det beror på att det är den differensen. Försäljningsvinst på ett ägarskap i ett försäkringsbolag har också nämnts. Det är
engångsintäkter och det har man varje år och det är bra att texterna redovisar
för de differenserna så blir det lättare för läsaren att analysera bokslutet.
När man kommer ner på hårdvaran, så hur går det egentligen, hur har fögderiet varit? Då ser man att lönerna är plus minus noll. De har gått ner med
0,3 procent. Om man räknar med inflationen är det en nergång i personalkostnaderna på ungefär 1,5-2 miljoner. Det är bra. Det är frågan om 30-40
årsarbeten som det är besparing på. Det är den målsättning som den här regeringen har haft, att göra sådana strukturella förändringar.
Det som är viktigt att beakta i det sammanhanget när det gäller kostnadsminskningar är de pågående reformerna i enlighet med omställningsbudgeten. Där blir det inte några omedelbara resultat, det tar några år förrän man
ser det i bokslutet. Sjötrafiken, skärgårdstrafiken, är det mest lysande exemplet på det som under den här perioden har genomgått de nödvändiga och revolutionära förändringarna, som vi har tvingats till genom att vi genom åren
har fått världens dyraste sjötrafik. Det finns ingenstans i världen som man
har något sådant per körd kilometer som på Åland. Jag brukar skoja och säga
att det egentligen är en stor turistprodukt, vi borde få hit massor med människor för att titta på hur det kan vara möjligt att ha en sådan dyr trafik, så dyra
avtal som vi har. Det här är enda lösningen som den här regeringen har gått
in för. Den föregående regeringen började med de tankegångarna och det är
viktigt att vi fullföljer det nu. Landskapsregeringen och infrastrukturministern ska ha kredit för det som är gjort. Resultatet av det i boksluten kommer att synas först framöver successivt. Den som säger att det inte har hänt
någonting i det här bokslutet förstår sig tydligen inte på ekonomi.
Utbildningen är det samma sak med, även om det är i mindre skala. Först
när man bildade Ålands gymnasium hade man en viss kostnadsökning. Trots
att man inte sedan fick de perfekta avtalen till stånd efter reformen har man
ändå nu börjat se kostnadsminskningarna på basen av reformen.
Vad vi efterlyser inför kommande regeringsbildningar är en fortsatt ansvarsfull ekonomisk politik. De statliga förändringarna inom ekonomin vet vi
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inte vad kommer att resultera i, men vaksamheten bör vara stor från åländsk
sida. Ledamot Harry Jansson nämnde landskapsreformen i riket som det
finns en allmän skrivning om i regeringsprogrammet och den beskattningsrätt som det kan medföra. Det är ett hot mot klumpsumman som är betydande. Klumpsummeekonomin kommer vi länge att leva med.
Jag ska avsluta, fru talman, med att kort tala om revisionen. Vi har en bra
revisionsberättelse, alltså huvuddokumentet. Den ger en bra bild av landskapets ekonomi och en bra bild av vår revisionsbyrås syn på läget i landskapet. Det som är intressant är när man skriver att verksamhetskostnaderna
har ökat från 168,4 miljoner till 171,4 miljoner, alltså med 1,8 procent, så
specar man det sedan med en tabell på följande sida med tre exempel. Av alla
de är personalkostnader -0,3 procent, material och förnödenheter -6 procent,
inköp av tjänster -3 procent, men sammanlagt var det +1,8 procent. Då förstår vi att det är något som vi måste analysera i den differensen. Vad berodde
det på att det blev en sådan kraftig ökning? Naturligtvis måste det ha varit en
engångshändelse som gjorde att verksamhetskostnaderna ökade istället för
att gå ner eftersom alla de stora posterna har gått ner, några till och med riktigt kraftigt. Det här dokumentet är bra för lagtinget att hantera.
Däremot vill jag säga för framtida politiker, att vårt upplägg när det gäller
revisionen, det har finans- och näringsutskottet haft många fina förslag på
hur det borde förändras, och vi har praktiskt genomfört det så att vi nu får
hela revisionen i ett paket. När vi som lagtingsmän läser effektivitetsrevisioner och landskapsregeringens svar på den ena detaljen efter den andra förstår
vi att det här inte är någonting för lagtinget utan det är en fråga, i de här fallen, huvudsakligen mellan ÅHS och regeringen. Det är på den nivån som inte
passar i ett parlament att behandla. Här finns det orsak till förändring i revisionslagstiftningen så att vi får ytterligare en rationellare behandling av revisionsberättelsen i parlamentet. Tack fru talman!
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Den del av anförandet som hänförde sig till att man på ett
bra sätt bör beskriva vilka extraordinära händelser som påverkar ett
bokslutet i den ena eller andra riktningen håller jag fullständigt med om.
Det undanröjer behovet av diskussion om det finns tydliga förklaringar
varför resultatet har påverkats i den ena eller andra riktningen. Det som
jag egentligen begärde replik för var det här med budget. Bokslut är en
exakt vetenskap, det är ett resultat, men jag vill inte tona ner betydelsen
av en budget för den är ändå den bästa tillgängliga prognosen som finns
på hur man ska bedriva verksamheten. Budgetförslaget slutar med ett
beslut från lagtinget, det utskottsbehandlas och i sista ändan så ges förverkligandedirektiv till förvaltningen. Det finns också en juridisk bindning där att man ska genomföra verksamheten såsom lagtinget har beslutat och följa de lagar som finns.
Vicetalman Roger Jansson, replik

Talman! Ursäkta mig, men jag har ett råd till ledamoten Perämaa till
den delen. Budgeten är alltså i siffror angiven målsättningsplan för hur
fögderiet ska skötas på basen av de beräknade inkomsterna, som inte får
beräknas högre än vad som är rimligt. Då gör man fördelningen av
driftskostnaderna och investeringskostnaderna på basen av den verk-
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samheten. Det är en politisk handling som är rimlig att aktivt diskutera
precis som ledamot Perämaa är ute efter, men när man börjar använda
budgeten som något slag redovisningsresultat för hur fögderiet har skött
ekonomin, då håller det inte mera. Då har man missförstått avsikten
med budgeten.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag håller inte med om det. Det är den bästa tillgängliga
prognosen, eller den bästa målsättningsplan om vi använder det begreppet istället, som finns. Målsättningsplanen anger vilket mål man har
för ett överskott eller underskott efter ett förverkligat år. Just nu i det
aktuella fallet så jämförde vi budget med budget, 2014 hade vi ett budgetförslag på -3,6 miljoner euro om jag minns rätt, och nu har vi ett
budgetförslag för 2015 på -11 miljoner, lite knappt. Visst, det är bara en
plan, en målsättning, men nog ger det en bild av hur utvecklingen ser ut.
Det kan man ändå inte bortse ifrån.
Vicetalman Roger Jansson, replik

Fru talman! Vi är alltså överens om att det är en målsättningsplan för
fögderiet, för hanteringen av självstyrelsens kostnadskostymer. Det som
jag vände mig emot är att man ofta i debatten från er sida vill använda
det som en resultatredovisning. Man kan ur budgeten läsa ut vad resultatet möjligen kan bli, men den erfarna ekonomen har lärt sig att allt i
budgeten inte förverkligas och då måste man också beakta det när man
ska bedöma hur den kommande balansräkningen ska se ut ett år senare.
Då är man ute på djupt vatten. Jag tycker inte att vi ska vara ute på
djupt vatten, jag tycker att vi ska ha fötterna på jorden, gärna i den
åländska myllan.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Jag vill säga tack till vicetalman Jansson för att han tog upp
det här med revisonslagstiftningen. Jag har själv känt ett behov av att
göra det, men känner mig lite förhindrad i min roll som finansminister
just nu. Om jag skulle ställa upp och bli invald i nästa lagting så är det
en av de saker som jag vill aktualisera. Det känns som om det är någonting som inte är rätt nu. Vi har något sorts mittemellanläge. Revisionen
är jätteviktig. I en modern ekonomisk politisk styrning behöver varje
styrelse, regering, ha en bra revisionsverksamhet som man kan lita på
och som kan användas för att utveckla verksamheten. Nu har vi hamnat
i ett mittemellanläge. Lagtinget är inte betjänt av just det här dokumentet, det måste vara på en mera övergripande nivå och framåtsyftande i
lagtinget. Är det så att vi gör några fel är det ett konstitutionsutskott
man borde ha, dit man för sådana saker. När det gäller den ekonomiska
styrningen är det regeringens sak.
Vicetalman Roger Jansson, replik

Tack fru talman! Jo, revisionen är väldigt viktig, både den externa revisionen som lagtinget gör av landskapets fögderi och den interna kontrollfunktion som ni ska ha inom landskapsregeringen och dess olika delar.
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Det blir en grå zon emellan. Effektivitetsrevisionerna är ett exempel på
sådana gråzoner, där det ibland är sådant som är absolut viktigt i effektivitetsrevisionen att hantera i lagtinget också, för det innehåller sådant
där det finns kritik mot regeringens fögderi medan annat är sådant som
är närmast en diskussion mellan revisionsbyrån och förvaltningen. Det
här borde man göra på ett annat sätt. Den här detaljen är inte riktigt väl
skött. Det är bra om vi framöver kan finna en bättre balans i revisionshanteringsfrågan.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Veronica Thörnroos

Fru talman! Bästa ledamöter! Jag kommer att ägna mitt anförande åt effektivitetsrevisionen, som ju nämndes även här tidigare av vicetalman Roger
Jansson och vicelantrådet Roger Nordlund. Först och främst vill jag säga att
det är bra att vi har en extern granskning av den verksamhet som landskapsregeringen gör. I en verksamhet där många beslut fattas kan det gå fel, helt
enkelt därför att det är människor som arbetar med det. Alltid när det finns
människor inblandade kan saker och ting gå fel. Jag är helt övertygad om att
om så sker är det inte medvetet valt från vår personal utan det är ett mänskligt misstag.
Det är också bra att effektivitetsrevisionen tittar på de system vi har. Är systemen optimala och så vidare bortåt. Läser man definitionen av vad en effektivitetsrevision är så står det: ”Effektivitetsrevisionen ska baseras på problemindikatorer samt risk- och väsentlighetsbedömningar”. Problemindikatorer och risker som motiverar granskningar ska vara av sådan karaktär att
de omfattar de aktiviteter som om de fallerar innebär att verksamheten inte
kan uppnå sina mål. Med väsentlighet avses verksamheter som hanterar stora
ekonomiska eller andra värden.
Jag har i egenskap av ansvarig minister för infrastrukturavdelningen en del
frågetecken kring delar av den revisionsberättelse, effektivitetsberättelse, som
har granskats och som har lämnats till Ålands lagting. Jag kommer därför att
be finans- och näringsutskottet att hjälpa mig och min avdelning så att vi
bättre förstår till alla delar det som efterfrågats.
I rapporten kan man bland annat läsa att ökad effektivitet sker genom personalneddragning. Det är oklart hur landskapsrevisionen kommit fram till att
en minskad personalstyrka på avdelningen skulle öka dess effektivitet. Avdelningen är inte känd som ineffektiv, men dock som högbelastad inom området. Jag skulle därför gärna ta del av den analys som ligger till grund för detta
uttalande.
Jag ifrågasätter vidare i samma andemening de skrivningar som sedan tidigare finns där landskapsrevisorerna konstaterar i verksamhetsberättelsen
att avdelningen är högt belastad. Det finns också en tabell med i landskapsrevisionen som omfattar avdelningens tjänstemän, såväl ordinarie som tillfälligt anställda samt arbetstagare vid lagret i Möckelö. Halva ökningen avser
tillfälliga projekt, insatser inom oljeskydd och kortrutt, medan andra halvan
av ökningen hänför sig till en indelning i beställare och utförare samt de
ökade krav som ställs på upphandlingen. Under samma tid har avdelningen
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fått administrativa uppgifter från andra avdelningar utan resurstilldelning
och minskat arbetstagare inom avdelningen med drygt 60 procent.
Vidare skriver, tyvärr har jag inte pappret med mig, jag får återkomma, jag
tar det sista. I effektivitetsrevisionen framgår det också vilken typ av fartyg
som revisorn anser att landskapsregeringen borde beställa. Jag finner det
oklart var revisorn tar avstamp för att ifrågasätta den fartygstyp som nu projekteras. Det är väl känt att det finns många åsikter och för- och nackdelar
med olika typer av fartyg, men till kännedom till avdelningen och till mig har
inte faktamaterial framkommit. Därför, bästa ledamöter, borde det vara på
sin plats att jag också, som ansvarig för verksamheten, bättre får reda på var
vi har felat så att vi kan bli bättre i arbetet för det åländska folket. Tack!
Ltl Brage Eklund, replik

Fru talman! Jag uppfattade ministerns kritik mot effektivitetsrevisionen
som att hon försvarar sig mot revisionen, hon vill ha faktaunderlag från
revisionsmyndigheten. Jag ska inte gå in i den bedömningen om det är
deras skyldighet att redovisa till ministern hur de har fått fram material.
Däremot vill jag ställa frågan, de påpekar i effektivitetsrevisionen angående rekryteringen av rederichef som inte lyckats trots två ansökningsomgångar, arrangemanget med tillfällig rederichef blev alltför lång och
kostnaden orimligt hög, 120 euro i timmen, 18 000 euro i månaden.
Man borde snabbare ha beslutat om en permanent organisation för rederienheten. Vad anser ministern i efterhand, var det rätt förfarande
som man gjorde, blev det bra som det blev.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Jag kan konstatera att det anställningsförhållande som nu återigen för tredje eller fjärde gången åberopas är avslutat sedan ett år tillbaka och avdelningen har tagit till sig av den kritik som tidigare har
framförts.
Ltl Brage Eklund, replik

Fru talman! I och med att den nu är upptagen i effektivitetsrevisionen
igen så borde man ha rätt att ställa frågan och få en bedömning av ministern, vad hon anser om detta. I revisionen finns det ingen kritik mot
den tjänsteman som var anställd på det här villkoret, utan möjligtvis kritik mot, ja om det är avdelningschefen eller vem vågar jag inte uttala
mig om. Varför gjorde man inte tjänsten permanent fortare än att man
lät den löpa på det här viset till en totalkostnad om 700 000 euro. Det
var därför jag ställde frågan.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Redan i budgetprocessen för år 2010 framförde avdelningen att
tjänsten som rederichef borde inrättas och permanentas, men då fanns
det inget stöd för det i den då sittande regeringen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag blev lite konfunderad måste jag erkänna. Flera har uttalat sig om det positiva i att vi har gått in för en oberoende revision. Uti-
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från det begreppet ska vi revidera landskapsregeringars fögderier. Det
som ministern, nu får ministern rätta mig om jag har fel, nu begär är att
lagtinget och sedermera finans- och näringsutskottet ska ta upp de frågor som ministern ifrågasätter i den revision som har utförts. För mig
låter det som om det är det första angreppet på det oberoende som revisionen ska ha. Vi ska politiskt i utskottet börja ifrågasätta utifrån debatten här, om revisionen har gjorts korrekt. Vi ska begära fram analyser och sedan överföra till ministern. Rätta mig om jag har fel, men det
här känns som en politisk påtryckning på revisionen.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Jag vill vara tydlig igen och säga att effektivitetsrevisionen är
oerhört viktig. Det är punkt 1. Enligt punkt 2 ska den utföras av en oberoende person, eller en oberoende grupp av personer. Det är också helt
naturligt. Det tredje som är självklart är att man som tjänsteman och
minister ska ta till sig av den kritik som finns. Man ska ha ett resonemang och fundera på vad man kan bli bättre på och vad man kan förändra. När man sedan står inför en situation där man inte förstår exempelvis varför avdelningen blir effektivare om vi minskar ner den administrativa personalen så är det här ett sätt för mig att lyfta frågan. Utskottet behöver naturligtvis inte beakta mina synpunkter, man kan
lämna det därhän om man så önskar, men jag förbehåller mig rätten att
även den här vägen försöka få klarhet i de frågeställningar som jag ännu
inte har fått svar på.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Jag ber att finans- och näringsutskottet diskuterar den här
frågan, huruvida vi ska ha det på det viset att ministrar här i lagtinget i
samband med behandlingen av effektivitetsrevisionen ska få genom sina
äskanden om att utskottet ska fördjupa sig utifrån ett missnöje som uppenbarligen finns, fördjupa sig i den oberoende revisionens sätt att arbeta. Oberoende vad man än tycker om detta så har vi nu infört via det
här, om vi går vidare med det här, en politisk dimension i det oberoende
som revisionen ska ha. Utskottet bör diskutera det.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack fru talman! Jag har svårt att följa ledamoten Mats Perämaas resonemang. Ltl Mats Perämaa är heltidspolitiker. Så är jag också. Meningen
med effektivitetsrevisionen är att den ska granska verksamheten så att
den följer lagliga grunder, den ska inte spekulera i framtiden t.ex. om
man kanske behöver två färjor under högsäsong till Föglö, kanske man
borde fundera på ett annat koncept osv. Det är sådant som jag inte tycker att hör hemma i en effektivitetsrevision, men det är mina personliga
åsikter och jag förbehåller mig rätten att tala för både mig och min avdelning här i lagtinget.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack fru talman! Infrastrukturministern Thörnroos går rätt hårt åt revisionsmyndigheten. Om vi alla kommer ihåg vad vi här i lagtinget har
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beslutat om så beslöt vi att grunda en oberoende revisionsmyndighet
som kritiskt skulle granska landskapsregeringens hela verksamhet för
att kunna skriva oberoende revisionsrapporter och därav också utvärdera verksamheten så att vi ska kunna se hur den sköts. Nu går ministern faktiskt till ganska hårt angrepp. Vi ber finansutskottet reda ut
saker där revisionen har skrivit en rapport över landskapsregeringens
verksamhet för landskapsregeringen. Att gå åt revisionen på detta vis är
lite svårt för en lagtingsledamot och också medlem av finansutskottet att
förstå.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Jag ber om ursäkt om jag har varit otydlig i min framtoning.
Jag vill igen säga att jag är för en effektivitetsrevision och jag är för att
den är oberoende. Det är viktigt, det är inte mina pengar eller ledamoten
Tony Asumaas pengar utan det är hela den samlade befolkningens på
Åland pengar. Det är det fögderi som landskapsregering gör som ska
granskas. Det är viktigt, men när jag som ansvarig inte förstår slutsatserna som har kommit i rapporten och jag själv inte har möjlighet att få
fram ett material så tycker jag kanske att finans- och näringsutskottet,
om man så önskar, kan titta vidare på den frågan, om det ligger i deras
intresse att gå djupt in i det här.
Ltl Tony Asumaa, replik

Fru talman! Den oberoende landskapsrevisionsmyndigheten gjorde det
för att inte politikerna ska börja blanda sig i deras verksamhet och deras
rapportering. Jag kan inte tala för hela finansutskottet, men jag har
svårt att tro att det ligger i finansutskottets intresse att politiskt börja
blanda sig i det som rapporteras. Däremot kanske ministern själv kan
fråga landskapsrevisionen vad som menas. Revisionen är gjord på basen
av deras verksamhet. Att sätta så stor personlig prestige i det här kanske
inte är så stor ide. Man kan ta till sig och förstår man inte så kan man
låta det vara. Revisionen är också ett verktyg för att se att man är på rätt
spår i verksamheten. Kanske det är onödigt att sätta så stor personlig
prestige i en rapport. Rapporterna kommer att komma regelbundet
framöver.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Tack talman! Jag har inte några problem att bli granskad, men jag ifrågasätter följande skrivning: ”Kanske det till och med behövs två färjor
under högsäsong för att klara de ökande resandeströmmarna. Landskapets tonnage börjar bli föråldrat och investeringsbehovet kommer att
vara stort i framtiden. Kanske det ur denna synvinkel skulle vara förnuftigare att investera i ett fartyg, typ en förstorad m/s Alfågeln, i nuläget.
Det kostnadseffektiva konceptet som finns för rutten Korpo-Houtskär
borde även övervägas”. Är detta en effektivitetsanalys eller är detta politik? Tack!
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Minister Wille Valve

Fru talman! Vårt parlament debatterar idag ett dokument med den något
torra rubriken ”Redogörelse över årsredovisning per den 31.12.2014”. Jag
tänkte i detta anförande fördjupa mig i en av bilagorna, nämligen hållbarhetsredovisningen för 2014.
Detta är den fjärde hållbarhetsredovisningen som gjorts och med risk för
att säga det uppenbara, är en redovisning av hur utvecklingen ser ut ett av de
verktyg som vi behöver för att kunna mäta utvecklingen. Utveckling vill vi ha,
nämligen hållbar utveckling.
Under 2014 tog detta parlament det framsynta beslutet att Åland ska vara
ett välmående, konkurrenskraftigt och hållbart samhälle år 2051. Hållbarhet
handlar egentligen om en väldigt enkel princip som upprepas på flera ställen i
dokumentet. Principen om att tillväxt inte bör slå undan benen på sig själv.
Utfiske leder till att fisken försvinner, avloppsvatten som dras till havet leder
på sikt till att ingen vill bo där, det är inte hållbart.
Talman! Det är idag trendigt att vara för eller emot tillväxt, men tillväxt
och hållbarhet utesluter inte varandra. Tillväxten bör dock vara hållbar för att
kunna fortsätta. Tillväxt är i sig varken av godo eller av ondo, vilket jag kommer att återkomma till i ett annat anförande. Låt oss nämna så pass mycket
som att tillväxten tenderar att ske där unga kvinnor väljer att bo, enligt Norrbottens utvecklingsstrategi.
Ett enigt lagting sände redan 2014 en signal om att det är ekonomin och
konkurrenskraften som bör vara i fokus för det här arbetet. Det är också det
som kommer att vara vår ledstjärna i det treåriga projekt som vi har dragit
igång. Projektet ska utmynna i en hållbarhets- och utvecklingsplan med konkreta åtgärder för hur vi svänger pråmen Åland i en hållbarare riktning och
hur vi kan använda planeringsredskapet för att skapa tillväxt.
Sedan den 9 februari i år har vi en hållbarhetsstrateg och samhällsplanerare som arbetar under en styrgrupp. Projektet befinner sig för närvarande i
en något introvert fas, dvs. det är nu som vi arbetar fram delplaner bl.a. för
utbildning av förvaltningen. Det vi ska ha i handen i slutet av detta projekt år
2017 är en utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland, en regional utvecklingsplan med fokus på tillväxt och hållbarhet. Planen ska samla visioner,
verktyg och konkreta åtgärder för hur vi vill att Åland ska utvecklas.
Men hur? Här kan det vara skäl att minnas Jean-Jacques Rousseau 1762
med Du Contrat Social, vilket blev aktuellt under de finska regeringsförhandlingarna då regeringen Sipilä talade om ett samhällsfördrag. Behöver vi på
Åland ett hållbarhetsfördrag? Hållbarheten är för vårt samhälle en utmaning
av samma dignitet, minst, som arbetsmarknaden är för regeringen Sipilä.
Varför inte? Min personliga övertygelse är att det framför allt är utbildning
som kommer att vara nyckeln i det här arbetet. Jag tror också att vi inte ska
göra om andras misstag, hellre göra egna. Vi har nyligen inlett ett samarbete
med Blekinge tekniska högskola, som är världsledande inom forskningen
kring strategisk hållbar utveckling. Det är bra för oss att ha sådana vänner.
Under 2016 är planen att projektet kommer att gå in i en mera extravert
fas då vi anordnar en konferens med temat ”Ekonomin i centrum för en omställning av Åland”. Vi vill väcka ett helåländskt engagemang för vår sak och
vi vill härigenom ge näringslivet, forskningen och den tredje sektorn en naturlig arena att mötas på på Åland. Det kommer mera.
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Talman! Låt oss tillsammans bygga ett hållbart Åland, låt oss gemensamt
arbeta mot denna vision och låt oss steg för steg ta in hållbarheten i allt vårt
beslutsfattande.
Ltl Brage Eklund

Fru talman! Det är mycket som har nämnts i bokslutet, resultaträkningen och
i resultatrevisionen så det finns inte så mycket mera att orda om. Jag vill
ändå lyfta några saker som berör resultatet. Vi har redan konstaterat i många
anföranden att alla är nöjda med att det visar ett plusresultat på 2,8 miljoner.
Det är säkert rätt och riktigt enligt affärsbokföringen.
Jag vill i mitt anförande lyfta upp några saker som man bör tänka på, ledamot Perämaa var inne på samma sak, man borde titta långsiktigt på framtida finansieringar av budgeten. Därför vill jag lyfta fram de punkter som
kanske är lite extraordinära och lite extra stora uttag ur vissa organisationer,
PAF och Pensionsfonden.
Vi vet att vi framför allt har tagit ut en pott via Alandia försäkringsbolag,
2,8 miljoner, med den omstrukturering som de gjorde i bolaget. Ett värde
som har påverkat resultatet för Ab Åland. Vi vet att vi har tagit ut ett anslag
från PAF om 36 miljoner, jag tror att det är 16 miljoner mer än 2013. Många
har nämnt att det är fel att använda de pengarna, men det anser jag inte. Det
är inte fel att använda pengarna, men man borde ha mera struktur och plan
på hur man använder pengarna. I budgeten för 2015 vet vi att det är många
poster som är finansierade i driftsbudgeten med PAF-medel och det ska man
inte använda pengarna till. Däremot kan man använda dem till investeringar
som skapar arbetsplatser och får hjulen att rulla i det åländska samhället. På
det viset vill jag att man använder pengarna.
Då fordrar det en långsiktig plan på hur man använder dem och hur mycket man i princip ska planera till sådant varje år. Nu får man den uppfattningen att man kastar in för att matcha så att resultaträkningen blir på rätt sida.
Överföringarna från Pensionsfonden har gjort en resultatförbättring på 1,1
miljoner. Sådana extraordinära tilltag är sådant som förbättrar resultatet.
Tittar man på verksamhetskostnaderna som aktualiserats tidigare här i anföranden, är jag lite förvånad över, men jag fick delvis en förklaring från finansministern, att den har stigit från 168 miljoner till 171 miljoner. Då
nämnde han bl.a. vård utom Åland som har varit en stor del i kostnaderna.
Det är egentligen inte sådant som man kan budgetera och planera, att så här
många kommer att vara i behov av vård utom Åland. Det har jag absolut en
förståelse för.
Personalkostnaderna är jag lite förvånad över. Det har framförts många
gånger att man har gjort rationaliseringar och neddragningar av tjänster.
Man har minskat personalen, nu kommer jag inte ihåg antalet, finansministern nämnde ett ganska stort antal personer som har minskats, men ändå
så är det bara 200 000 som det skiljer i personalkostnader mellan 2013 och
2014. Då blir man lite förvånad.
Man kan läsa i revisionsberättelsen att största delen av personalkostnaderna är 1,3 miljoner från sjötrafiken, däremot har man ökat personalkostnaderna på tjänstemannasidan så att det har medfört personalkostnadsminskning som totalt sett inte är så stor, 200 000 euro. Har behovet varit så stort
på tjänstemannasidan att man har fyllt upp där för att behovet funnits? Då
får jag inte ihop det med antalet personer som har minskat. Jag skulle gärna
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vilja ha en förklaring. Vad är det som gäller? Med det antal människor som
har minskat borde det synas mera på sista raden.
När det gäller pensionsansvarsskulden skulle jag gärna vilja få en förklaring från finansministern, varför har man lyft ut skulden av pensionsfondens
tillgångar från balansräkningen och på det viset egentligen skapat ett positivt
eget kapital i balansräkningen? Numera står det som en not i bokslutet vad
skulden och tillgångarna är. Det har också möjliggjort att resultaträkningen
på sista raden visar ett plus. Tidigare upptogs förändringarna i pensionsansvarsskulden upp i slutet av resultaträkningen. Skulle så ha skett i det här
bokslutet skulle resultatet ha uppvisat ett stort underskott på sista raden. Jag
vill veta om det här bara är att sätt att förbättra resultatet eller är det några
andra tankar bakom det här?
Sedan några ord om Utvecklings Ab och värderingen av deras tillgångar, de
aktieposter man har. Man borde rätta till det, man kan inte ha ett konstant
värde på aktierna hela tiden utan den måste ju följa med deras marknadsvärde och inte på anskaffningsvärdet.
Sedan lite om effektivitetsrevisionen som man kom in på här. Man frågade
om det var nödvändigt för lagtinget att ta del av den eller diskutera den. Det
var mera riktat för landskapsregeringen. Det kan vara en tolkning som är riktig. Den blir inte så mycket debatterad idag heller. Det finns tydligen inte så
stort intresse att debattera bokslutet och revisionsberättelsen, men åtminstone borde den ligga till grund för lagtingets information. Om man sedan ska debattera den eller om den ska vara en tillrättaanvisning för landskapsregeringen borde man kanske ta en diskussion i finansutskottet. Vi får
hoppas att finansministern kommer dit så vi kan föra diskussionen där.
Det var i huvudsak de saker jag tänkte beröra när det gäller bokslutet. Det
finns säkert mycket mer att nämna, men som det är så är det en historisk beskrivning av verksamheten som har varit och man kan inte tillrättalägga det
bara för att man står här och ifrågasätter och diskuterar hur mycket som
helst. Ändock vill jag påpeka för framtiden och det som ltl Mats Perämaa lyfte
upp om att man behöver ha en långsiktig affärsplan för Ab Åland, hur man
ska finansiera alla investeringar. Det är förhållandet till den kommande
klumpsumman och hur man använder framtida pengar som kommer från
PAF och Pensionsfonden. Det var mitt inlägg i den här debatten. Tack fru
talman!
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Mycket kort, de pengar som har tagits från PAF är tio miljoner. De är satta som reservering, alltså icke använda pengar, inte budgeterade för någonting. De sex miljoner PAF-pengar som vi har använt
för utveckling är PAF-pengar som redan fanns inom landskapets egen
ekonomi. Det är ingenting som vi har tagit från PAF.
Med personalkostnaderna är det så att de facto är det en minskning
om man räknar med de lönejusteringar som sker tack vare de avtal som
finns. Sedan måste man komma ihåg att när man gör förändringar, t.ex.
inom sjötrafiken, är det de facto så att det kan bli dyrare det närmaste
halvåret när personer ska kompenseras på olika sätt. Man kommer att se
effekterna av personalnedskärningarna inom sjötrafiken först under
nästa mandatperiod fullt ut. Det är precis så det fungerar inom offentlig
sektor och också inom företag.
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Ltl Brage Eklund, replik

Fru talman! Tyvärr hörde jag inte riktigt vad vicelantrådet sade i början,
men det står i analysen för resultaträkningen från revisorerna att intäkterna från PAF uppgår till 36 miljoner mot 20 miljoner året innan. Det
är de siffrorna som jag har använt och jag vet inte vad finansministern
har använt de tio miljoner som har varit redovisade i fonden. Det har varit ett kapital egentligen som man har förstärkt likviditeten med, enligt
mitt sätt att se. Det uttalades också från finansavdelningen tidigare. Sedan hoppas jag att det är som vicelantrådet säger att de åtgärder man
har gjort inom sjötrafiken kommer att visas senare i bokslutet.
Vicelantrådet Roger Nordlund, replik

Fru talman! Ledamot Eklund tog också upp det här med pensionsfonden, att den är utanför budget. Det har vi valt för att det är exakt samma
system som staten använder sig av. Vi har då jämförbarhet i det. Det
skulle vara ganska orimligt att man skulle ta in pensionsfonden som sådan och ha bara kostnadssidan. Då måste man också räkna med det att i
klumpsummesystemet finns det de facto en fordran på staten som skulle
balansera upp detta. Det är ett projekt som finansavdelningen har börjat
titta på, men det tar lite tid att komma fram till hur det här ska läggas
för att det ska bli så korrekt som möjligt. Man kan inte bara titta på
kostnaderna utan man måste också titta på intäktssidan för att det ska
bli en rättvis bild av det här.
Ltl Brage Eklund, replik

Fru talman! Jo, det har jag full förståelse för. Jag förstår också att man
inte bara kan använda det som belastar utan man måste också titta på
intäktssidan. Lite undrar jag nog över varför man har gjort så här. Nu
fick jag en förklaring att man gör som finska staten. Då är det väl så att
man har gjort fel här förut, men resultatet av den här konstruktionen är
att det blir en resultatförbättring i slutändan plus att det fria egna kapitalet i balansräkningen är på plus. Annars skulle det inte vara det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Lantrådet Camilla Gunell

Fru talman! När jag hörde debatten idag hur vi gör bokslutet över året som
gick, så slog det mig att jag i morse var in till Ålands hälso- och sjukvård. Just
den tiden på dagen och just idag var det väldigt många människor där. Många
var sjuka, gamla och skröpliga, men där var också flera frivillighjälpare som
stod i dörren och tog hand om människor och där var en personal som väntade och tog emot på bästa sätt. Hur mycket värdefullt och fint arbete utförs
inte varje dag på Åland, i många verksamheter och institutioner. Hur mycket
beredvillighet det finns att hjälpa andra bland både personal och frivilligarbetare.
När vi då diskuterar ekonomi så vad är stora problem och vad är små. Vad
är viktigt att mäta? Nu tittar vi på siffror och mäter i siffror, men jag tror inte
att jag är den enda som tycker att bokslut borde värderas i mer än ekonomiska termer. Vad har vi gjort under året som gick? Hur såg vi till att människor mådde bättre? Var det någon som under året fick det sämre och vad kan
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vi i så fall göra åt det? Hur har vi skött miljön? Hur har årets bokslut sett ut
beträffande hur det har påverkat luft, vatten, biologisk mångfald eller havet?
Vilken av välfärden, både ekonomiska och sociala aspekter, har vi tagit i beaktande? Jag tror att vi på sikt ska utveckla fler parametrar när vi gör bokslut
över ett år. Vi har hållbarhetsredovisning och vi har den ekonomiska delen,
men här finns också behov av flera mått i att se att har vi på ett framgångsrikt
sätt skött om Åland under det här året och fått fler människor att ha det bra.
Jag skulle vilja göra en liten reflektion tillbaka några år. När den här regeringen tillträdde så var ekonomin väldigt starkt aktuell i den politiska debatten. 2011 hade vi fortfarande finanskrisen och minnen av den brännandes i
ryggen och den är fortfarande mycket aktuell. Nu 2015, fyra år senare, kan
man då dra några slutsatser av hur Åland klarade sig igenom den här svåra
tiden.
Man kan säga att Åland ändå har klarat sig bra med tanke på hur det då
kändes 2008, 2009, 2010 och 2011, när vi alla höll i oss och undrade hur det
ska sluta. Vad ska det innebära för vårt näringsliv och för vår offentliga ekonomi. Nu kan vi dra en viss suck av lättnad över att det ändå gick så bra. Företagen visade sig ändå vara tillräckligt starka och stabila för att genomleva
den krisen. Oljepriset var gynnsamt. Min bild av finanskrisen är fortfarande
de fraktfartyg som låg i Västra hamnen, förtöjda vid kajen. Det är kanske det
som blev det mest bestående minnet av finanskrisen, dvs. fraktfartyg som låg
stilla till följd av färre transporter framför allt inom massa- och skogsindustrins förändringar i Finland.
Vi kan också konstatera att den offentliga ekonomin har klarat sig hyggligt.
Vi hade utjämningsfonden att ta till, att vara den buffert som den var ämnad
för, för att dämpa alltför radikala och negativa nedskärningar inom offentlig
sektor. När vi nu snart igen firar en självstyrelsedag på Åland och flaggorna
vajar i vinden och naturen är som vackrast, tycker jag att ålänningarna kan
känna sig mycket tillfreds med att få leva på en av de vackraste och tryggaste
platserna i världen.
I jämförelse med många, många andra och som också här idag har konstaterats, har vi det trots allt otroligt fint. Ekonomin är stabil och de offentliga
finanserna goda, arbetslösheten är låg, sysselsättningen är hög och vi har inte
på något irreparabelt sätt skadats av den finanskris som också har präglat
året bakom oss. I Finland däremot är det nu ett stort arbete som står framför
regeringen. Hårda nedskärningar väntar inom många sektorer.
Vi ska strax påbörja diskussionen om våra framtida utbildningar, jag ser
att ministern ser lätt utväntad ut, jag ska släppa fram honom. Det är en av de
absolut viktigaste diskussionerna som vi har att ta, hur vi investerar i framtiden, dvs. i utbildningssystemet. Det som idag ska göras och det arbete som nu
ska göras i Finland hoppas jag att man är klok nog att ha minnena från 1990tals laman med sig i åtanke när man nu skrider till verket och ska göra dessa
stora inbesparingar. Att kunna skära och förändra utan att på ett irreparabelt
sätt skada människorna i sitt samhälle och lämna efter sig ännu fler som blir
utanför samhället i långtidsarbetslöshet och sjukskrivningar, är en mycket
krävande konstart och jag önskar där regeringen i riket lycka till.
Jag tror också att vi ska vara beredda på att den här sparsleven kommer att
drabba oss i någon mån här på Åland trots att vi tack och lov kan sköta mycket av de här områdena själva. Det kommer säkert att bli en tid framför oss när
vi med stor eftertanke måste fundera över i hur stor utsträckning vi följer ut989

vecklingen i Helsingfors och i hur stor utsträckning vi avstår att följa utvecklingen i Helsingfors, i den mån vi själva kan besluta. Jag tror att i dagens läge
och i dagens värld, om man ska främja fosterlandet såsom man har sagt, bör
man göra det med öppen hållning gentemot omvärlden. Det är bara på det
sättet som vi idag kan främja fosterlandets intressen.
Här på Åland ser jag att det kommer statistik om att 250 personer blev nettoinflyttning för ifjol. Det är en bra siffra. 900 flyttar totalt till Åland per år,
men många flyttar också bort, framför allt för studier. Så länge vi har fler som
flyttar in än som flyttar ut så att det blir ett plusbetyg för vårt samhälle, så
länge det finns människor som vill välja Åland som sin livsplats och på den
ort man vill verka och leva, är det bra. Det ska vi ta som ett gott betyg till vårt
samhälle, så länge det finns inflyttning.
Med tanke på den kommande utbildningsdebatten så är en bra skola och
en bra barnomsorg fortfarande det allra bästa som Åland kan erbjuda om
man ska få folk att flytta hit. Vi kan erbjuda världens bästa vardag. Det är
ändå fem dagar i veckan som är vardag när vi vill att det ska vara tryggt och
när vi vill att livet ska fungera. Helgernas glitter och glamour kan man söka i
de omkringliggande storstäderna.
Den här mandatperioden går också mot sitt slut och landskapsregeringen
kommer i slutet av juni att också göra ett bokslut över de här fyra åren. Vi kan
glädjas åt att vi ändå nu har uppnått en ekonomisk situation som är stabil och
att vi också ska glädjas åt att vi inte står inför samma akuta sparläge som man
gör i riket. Vi ska också glädjas åt att Åland växer och att de tillväxtsatsningar
som regeringen har gjort har burit frukt. Vi ser att det nu går igång och att det
kommer att innebära en positiv utveckling för landskapet. Att vi har kunnat
åstadkomma den digitala agendan, att kommunernas socialtjänst så småningom ser dagens ljus och att den tillväxtplan som minister Valve just presenterade också innebär ett nytt sätt att tänka om framtiden och hur vi ska
skapa ett Åland som både är hållbart och attraktivt för människor runt omkring. Fru talman! Tack för mig!
Ltl Brage Eklund, replik

Fru talman! En liten sak i alla detaljer. Jag har läst om, jag kommer inte
ihåg om det var i effektivitetsrevisionen eller i annan revisionsberättelse,
där revisorerna lyfte upp ärendehanteringen på regeringsnivå. Fortfarande konstaterade man att istället för att snabba upp ärendehanteringen så har den egentligen dragit ut istället. Vad har landskapsregeringen
gjort för att påskynda det? Jag har väckt frågan tidigare och man har då
hävdat att man ska göra alla insatser för att bli bättre, men ärendena
ökar istället för att minska.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Fru talman! Jag tror att det hela har en mycket praktisk förklaring. Det
ena är att det här är ett område där man från ledningshåll kontinuerligt
måste påminna om att få undan ärenden och se till att det rullar på. Det
är så också att vi är färre vilket innebär att ärendehanteringen kan fördröjas. Det här är någonting som vi har ögonen på och vi hörde förvaltnings- och utvecklingschefen ta upp frågan för någon dag sedan. Det här
är någonting som vi igen måste sätta fokus på.
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Ltl Brage Eklund, replik

Fru talman! Det är bra om man har ögonen på det och man försöker åtgärda det. Det väcker allmän irritation ute i samhället hos dem som väntar på ett svar på kanske en ansökan om stöd eller vad som helst. Hanteringen måste åtminstone försöka hålla sig inom de tre månaderna. Om
det bygger på så här blir det bara värre och värre. Där bör man titta på
vilket sätt man kan förenkla det. Jag kan inte ge svaret, men jag hoppas
att lantrådet tar det med sig och för det vidare.
Lantrådet Camilla Gunell, replik

Fru talman! Det är absolut så att ärendena ska rulla på och man ska
komma till beslut och få dem från bordet. Man ska också sätta en stor
ära i att följa förvaltningslagen beträffande tiden som ärendena ska hanteras. Det här är absolut en fråga för förvaltningen att jobba vidare med
för att få effektivare processer. Vi kan också komma ihåg att vi har haft
och har just nu många områden där vi inför nya metoder och inför också
ett nytt tankesätt och nya sätt att arbeta på vilket har tagit en del kraft
från ärendena, de rutinmässiga ärendena. När man ställer om, förnyar
och förändrar, så får det också konsekvenser.
Talmannen
Replikskiftet är däremot avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad.
Kan förslaget att remittera ärendena till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Båda ärenden remitteras till finans- och näringsutskottet.
Föredras
5

Förslag till utbildningspolitiskt program för landskapet Åland
Landskapsregeringens meddelande (M 2/2014-2015)
Enligt 30 § i arbetsordningen kan lagtinget på förslag av talmannen remittera ett meddelande till ett utskott eller till självstyrelsepolitiska nämnden. Beslutar lagtinget att ett
meddelande inte ska remitteras antecknas ärendet för kännedom. Talmannen föreslår
att ärendet inte ska remitteras till utskott.
Diskussion.
Minister Johan Ehn

Fru talman! Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge, eller vad
det nu heter. Det var för tre plenum sedan som jag för första gången bad att
få komma upp och presentera detta.
Landskapsregeringen tillsatte den 17 juni i fjol en utbildningspolitisk delegation med representanter för samtliga partier i lagtinget, representanter för
förvaltningen, då främst utbildnings- och näringsavdelningarna, arbetsmarknadens parter och kommunerna. Här var tanken att den utbildningspolitiska
delegationen skulle bli ett forum för dialog, analys och prognostisering av det
framtida utbildningsbehovet.
Delegationens första uppdrag blev att utarbeta ett långsiktigt dokument för
en stabil utbildningspolitik på Åland. Det har nu resulterat i det förslag som
ligger på era bord i dag, nämligen ”Förslaget till utbildningspolitiskt programkompetens 2025”. Vi valde att i delegationen först föra ganska djupgående diskussioner om vad vi tyckte att det skulle finnas för innehåll i ett sådant här program. Vi konstaterade att vi som satt där var företrädare för det
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som kunde anses vara någon typ av beställare, de som beskrev vad som behövdes i utbildningsväg för våra ungdomar i framtiden. Efter det så lät vi ett
antal arbetsgrupper inom grundskola, gymnasium, högskola och livslångt lärande, med representanter från respektive områden, men också representanter för studerande och arbetsmarknadsparter att finnas med och plocka fram
ett underlag för skrivande av själva programmet. Tanken var att genom det
här meddelandet hålla en mera övergripande utbildningspolitisk diskussion
här i lagtinget för att sedan slutligen på landskapsregeringsnivå fastställa ett
långsiktigt styrdokument, som kan tjäna som ett sjökort för hur vi navigerar
oss fram när det gäller utbildningspolitiken framåt.
Det som vi konstaterade i utbildningsdelegationen är att den åländska skolan så här långt har lyckats ganska bra. I jämförelse med t.ex. Sverige var vi
rätt nöjda, vilket många andra också är. Vi har kunnat konstatera att vi har
delvis olika syn på hur utbildningspolitik kan föras och vad som krävs, men
de huvudsakliga riktlinjerna har man inte använt i någon slags politisk slagträanda. Vi har faktiskt försökt prata ihop oss och det vill vi också fortsätta
med här.
Grunden för programmet har vi sökt i EUs övergripande strategi Europa
2020, som beskriver hur man på europeisk nivå ser att vi kan skapa ett konkurrenskraftigt samhälle och ett konkurrenskraftigt Europa i en alltmer internationaliserad värld. Här finns beskrivningar av det som EU kallar för
nyckelkompetenser. Tillsammans med det material som ÅSUB tog fram i den
rapport som jag har här i min hand ”Utbildningsbehov och arbetsmarknad
2025”, har vi sedan försökt anpassa det till de åländska förhållandena. Som
jag sade kan vi konstatera att utbildningen på Åland i dag fyller hög kvalitet.
Den motsvarar långt behoven enligt den här rapporten som ÅSUB har gjort,
men man lyfter också fram ett antal utmaningar. Framför allt lyfter man fram
att vi behöver fokusera på flexibilitet, strukturanpassning och policysamverkan.
Det här dokumentet som vi idag debatterar i salen är tänkt att ha målen,
som finns formulerade, som styrande. Det som finns som förslag till åtgärder
ska mera ses som förslag och exempel på hur man kan nå målen. Jag är övertygad om att när man börjar bryta ner det här och ska förverkliga målen som
finns kommer man att både få ompröva och hitta nya förslag till lösningar för
att nå målen. Jag ska i det här anförandet försöka sammanfatta de mål som
jag också ser, i sex huvudrubriker:
1. Hållbar skola
2. Flexibel skola
3. Digital skola
4. Jämlik och jämställd skola
5. En entreprenörs skola
6. En integrerad skola
Sex mycket viktiga områden i förhållande till den bakgrund som jag beskrev inledningsvis. Vi tittar på en hållbar skola och vad vi menar med det i
det utbildningspolitiska programmet. För det första ser vi att en hållbar skola
måste ge oss livskompetens. Det måste stöda ett livslångt lärande. Då tror vi
att det finns några saker som är speciellt viktigt, kreativitet, att se till att
uppmuntra och lyfta fram kreativiteten hos våra ungdomar. Genom det så får
vi också ett nyskapande och en vilja till att upptäcka och göra nya saker. Det
här kan kopplas till entreprenörskap. Ett entreprenörskap som gäller såväl i
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det egna livet som i det att kunna skapa företag, hitta lösningar på saker och
ting i vårt samhälle.
Ett ord som passar bra in på det är också nyfikenhet. I livskompetens så för
att kunna uppnå de bitarna krävs att man känner trygghet, både i arbetsmiljöer och att vi har en skola som inte är full med mobbing och problem med att
känna sig välkommen varje dag. Vi behöver också se till att vi ger ungdomarna kommunikationsförmåga. Här handlar det om det klassiska skriva, läsa
och också räkna, men alltmer det som jag kommer att återkomma till lite
längre fram, dvs. kunskaper i IKT, IT eller vad vi väljer att kalla det, dvs. möjligheterna att klara av att använda den nya tekniken.
För att få en hållbar skola måste vi också lära våra ungdomar att hälsan
och motionen är viktig. Vi lyfter också den biten i det här programmet som
fokusområde. Ska man känna en möjlighet att kunna ta till sig alla de här
livskompetenserna på ett bra sätt behöver det också finnas en stor möjlighet
för eleverna till brukarinflytande, både för elever och för elevernas föräldrar.
Hur åstadkommer man då den hållbara skolan? För det första behöver
man se över läroplaner och kursplaner. Vi behöver inspirera lärare till innovativa och nytänkande undervisningsmetoder. Grunden finns hos våra lärare
idag, vi har en duktig lärarkår ute i våra skolor, men precis som alla andra yrkeskategorier behöver man utgående från vad som händer på en arbetsplats
och i samhället få möjlighet till att utvecklas och att kunna möta de nya krav
och behov som finns på arbetsplatsen, i det här fallet skolan.
Jag vill också ge konkreta exempel på att man behöver stärka språkkunskapen, matematik, kreativa ämnen och motion. Det här måste vi göra genom
att se över såväl styrdokument som den timfördelning som vi har. Då handlar
det också om att våga prioritera så att man inte bara påför nya saker. Påför
man nya saker så bör man också visa på vilket sätt man kan integrera det i
utbildningen.
Vi vet idag att vi t.ex. inom yrkesutbildningen bara erbjuder möjlighet att
läsa engelska som främmande språk. Det är ingenting som är klokt framåt
utan det behöver lyftas fram. Tittar vi på programmering som har varit aktuellt tidigare som en del av att skapa kunskaper i IKT, så tror vi att det är
någonting som man ska försöka kombinera med t.ex. matematik och annan
undervisning, som ett redskap, som en möjlighet att jobba vidare på saker
och ting.
När det gäller att utöka kreativiteten handlar det om att se kreativitet och
kreativa ämnen som möjligheter att lyfta in i egentligen alla ämnen som vi
har i skolan, men samtidigt också göra tydliga satsningar i t.ex. ÅMI. Motion
och rörelse, här tror jag och här tror vi som har varit med och tagit fram programmet, att det dels behövs satsningar inom gymnasieskolan på flera timmar, men vi måste också få in ett tänk där inte motion och gymnastik blir enbart tänkt som någonting som finns på sidan av utan det behöver integreras.
Här finns många kreativa idéer om allt från aktiva planerade raster till att
man i matematikundervisning eller svenska eller egentligen vilken undervisning som helst genom att man planerar in det i arbetsplanerna, kan se till att
ungdomar får röra sig mycket, mycket mera än vad de har fått göra tidigare.
Som jag nämnde så inom yrkesgymnasiet ser vi framför allt ett tydligt behov av att vi här behöver planera in flera lektioner i gymnastik och praktisk
hälsokunskap, dvs. att vi lär de som ska bli de kommande yrkesverksamma
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också hur man tar hand om sig själv så att man inte drabbas av förslitningsskador och så att man håller sig i skick längre.
När det gäller att skapa en hållbar skola behöver vi också titta på hur vi använder resurserna. I dagsläget är det så att de som har påbörjat gymnasieutbildning så har ungefär 80 procent fått ut sin examen inom fyra år. Inom
högskolan är motsvarande siffra 61 procent på fem år. Det säger sig självt att
där har vi en utmaning. Den målsättning vi har ställt upp är att inom fyra år
på gymnasieutbildningen ska minst 90 procent av dem som har påbörjat vara
ute med en examen och inom högskolan samma sak inom åtta år. Då krävs
det att man funderar på åtgärder hur det här ska kunna göras.
Jag kommer att återkomma till det när jag också pratar om hållbar och
jämställd skola, men framför allt handlar det om att också ge möjligheter för
de studerande, både på gymnasienivå och på högskolenivå att använda sig av
tidigare förvärvade kunskaper och få dem godkända i sin utbildning. Det
handlar om att utveckla möjligheter till alternativa studievägar, det handlar
om att stärka stödet för specialundervisning, stärka rådgivning och handledning och också jobba med trivsel.
En annan sak som är väldigt viktigt när det gäller att skapa en hållbar skola
är att man upplever både från samhället och från de studerandes sida att utbildningen är relevant. Här gäller det för oss att mäta det med jämna mellanrum, göra utvärderingar som ger oss svar på hur utbildningen som vi bedriver
idag är anpassad utgående från den värld vi lever i. Det gäller att vi får regelbundna analyser och prognoser för att förutse vilka framtidens kompetensbehov är.
Jag tror också att det är väldigt, väldigt viktigt att vi stärker kopplingen till
just arbetslivet. Här handlar det om att vi ska få det effektivare informationsutbyte och påverka yrkes- och branschrådet på högskole- och gymnasieutbildningen. Vi behöver titta på möjligheter att öka den arbetsbelagda utbildningen i form av praktik och liknande. Det gäller att kanske ge möjligheter att
plocka ut, under en utbildnings gång, olika delexamen som gör att man kan ta
en paus i sin utbildning, gå ut och få en känsla för om det här valet som gjordes verkligen var rätt och kunna använda sig av det när man i följande steg
tar ut sin slutliga examen.
Lärlingsutbildning är någonting som är på tapeten i hela Europa, Tyskland
och Schweiz har hållit på med det länge, Sverige diskuterar, Norge och Danmark har försökt med olika modeller. Här har vi en grund i den läroavtalsutbildning som vi idag har, men vi behöver titta på de olika exemplen som finns
runt omkring oss och se hur vi tar det vidare. Vi lyfter också fram det att vi
ger lärarna möjligheterna på de yrkesutbildade linjerna att bedriva olika typer av trafik eller arbetstidsperioder.
Inom den högre utbildningen tror vi att vi behöver titta lite närmare på
vilka behov det finns, t.ex. vilka kunskapsbehov har självstyrelsen för att
kunna utvecklas vidare inom autonomiområdet och liknande. På vilka områden behöver vi här på Åland idag gå från att enbart nu utbilda på Bachelornivå till att man ska göra masters-utbildningar. Vi har visat på att inom det
maritima klustret, inom IT, inom finans och försäkring och inom livsmedel
har vi naturliga förutsättningar att göra det här, men vi tror också att vi måste
göra det i samarbete med det som finns runt omkring oss. När det gäller
högre utbildning utnyttjar vi inte idag potentialen i att kunna bedriva forskning på olika sätt.
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När det gäller en hållbar sak nämnde jag internationaliseringen redan tidigare. Här handlar det framför allt om att vi ser till att ge, som jag var inne på,
starka språkkunskaper för våra ungdomar. Inte bara språkkunskaperna, här
behöver vi också stärka kunskaper och förmåga till kulturell förståelse. Vi ser
idag när människor blir rörliga, vi har börjat mötas och träffas på ett nytt sätt,
när nya människor stiger in i ett samhälle, att risken för att det uppstår konflikter och missförstånd är ganska uppenbar. Därför gäller det att integrationsutbildning också ser till att man har möjlighet att få kunskap om hur det
nya samhället fungerar, det man har kommit till, men samtidigt också att
man har möjlighet för den inflyttades del att dela med sig av den kultur man
bär med sig från det tidigare landet. Det är någonting som ständigt behöver
bevakas från landskapsregeringens och landskapets sida. Kommer man med
en examen från ett annat land ska det vara naturligt att på ett mycket enkelt
sätt komma in och kunna använda den i det åländska samhället. Det finns
möjligheter idag, det går att utveckla.
Den andra punkten var en flexibel skola. Här tror jag att ett av de stora målen man måste lyfta fram är en ökad individanpassning. I gymnasiet idag har
vi jobbat mycket med att skapa program och olika typer av ganska snäva ingångar. Här beskriver vi möjligheter att skapa ett årslöst periodsystem med
flexibel antagning. Vi tycker också att man bör lyfta och utveckla användningen av IT i det här sammanhanget och ge individerna möjligheter att via
tekniken faktiskt också ha möjligheter att få ett större utbud än vad kanske
skolan på hemmaplan kan erbjuda.
Ser vi till flexibiliteten i en skolas och för att få en flexibel utbildning gäller
det också att se till att vi stärker vuxenutbildningen. I dagsläget så har det varit så under många, många år att vi från landskapets sida framför allt har satt
våra resurser på ungdomsutbildningen. Det är bra, det är grunden, men ser vi
framåt behöver vi skapa bättre tillgänglighet och bättre kompletteringsmöjligheter för att kunna vara anställningsbar och kunna växla under en hel yrkeskarriär.
Den tredje dimensionen jag lyfte upp om en skola var en digital skola. Här
vet vi att alla idag behöver digital och media kompetens. Det här är någonting
som vi måste se till att beakta i alla våra styrdokument. Tittar vi idag i läroplanen finns det ganska goda skrivningar kring det. Det vi behöver göra är att
vi ser till att skärpa dem och också ge fortbildning precis som vi har gjort idag
så att man har förutsättningar att kunna använda det här. När det gäller digitala skolan finns också ett krav på att vi behöver ha god tillgång på digitala
verktyg och digitala system.
Som sagt var, vi föreslår också att programmering införs i grundskolans
undervisning, inte som ett enskilt ämne utan som ett redskap inom olika ämnen så att man får ytterligare möjligheter att kunna både utveckla sitt eget lärande, men framför allt också i framtiden kunna använda den digitala plattformen för att skapa sig jobb och liknande.
Den fjärde punkten var en jämlik och jämställd skola. Här handlar det väldigt mycket om också det som vi har pratat om tidigare, dvs. att kunna individualisera. Vi vet idag att antalet ungdomar och barn som har inlärningssvårigheter av olika slag, som har funktionshinder av olika slag har vi haft bättre
möjlighet att hitta och diagnostisera. Vi har också varit väldigt duktiga på att
ta hand om den här gruppen ungdomar i vår grundskola, men ser vi vidare
när det gäller yrkesutbildningarna har vi inte lyckats utveckla det här i lika
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stor grad. Ett arbete pågår här, men det finns mycket kvar att göra för att få
ett ökat utbud av yrkesinriktad specialundervisning, att utveckla arbetssätt
och metoder som skapar förbättrade möjligheter att nå målen i läroplanerna
och också att komma ut och kunna ta aktiv del i samhället.
Ett jämlikt utbildningsutbud är också viktigt ur perspektivet att vi måste ta
vara på den potential vi har. Jag är övertygad om att gör vi en genuskartläggning av dagens utbud så kommer vi att upptäcka att vi inte är perfekta. Det
skulle vara väldigt konstigt om vi var det. Nu föreslår vi att man ska se till att
man använder sig av den här typen av redskap för att kunna göra förändringar.
När det gäller entreprenörsskola, det som var min femte punkt, jag börjar
närma mig slutet, är skolan en viktig plats för att skapa grunden för det eller
finslipa det som finns hos var och en av de elever som börjar grundskolan.
Jag nämnde inledningsvis att det finns en koppling mellan det som är nyskapande, det som är kreativt och entreprenörskap. Därför lägger man inte
grunden alltid genom att börja undervisa tidigt om hur man startar nya företag och hur man på olika sätt lär sig företagsekonomiska termer. Vi tror att
det viktiga är att understöda och utveckla just kreativiteten. Den måste också
se till att våra närmiljöer är anpassade efter det här. Vi måste ha läroplaner
som faktiskt uppmuntrar till de här bitarna och framför allt när vi kommer
till gymnasialstadiet också har entreprenörskap kanske som en del av ett
ämne i samtliga utbildningar. Det här måste ske i ett nära samarbete med näringslivet. Det är de som kan de här sakerna, det är de som kan hjälpa oss att
se till att få ut det här bäst.
Fru talman! Till sist handlar det om att skapa en integrerad skola. För oss
är inflyttning en överlevnadsfaktor. Det har det alltid varit och det kommer
det alltid att vara. Hur lyckas man då att dra nytta av en inflyttning? Jo, genom att se till att integrationen fungerar. Vad är viktigast i integration? Jo,
det är att man kan skapa kommunikation och förståelse. Här finns förslag i
programmet om större kunskaper i svenska för inflyttare. Genom att man när
man inför utbildning på olika sätt för människor som flyttar in också ska
kunna ge dem kunskaper i sitt hemspråk för att lära sig det här. Man kan
också lyfta in svenska som andraspråk för inflyttare hos barn och ungdomar.
Vi behöver hela tiden följa med vilka behoven är hos dem som flyttar in. Det
här är inte statiskt.
Programmet som sådant innehåller väldigt övergripande mål. Det visar på
de utmaningar och möjligheter som finns. Nu krävs det för det här konkreta
åtgärdsplaner i form av skrivningar i budget, uppföljning och separata projekt för var och en av de här. Vi har inte gjort kostnadsberäkningar utan det
är någonting som man gör när man tar sig vidare. Programmet ska ses, som
jag inledde med, som en grund för att hitta de bitar som vi gemensamt kan
säga att det här är vi överens om, det här är målsättningarna. Sedan jobbar vi
gemensamt fram med de kommande regeringarna och också åtgärderna.
Tack fru talman!
Ltl Katrin Sjögren, replik

Fru talman! Det är ett mycket omfattande och intressant program som
vi ska debattera här nu. Man skulle kunna debattera i dagar om man
skulle vilja. Jag tar fasta på en alldeles konkret sak, en uttalad målsättning. Utbildningsdelegationen har varit helt enig i att man säkert ska
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beakta målsättningen att bereda alla ungdomar en studieplats efter
grundskolan. I dagens tidningar kan vi läsa hur det de facto inte alls
överensstämmer med verkligheten. Insändaren var mycket värdefull.
Man kan också läsa hur barn och ungdomar på rikssidan har helt andra
rättigheter än vad barn och ungdomar har på Åland. Det är en verkligt
allvarlig sak. Det kan knappast utbildningsministern belastas för eftersom det har varit så under en tid, men vi måste åtgärda det här.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Vad gäller hur läget är på rikssidan vill jag inte uttala mig
med exakthet för jag vet att det även där finns brister. Det finns ett uttalat önskemål även där om hur saker och ting ska fungera, men det fungerar inte så heller i praktiken. På pappret kan det se bra ut. Jag är inte
nöjd med hur vi har det här i dagsläget och därför betonade jag det
också i min presentation. Vi har jobbat med de här sakerna på ganska
många olika sätt under den här tiden. Åtminstone jag har lärt mig i det
här sammanhanget att det inte finns någon universallösning. I det här
fallet handlar det verkligen om att hitta individanpassade lösningar. De
ungdomar som idag inte passar in i normala facken som vi har skapat,
har problem idag och där måste vi hitta individuella lösningar. Tittar vi
på statistiken från tidigare år har vi ändå lyckats, trots att regelverket
inte alltid är på plats, att hitta individuella lösningar till de flesta, åtminstone de senaste två åren som jag har i färskt minne.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Nu vet vi att det ser ut som om hälften av de som söker får
plats. Det är också anmärkningsvärt. Jag är helt med på tåget om att vi
ska ha individuella lösningar eftersom problemen och utmaningarna ser
helt olika ut för olika personer, men vi måste också ha ett rättssäkert system och att man har rättigheter också om man har speciella behov. Det
är en bugg i vårt system vad jag kan förstå att det kommer fram till godtycke, man tar beslut i styrelsen för Ålands gymnasium vem som ska ha
rätt till anpassade kurser, vem som får tillträde till utbildningen.
En sak som jag också vill höra en kommentar kring är den ekonomiska resultatfinansieringen som var lite flyktig att läsa. Jag förstår inte
riktigt vad man menar, finansieringsmodeller för specialundervisning
osv. En liten utveckling på den sidan, tack.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! När det gäller att hälften av de studerande står utanför platser är det efter en första körning av de platser som finns, då visar siffrorna på det. Erfarenheterna visar att när vi har fördelat platserna utgående från de behov som i verkligheten finns har vi inte kvar dem på det
sättet. Jag upprepar det jag sade inledningsvis i repliken till ledamoten
Sjögren, jag är inte nöjd med exakt hur det här ser ut. Jag skulle vilja ha
en större förutsebarhet i de här systemen, men problemet är att det inte
är lätt att skapa. Jag väntar för tillfället på en rapport från en arbetsgrupp som har suttit på avdelningen med att komma fram med förslag
på hur vi ska förändra det här. Jag hoppas att vi ska kunna fatta beslut
som leder till positiva förändringar redan till nästa läsår, men jag inser
också att det är ett väldigt stort område. När det gäller finansieringsmo997

dellerna handlar det väldigt mycket om högskolesidan som vi har sett att
vi behöver ha en utökad resultatfinansiering, framför allt om vi bolagiserar.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Fru talman! Tack för en bra redogörelse och för ett bra program. Det jag
lite vill lyfta är en positiv sak som ministern också betonade. Det är delen med att mångsidig motion och rörelse ska ges ökat utrymme. Det är
jättebra. Det jag lite vill betona är att det borde bli roligt också, man
måste se till att det blir roligt. Det får inte bli som när jag gick i skolan
när man sade att nu ska du göra 50 armhävningar. Det måste bli någonting riktigt roligt så att man blir motiverad att göra det. Jag vill betona
att man ska ta med det när man utformar insatserna för just den biten.
Tack!
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Jag delar fullt ut ledamoten Carlssons reflektioner kring
detta. Det är kanske i första hand en pedagogisk utmaning att se det här,
men i de styrdokument som formuleras bör de här sakerna lyftas upp,
dvs. man ska motivera till ett eget självständigt tränande. Det är inte så
att man alltid måste ha skolan eller någon annan som ska se till att det
här ska bli gjort. Tycker man att det är roligt kommer man att göra det
självmant. Vi delar fullt ut den här synen, ledamot Petri Carlsson och
jag.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Sara Kemetter replik

Tack fru talman! Tack ministern! Jag vill ställa några frågor om digitaliseringen i skolan och också om programmering. Vi ser att vi går mot en
digitaliserad värld och jag förstår att man i ett sådant här framtidsdokument lyfter fram det. Det är ändå ett problem, åtminstone för kommunerna. För det första har kommunerna ganska ansträngda ekonomier
och har inte möjligheter att sätta ner så pass mycket pengar på att köpa
in alla de verktyg och medel som behövs. Sedan måste man också sätta
in klara fortbildningsmöjligheter för lärarna. Det här är någonting som
inte finns med i deras utbildning. Det är någonting som man eventuellt
kunde ta upp i samband med landskapsandelarna.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! När det gäller fortbildning delar jag fullt ut ledamot
Kemetters syn på det hela. Det kanske är en av de viktigaste delarna för
att få en implementering av användandet av IT i skolan på ett bra sätt.
Där har vi under de senaste åren, under de senaste två mandatperioderna skulle jag vilja påstå, jobbat väldigt mycket med att stötta det även
från landskapets sida. Vi har skapat systemet med s.k. MIPP, dvs. vi har
ett system där lärarna får lära sig att använda det på ett bra sätt, men
hela satsningen på att lära sig saker och ting behöver fortsätta.
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När det gäller att bekosta själva infrastrukturen eller hårdvaran i det
här sammanhanget, har vi en utmaning. Den utmaningen gäller för hela
digitaliseringen. Det är en fråga precis som ledamoten Kemetter är inne
på, som behöver beaktas när man syr både den digitala strategin i ÅDA,
men också i det sambandet med att man måste se möjligheter till
systemskifte. Man går för att använda en sak till en annan.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack fru talman! Det stämmer att lärarna går igenom en MIPPutbildning, men det är mycket grundläggande användning av datorer
som man använder, Word, Powerpoint och hur man gör en film och så.
När vi går in på programmering börjar vi nog vara på ett sådant område
att man inte riktigt kan kräva det av lärarna. Idag är det nästan som ett
helt eget ämne. Jag ifrågasätter just programmering, är det faktiskt det
vi ska syssla med i grundskolan?
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Som jag sade inledningsvis behövs det fortsatt stöd för fortbildning. Det kommer att kontinuerligt behövas och framför allt när
man inför nya tekniker. När det gäller specifik programmering kanske
ordet i sig inte alltid visar vad det är. I den nya finska läroplanen som
togs fram under den förra mandatperioden under socialdemokratisk
ledning i det finska utbildningsministeriet, så har man gjort det så att
man har integrerat det i två ämnen, matematik och slöjd. Det är inte så
att man lär sig programmera ett visst språk utan man lär sig en logik och
ett tänkande. Det kan handla om att använda program där man lägger
olika pilar som visar hur en dubbel eller någonting liknande ska styras,
eller att man genom att lära sig små enkla kommandon hittar olika sätt
att lösa olika problem på. Det handlar inte om att lära sig ett programmeringsspråk utan om att lära sig logiken och tänkesättet om programmering.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Axel Jonsson, replik

Fru talman! Flexiblare utbildning är ett av målen i det här utbildningspolitiska programmet. Vi aktualiserar en diskussion som är oerhört väsentlig vad gäller utbildningen. Frågan som man måste ställa sig är att
om man vill göra skolan mer flexibel eller vill man göra eleverna mera
flexibla. Vi vet i dagens värld så blir den alltmer fylld av specialister. Det
skapas ett stort behov av generalister, av ungdomar som har en bred
allmänbildning och goda kunskaper att anpassa sig efter förändringar
som sker framöver. Vi vet att omvärlden förändras allt snabbare. Det är
något som är oerhört viktigt här på Åland, ett litet samhälle är beroende
av vad som sker i omvärlden. Därför ställer jag mig lite frågande till
målsättningen. Innebär den enbart något positivt för eleverna, att kunna
välja och vraka mellan allt möjligt? Kan det här innebära en risk att man
går miste om den starka och goda allmänbildningen vi har i utbildningen på Åland?
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Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Ledamoten Jonsson och jag delar den här synen om att för
att kunna bli flexibel måste man ha en god bas att stå på. Det här handlar framför allt om att kanske ha en skola som levererar ut flexibla elever, men för att det ska vara möjligt måste man också ha en utbildning
som hela tiden följer med sin tid och är med på vad som händer runt
omkring. Det betyder att allmänbildningen och grundkunskapen som
behövs kommer att förändras. Det är det vi har försökt beskriva på något sätt. Möjligheten att faktiskt utgående från de förändringar som görs
ska också kunna anpassa skolan på ett flexibelt sätt. Inte så att man ska
låta ungdomar gå in i blindrör, som sedan inte leder någonstans utan
snarare tvärsom ska vi förbereda dem för att bli flexibla samhällsmedborgare. För att det ska vara möjligt tror vi också att man behöver ha en
flexibel skola där man tar till vara de kunskaper som finns och som man
kan värdera på ett vettigt sätt.
Ltl Axel Jonsson, replik

Fru talman! Det låter bra, men jag saknar lite det resonemanget i det här
kapitlet. Kanske fokus ligger mera på all möjlighet för individerna att
välja sin egen utbildning. Det är lätt att hålla med om att det låter bra på
pappret, men vi vet också att om man nu studerar erfarenheterna av
gymnasiereformen så har flexibiliteten och valmöjligheten för individen
också ett pris när det kommer till schemaläggning och organisation i övrigt. Det är lätt att hålla med om att individanpassad skola och valmöjlighet för eleven låter bra, men det finns också en praktisk verklighet.
Det är viktigt att betona att den praktiska verkligheten inte får gå ut över
den starka och goda allmänbildningen som vi av tradition har haft i
Ålands skola.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Som sagt var i tidigare replik är vi överens om detta. Det
finns ingen grundläggande vilja hos oss som har varit med och tagit
fram programmet att åstadkomma något sådant utan snarare tvärsom.
Jag vill också säga att när vi har suttit och skrivit detta har vi noterat att
de åtgärder och målsättningar som man sätter upp under de olika rubrikerna kunde också komma upp på andra ställen. Vi har försökt att inte
upprepa oss alltför mycket. Det kan uppstå om man läser bara ett kapitel
kring flexibilitet att man får en känsla av att det handlar enbart om den
biten. Som helhet har vi försökt måla upp det som jag i en tidigare replik
försökte säga också.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik

Tack fru talman! Minister Ehn pratar om validering och integration som
en viktig del i det här. När jag läser att inflyttades möjlighet att delta
som fullvärdiga medborgare stärks och inflyttades barns förutsättningar
att genomföra grundskolan stärks så blir jag glad. Jag hoppas att man
någonstans här kan hitta de behövliga skyddsnäten för de inflyttade
barnen som kommer när det gäller att få fram information till föräldrar
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och föräldrarna förstår hur den åländska skolan fungerar, vilket inte alltid är så enkelt om mamma eller pappa är analfabet. Hur ska man då få
fram informationen till föräldrarna och inte sätta allt det vuxna ansvaret
på eleven.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Ledamoten Holmberg-Jansson sätter tummen på ett väldigt
väsentligt område som faktiskt inte är helt lätt att svara på hur man ska
göra. Vi har däremot velat lägga fokus på att vi ser att här finns område
där man måste lägga tid framöver. Vi har gjort satsningar under den här
mandatperioden som har byggt på att vi har ett antal individer som har
kommit till Åland idag som är vuxna och som helt och hållet saknar ett
skrift- och lässpråk, dvs. man är analfabet. Då blir möjligheten att följa
med i skolan väldigt svår. Det har vi försökt åtgärda genom att hitta
möjligheter att lära dessa föräldrar svenska. Vi ger dem möjligheten att
lära sig svenska. Det finns massor kvar att göra. Jag vill återigen lyfta
det jag lyfte i anförandet, dvs. att skapa den kulturella förståelsen, att se
till att man blir en integrerad del. Där är det faktiskt inte bara skolan
som kan göra någonting utan där är det du och jag och det civila samhället som måste vara med här och se till att vi öppnar upp föreningar
och se till att vi får med dem i ett socialt sammanhang. Då kan vi lyckas
med det här. Det är mycket av det som sker för integration.
Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik

Tack fru talman! Det är inte alla som flyttar hit som är analfabeter, det
finns verkligen sådana som kommer hit och besitter stora kunskaper.
Därför är det glädjande att ministern lyfte fram det här med validering
och att kunna få sina betyg och kunskaper validerade och godkända. Det
är ett enormt resursslöseri om en optiker eller en fysioterapeut inte vara
det som man är, sitt yrke, på grund av att de saknar svenska. Där finns
det en stor brist idag att bara få det grundläggande i svenskan inom sitt
specifika yrkesområde. Jag hoppas att det här på något sätt ska öppna
upp för det. På samma sätt som de som går i gymnasiet kan lägga ner tid
på att lära sig svenska genom att eventuellt tenta bort det modersmål de
har som ett främmande språk. Det vore en ypperlig lösning för att kunna
plocka in mera svenska kurser. Det fungerar om de pratar ryska, för ryskan är ett ämne i lyceet.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Ytterligare viktiga aspekter och goda förslag på hur man
skulle kunna lösa dessa utmaningar som vi ser. När det gäller validering
är det en bra bit på vägen, mycket tack vare att EU ställer mycket höga
krav på det här just med processen om Europa 2020, men det finns en
hel del kvar att göra i det här sammanhanget. Det gäller också möjligheten att lära sig språk och att få möjlighet att kanske via det egna hemspråket också kunna förstå det nya språket man ska lära sig så tror jag
att man har stor nytta av den nya tekniken. Det kan vara svårt att kunna
ge stödet på hemmaplan alla gånger och då kan vi använda oss av att det
här finns runt omkring oss och på ett ganska lättillgängligt sätt om man
använder sig av den nya tekniken. Allt det här är sådant som kräver investeringar och som kräver att vi också lägger resurser på det. Jag tror
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att vi får mångfalt tillbaka om vi ser till att vi tar tillvara de resurser som
finns.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torsten Sundblom, replik

Fru talman! Jag är inne på samma tema som en tidigare replik. Det är
att uttrycka en tillfredsställelse att man i programmet har skrivit utökad
motion i skoldagen. Det är en väsentlig fråga när man ser sig omkring i
samhället. Vi ser här hur man rullar på surfplattorna. Man fastnar lätt i
den digitala världen. För framtiden och hälsan är motionen väldigt viktig och därför vill jag uttrycka min tillfredsställelse över att man har
skrivit utökad.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Det utbildningspolitiska programmet är framtaget av en imponerande samling personer med en bred kompetens och många års erfarenhet
och gediget engagemang. Programmet målar stora och breda penseldrag. Det
finns få saker som man inte kan hålla med om och det har lyckats fånga aktuella frågeställningar och utmaningar. Tidsrymden med utvecklings- och utbildningsstrategier fram till år 2025 känns nästan ofattbar. Frågan är om den
är realistisk.
Utvecklingen inom många samhällsområden är för tillfället bindande med
både digitalisering, knappare resurser och omställning till en mera grön ekonomi. Landskapsregeringen förde utbildningspolitiska programmet till lagtinget i form av ett meddelande för att lagtinget ska hålla en temadebatt i
detta viktiga ämne som är en hörnsten i hur och om vårt eget åländska samhälle ska ha relevans i framtiden.
Det liberalerna saknar från landskapsregeringen och som också ministern
påpekade är konkretionen. Det skulle ha varit synnerligen viktigt att lagtinget
skulle ha fått en rudimentär uppfattning om en första prioritering i kommande handlingsplaner, tidtabeller, insatser och ansvar. Det finns flera aktuella frågor inom utbildningssystemet som är väldigt angelägna och akuta och
som borde ha haft svar och handling redan igår. Ett av de mest akuta kan vi
läsa om i dagens tidningar. Det är ungdomar som har anpassad läroplan. De
har svårt att få plats, riskerar att hamna utanför systemet och det skulle också
ha varit väldigt värdefullt om rapporten skulle ha varit färdig, att vi skulle ha
haft tillgång till den och att vi skulle ha fått en plan och en förändring just för
de här eleverna.
Vi har inte råd att ha ungdomar utanför vårt utbildningssystem. Det förorsakar inte bara mänskligt lidande utan det kommer också att kosta en massa
pengar. En annan sak som skulle ha varit på plats är om man skulle ha kommit lite längre med samordnad elevvård på grundskolan, med kuratorer och
psykologer. Det skulle också ha varit ett framsteg för åländska barn och ungdomarna. En gemensam elevhälsa, lite som vi har på gymnasialstadiet.
Rättigheter för barn som får hemundervisning måste också tydliggöras.
Där finns det en rapport och där förväntar vi oss också konkreta åtgärder. Vi
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vet också att vi börjar ha problem med hemmasittare. Det är ingen homogen
grupp, det kan vara allt från ätstörning, psykisk ohälsa. Där skulle också
landskapsregeringen ge uttryck för hur de här eleverna ska tacklas i kommunerna.
Vi skulle också väldigt gärna ha velat ha klara besked hur det ser ut med alternativa skolor. Vi vet att Waldorf-skolan är på tapeten. Hur ska den finansieras i framtiden så att man får en långsiktighet i det. Vi skulle också gärna
ha sett en utvärdering av gymnasialstadiereformen. Vi vet att det är många
saker som fungerar, men det finns också utrymme för förbättring. En sådan
konkret sak är t.ex. att man kan ta studieförberedande utbildning på fyra år,
men tar du dubbelexamen måste du ta den på tre år.
När det gäller svenska två, alltså de eleverna som har ett annat modersmål
och som i princip kommer till Åland som 13-14 åring, så har jag förstått att
man också söker enligt anpassad läroplan. Då buntar man ihop alla de här
eleverna som kanske inte har svenska som modersmål med dem som har
psyko-sociala problem. Det här är inte helt lyckat så jag ser väldigt mycket
fram emot rapporten som man kommer med. Det handlar om helt andra behov och det handlar om att se alla elever. Det var väl det mesta, tror jag.
För liberalernas del kommer jag först att måla med breda liberala penseldrag på synen på skola och utbildning för att sedan vara synnerligen konkret.
Jag kommer att redogöra för den liberala prioriteringen inom ramen för det
värdeord som utbildningsdelegationen har tagit fram för vårt utbildningssystem hållbarhet, flexibilitet, digitalt, jämlikt och jämställt, entreprenörsmässigt samt integrerat.
Jag har som infrastrukturministern oreda i mina papper märker jag. Liberala penseldrag. Utbildning bryter barriärer och öppnar nya vägar. Lusten att
lära ska uppmuntras genom hela livet. Kunskap, kreativitet och kritiskt tänkande ska genomsyra allt lärande. Utbildningen bör vara flexibel i tid och
form. En likvärd skola och utbildning är ett måste för att elever och studerande ska få samma möjligheter. Alla ska kunna utvecklas efter sina förutsättningar och de som har behov av hjälp ska få det stöd de behöver.
Ett utbildningssystem som är likvärdigt med jämn och hög kvalitet är den
absolut viktigaste faktorn för att skapa jämlika livschanser. Det är särskilt betydelsefullt för elever som har fått en svår start i livet eller kommer från ett
hem utan studietradition. Varje förälder har ett ansvar utifrån sina förutsättningar att stödja sitt barn, varje elev och studerande har också ett eget ansvar
för sina studier.
Genom hela utbildningssystemet behöver aktivt genusarbete för att flickor
och pojkar ska få möta likvärdig förväntning och få likvärdiga chanser. Utbildningssystemet ska erbjuda stimulans och utvecklingsmöjligheter också
för elever som är särbegåvade och högpresterande i något ämne. Utbildningssystemet ska vara tillgängligt för barn och ungdomar med funktionsnedsättning, det ska erbjudas en trygg studiegång som bygger på specialistkunskap
och där utbildning ges utifrån varje individs egna förutsättningar. Ungdomar
har olika mål och förhoppningar, gymnasieskolan ska erbjuda högkvalitativ
utbildning inom vårdarens studieförberedande och yrkesförberedande utbildning.
Yrkesutbildningen ska ha nära anknytning till arbetsmarknaden och stärka
elevernas kontakter med arbetslivet. En lärlingsutbildning behöver utvecklas
och avhoppen från gymnasiet behöver minska. Med en alltmer rörlig och krä1003

vande arbetsmarknad ställs krav på vidareutbildning och omskolning. Därför
ska individen ha goda möjligheter att förnya sin kompetens under hela arbetslivet. Det måste också ges större möjlighet att se när livet väljer ny inriktning, förnya sina kunskaper och likaså förbättra resultatet för sina tidigare
utbildningar.
En expansion av högskolan där ett större antal elever inte kommer från
Åland är en bra närings- och utbildningspolitik och det bidrar till samhällelig
och ekonomisk utveckling. En nära dialog med utbildningen och näringslivet
är nödvändig för att utbildningen även ska motsvara arbetsmarknadens behov.
Talman! Liberala prioriteringar och konkretion. När det gäller integration
och jämlikhet vill liberalerna ha hemspråksundervisning. För barn och ungdomar som invandrat i skolåldern med goda kunskaper i modersmålet är det
lättare att tillägna sig svenska. För nyanlända elever är det viktigt att utveckla
och använda sitt modersmål så att både modersmålet och svenskan stärks.
Ny teknik medför nya möjligheter. Distans- och nätbaserad undervisning
möjliggör för att både grundskole- och gymnasieelever ska få modersmålsundervisning. Halvspråkiga barn och ungdomar riskerar utanförskap.
Liberalerna vill modernisera religionsundervisningen. Den ska inte vara
föremål för valbarhet och tyckande utan ett helt vanligt ämne för alla elever
oberoende av konfession och annan åskådning. Religionsundervisningens utgångspunkt borde vara en jämlik utbildning. Alla barn och ungdomar borde
få samma undervisning i livsfrågor och de skilda religionernas innehåll. Religionsundervisningens innehåll borde stå i relation till vår kultur, historia
och tradition men också till omvärlden, vårt mångkulturella och mångreligiösa samhälle.
Jämlikhet och jämställdhet. Unga som lever i ekonomiskt utsatta familjer
och som går på gymnasialstadiet kan vara extra utsatta eftersom det inte är
en avgiftsfri utbildning. Skolmaterialet inom andra stadiets utbildning är
mycket dyrt. Liberalerna vill att det utarbetas en handlingsplan med åtgärder
för studerande som är i behov av ekonomiskt stöd på gymnasialstadiet.
Liberalerna vill modernisera sexualundervisningen i grundskolan. Den har
traditionellt till största delen handlat om preventivmedel och könssjukdomar.
Känslor och sexuella minoriteter borde få större uppmärksamhet. Ungefär
sex procent av befolkningen är homosexuell och antagligen en större andel är
bisexuell. Det betyder att det statistiskt sett i en klass på 20 elever finns ett
par stycken som är homo- eller bisexuella. Här är regnbågsfyren en verklig
resurs. Vi vill ha en sexualundervisning som ökar kunskapen, minskar fördomarna och därmed bidrar till ett tolerantare klimat med större öppenhet
för mångfald både när det gäller sexualitet och könsidentitet. Sexualundervisningen i grundskolan och på gymnasialstadiet bör utvärderas och sedan
reformeras för att bli jämlik och relevant.
Hållbarhet. Liberalerna vill ha en modern och hållbar lagstiftning. Den
åländska grundskolelagen har inte genomgripande moderniserats på snart 20
år. Behovet är uppenbart. Barn och ungas rättigheter och skyldigheter till
grundläggande utbildning regleras i lagen. En modernisering av lagstiftningen borde ha reglerat och förtydligat t.ex. rättigheten för elever i behov av olika
former av stöd, en avgiftsfri undervisning, en modern religionsundervisning,
elevernas inflytande, rätt till en trygg studiemiljö, hemspråksundervisning,
men också elevernas skyldigheter bör regleras tydligare i lagen.
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Liberalerna vill också ha en ungdomsgaranti värd namnet. Riktade insatser
krävs för att främja sysselsättning och förebygga utslagning speciellt bland
unga. En ungdomsgaranti med utbildningsgaranti, orientering och stöd i arbetslivet, språkutbildning för inflyttade barn och ungdomar, uppsökande
ungdomsverksamhet och rehabilitering för att trygga ungdomars möjlighet
till en meningsfull sysselsättning.
Slutligen entreprenörsmässighet. En del i att vara entreprenör är att vara
nyfiken och öppet sinnad. Ett entreprenörsmässigt förhållningssätt utvecklas
i kreativa, innovativa och tillåtande inlärningsmiljöer. Ett sätt att stimulera
det är att ge barn och unga tillgång till humaniora och kultur.
Här vill liberalerna initiera ett projekt, den kulturella skolryggsäcken. Ett
åländskt utvecklingsprojekt där målet är mer konst och kultur i grundskolan.
Eleverna skulle få lättare tillgång till, bli bekant med och få ett positivt förhållande till konst och kulturuttryck. Barn och ungdomar behöver få jämlika
möjligheter att möta olika kulturyttringar och kulturutövare. De bör också få
möjligheter att lära känna sin lokalhistoria och sin närmiljö. Kunskap och
kännedom om vår lokala kulturhistoria styrker känslan av tillhörighet men
stimulerar också kreativitet och utvecklar fantasin och att tänka utanför ramarna. Mycket viktiga faktorer för entreprenörer.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Först ett tack till ledamot Sjögren för ett väldigt engagerat
och intressant anförande när det gäller de framtida mera långsiktiga
satsningar som måste göras. Som kommentar till inledningen av anförandet kan jag säga att vi hade inte den målsättningen i det utbildningspolitiska programmet som målar linjerna fram till 2025, där de konkreta
problem som vi har idag jobbar vi konkret med i landskapsregeringen
redan för tillfället. Vissa saker har vi hittat lösningar på medan andra
väntar fortsättningsvis på lösningar, vilket jag beklagar, men resurserna
är sådana att vi har tagit vissa saker till mål och andra har vi inte lyckats
fullt ut med. I det här programmet finns inte diskussioner kring utvärdering av gymnasieskolan, här finns inte exakta lösningar på de praktiska problem som vi ser idag utan vi har försökt att lägga upp det på ett
längre perspektiv. Vad behövs av skolan till 2025? Vi har försökt hitta en
gemensam linje.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jo, det är fullständigt glasklart, landskapsregeringens ambitioner. För mig kändes det halvt. Eftersom jag hör till oppositionen har
jag inte direkt access och tillgång till det som är på gång. Samtidigt ser
jag att det också är flera väldigt aktuella och angelägna frågor som är på
bordet och borde få sin lösning.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Jag delar fullt och fast just det senare. Vi har försökt både i
budget och vid de tillfällen när vi redovisar vad som har gjorts, dvs. i
samband med diskussionen som vi hade tidigare i dag med årsredovisningen, beskriva på olika sätt hur vi har kommit framåt i ärendena och
också på andra sätt i samhällsdebatten vad vi gör och hur långt vi har
nått. Jag delar fullt ut, det finns alltid saker som man skulle vilja komma
längre med och som jag gärna har sett att man hade hittat lösningarna
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på. Det är bara att konstatera att man har kommit så här långt nu och vi
kan gärna fortsätta en debatt med dagens lösningar som jag också hörde
i det här sammanhanget. Jag valde nu i mitt anförande att fokusera på
det som ligger 2025 för jag tror att det är väldigt viktigt att vi får de linjerna också på plats.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Talman! Ledamot Katrin Sjögren hade många synpunkter och ett långt
anförande och sitter också i talmanskonferensen. Nu är talmanskonferensen inne för att vi inte ska remittera till något utskott. Vad säger ordförande för utbildningsutskottet, som också sitter i talmanskonferensen,
på den frågan. Vore det inte en bra idé att remittera det till utskottet för
att få in alla synpunkter.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag skulle med glädje ha tagit mig an det här utbildningspolitiska meddelandet. Som det ser ut nu är arbetssituationen hårt ansträngd i lag- och kulturutskottet. Vi har sju lagar som vi bollar med just
nu och som vi måste göra färdiga. Det är ju fritt fram för moderaterna i
talmanskonferensen att föreslå att det går till ett annat utskott. Så brukar vi också göra, man brukar se lite på arbetsbelastningen och kanske
det är någon annan som vill titta på det här. Det har blott och bart att
göra med att vi måste bli färdiga. Social- och miljöutskottet kan ju ta
det.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack fru talman! Ja, jag har nog förstått att moderaterna i talmanskonferensen föreslagit att det ska till LKU som hanterar de här frågorna. Det
är väl rimligt att det går dit. Jag förstår inte när utskottsordförande inte
vill ha ett av de viktigaste programmen till utskottet för hantering. Det
efterfrågades också i anförandet politiska prioriteringar inför nästa
landskapsregering om kritik här i salen och så vill man inte utskottsbehandla det. Det förstår jag inte. Det finns också en session i september
att hantera det. Vad är problemet?
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Ledamot Petri Carlsson, det där är under all kritik. Vi jobbar så
mycket vi kan i lag- och kulturutskottet, vi har planerat att jobba till
midsommar, vi kommer att jobba i augusti. Vi har sju lagar som vi hanterar. Det var nämligen på det viset också att körkortslagen som helt
klart för lagtinget var ett omfattande arbete, det var finans- och näringsutskottets ansvarsområde, men för att man hade mindre arbete då så
fick lag- och kulturutskottet ta den omfattande behandlingen. Ge förslag, moderaterna, i talmanskonferensen eller här bland gruppledarna,
så kan vi remittera det till ett annat utskott, varför inte till social- och
miljöutskottet där ledamot Petri Carlsson själv sitter. Jag ser gärna att
det utskottsbehandlas.
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Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Sara Kemetter

Tack fru talman! Tack minister Ehn för ett väl utfört arbete. Det är ett mycket
bra förslag till utbildningspolitiskt program. Det har varit ett gediget arbete,
jag ser vilka medlemmar som har valts in i delegationen, alltså delegationens
sammansättning och vem man har valt till arbetsgruppens medlemmar. Man
har verkligen lyckats hitta den pedagogiska och kunskapsmässiga expertis
som vi har på det här området på Åland. Jag är säker på att man har låtit alla
bli hörda och man har säkert fått en bra sammanfattning vilket jag tycker att
vi ser i det här arbetet.
Det här är ett långsiktigt program och det är som jag har analyserat och
läst det att det måste finnas möjligheter till utveckling. Inom skolområde och
inom undervisning men framför allt inom företagsvärlden så går det jättesnabbt framåt, men basundervisningen, den som har gjort oss till världens
bästa skola idag, är trygga, solida moment som man inte vill röra. Sedan finns
det andra saker som man kan plocka in och som utvecklar skolan ännu vidare
och där är det jättebra att man har möjlighet att ompröva målen och komma
med nya förslag och allt som man jobbar vidare med under nya regeringar.
Utbildningen är nyckeln till vars och ens frihet. Det ger också en gynnsam
ekonomisk och personlig utveckling. Nyckeln är som sagt utbildning. Undervisningen, det som lärarna gör, ska förbereda oss till ett aktivt deltagande i
samhället och utveckla elevernas förmåga att ta ett personligt ansvar för sina
handlingar. Då krävs det också av oss en politik som binder samman kravet
på en god skola för alla, ett livslångt lärande och strävan att skapa delaktighet
i samhället. Vi socialdemokrater anser att skolan ska karaktäriseras av demokratiska arbetssätt, öppenhet, studerandes och vårdnadshavares inflytande
samt kritiska förhållningssätt. Ämnesövergripande samarbeten och en mångfald av pedagogiska metoder ska främjas. Det är glädjande att se att man har
tagit det i beaktande nu i det här programmet. Den framtida skolan ska lära
de studerande att analysera vilka samband det finns mellan ekologiska, ekonomiska och sociala förhållanden som skapar en hållbar samhällsutveckling.
Det är framtiden och det är glädjande att det finns med.
En jämställd, jämlik och trygg skola är någonting som socialdemokraterna
har värnat om och Ålands landskapsregering via det här programmet. Ungdomar ska behandlas lika i undervisningen oavsett kön och därför måste jämställdhetsfrågorna prioriteras i skolans vardag. Det behövs ett jämställdhetsperspektiv i skolans alla ämnen och därför behöver man satsa mera på fortbildning för våra pedagoger för att kunna svara upp till framtidens krav.
Studerandena ska ha rätt till trygga arbetsmiljöer och inflytande över det
egna skolarbetet. Var och en av oss i den här salen vill alla, men också lärare
och föräldrar, att studiemiljöerna ska vara fria från mobbning, könstrakasserier och främlingsfientlighet. Vi har inte uppnått det för det existerar mobbning, könstrakasserier och främlingsfientlighet fortfarande i våra skolor. Det
gäller varje dag att ta ett nytt steg och jobba för de här sakerna. Här måste
man också konstant sätta in ett pedagogiskt arbete och en fortbildning.
Motion och hälsa är det glädjande att finns med. Man ser ett tydligt samband mellan motion, välbefinnande och ökad inlärningsförmåga. Kunskap,
ergonomi och hälsofrämjande aktiviteter ska nu prioriteras. Undervisningen
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ska betona de studerandes ansvar för sin hälsa och sitt framtida arbetsliv.
Därför är tanken att man ska kunna ge mer idrott och hälsa i undervisningen.
Det är faktiskt så att man inte kan plocka in rörelsen och tro att den blir gjord
om man sätter det under svenska lektionen eller under något annat viktigt
ämne, utan man måste ge motion egen tid och diskutera hur viktigt det är.
Det är faktiskt så att de hälsofrämjande insatserna är en jättestor faktor till
framgång framöver för att man ska kunna orka arbeta och ta in ny kunskap.
Kultur lyfter man fram. Det är också glädjande. Vi vet att kultur och kreativitet leder till innovationer och nytänkande. Det är det vi behöver. Vi behöver
det speciellt när vi diskuterar dåliga ekonomiska tider, vi diskuterar situationen i Finland där man ska börja spara kraftigt. Hur ska vi kunna ge framtidstro åt dagens ungdomar, att de faktiskt känner att det här är ett samhälle
som de vill leva i. Det här är ett samhälle som ger oss möjligheter för kreativitet, för entreprenörskap. Jo, det är via skolan och via skaparkraft som vi har
möjlighet. Gärna ser vi framöver att samarbete mellan gymnasiet, musikinstitutet, folkhögskolan och tredje sektorn skulle öka ytterligare. Vi måste acceptera att det här kommer att kosta. Jag tror att det kommer att betala sig tillbaka.
Valfrihet är glädjande att det finns med. Att man har fritt valbara studier
som kan främja de studerandes möjligheter till specialisering, allmänbildning
och språkfärdigheter. Dessutom att man nu i programmet lyfter fram att man
vill satsa på yrkesutbildningen upplever socialdemokraterna som positivt och
det livslånga lärande.
Avslutningsvis vill jag lyfta fram internationaliseringen av utbildningen,
som jag ser som ett av de kapitel som har mycket framtidstro. Det är bekymmersamt att man lyfter fram det här med språkkunskaperna. Hösten 2014
läste 65,5 procent av 15-åringarna i grundskolan minst ett andra främmande
valfritt språk utöver engelskan, men efter det har det minskat. Vi har ganska
många företag idag på Åland som går in för internationalisering. Vi ser att
PAF internationaliserar, Ålandsbanken osv. Då kommer det också människor, de flyttar, erbjuds arbete på Åland, människor som kanske inte har
svenska som modersmål, är högt utbildade, kunniga personer som ska gynna
företaget och de har också krav på en god vardag. Krav på en bra skola, en bra
barnomsorg för annars väljer de att inte flytta hit. Ett förslag från socialdemokraterna är att kanske vi behöver ta ett steg vidare och erbjuda det som
man redan har börjat göra på finskt håll de senaste 15 åren, men också i Sverige, att en klass ända från ettan är engelskspråkig parallellt i den svenska
skolan.
Vi ska också kunna ge möjligheter för våra studenter att kunna avlägga en
internationell examen. Det här är det enda sättet om vi ska möta upp internationaliseringskraven och om vi också ska kunna få våra företag att växa på
Åland. Det är en tanke, men det är någonting som vi aktivt behöver börja diskutera, även i den här salen. Man lär sig, som vi har sett, inte finska med att
läsa finska två timmar i veckan. Man lär sig inte en bra franska med de få
timmar man har. Man måste fara till Frankrike, lyssna eller sedan måste man
hela tiden bombarderas med språket från liten ålder. Ju tidigare man lär sig
ett annat språk, desto lättare går det. Varför inte införa ett engelskspråkigt
dagis. En tanke.
Det som jag saknar kring företagarna och företagsamheten är någonting
man införde i Sverige. I Sverige startar många nya företag, mycket entrepre1008

nörskap. Där har man ett skilt ämne där man lär sig att starta och bygga upp
ett företag, man driver företaget under året och sedan tvingas man att lägga
ner det så att man lär sig alla tre processer. Det har man sett bra resultat av i
den svenska skolan. Trots att den svenska skolan får mycket kritik och man
kan läsa i medier om både det ena och det andra så klarar sig ändå det
svenska näringslivet mycket bra. De har många nya startade företag som det
går mycket bra för. Någonting gör de också rätt på den svenska sidan trots att
PISA-resultaten inte visar det. Tack.
Ltl Axel Jonsson

Fru talman! När man läser ett sådant här förslag till program kan man inte
låta bli att skatta sig lite lycklig när man samtidigt läser i medierna om de inbesparingar som ska göras i den finländska skolan. Den här debatten om
någonting påminner om den trygghet det faktiskt innebär att förfoga över de
här samhällsområdena utifrån åländska intressen, att vi själva kan bestämma
både innehållet och budgetmedlen till utbildningen.
Med den inledande reflektionen ska jag dyka ner i programmet. Jag har
valt att titta noga på tre punkter. Den första har jag tangerat lite i ett replikskifte tidigare, den tar fokus på en flexiblare utbildning. Flexibilitet heter kapitlet där man bl.a. skriver att målet med detta är att skapa flexiblare studievägar för både barn och unga vuxna för att uppnå en individanpassad studieväg.
Ett konkret förslag är att man inför möjlighet att välja examensdelar inom
Ålands yrkesgymnasium. Det ska öppnas för studerande i Ålands lyceum och
man ska utveckla den här tanken man hade med gymnasiereformen att man
fritt ska kunna välja kurser inom Ålands gymnasium. Jag vill bara höja ett
varningens finger för detta arbete just på samma sätt som jag betonade tidigare. Det här får inte gå ut över den starka allmänbildning som vi har i den
åländska skolan i dagsläget, att vi ser till valmöjligheterna som skapas för individerna att det helt enkelt inte går överstyr, att vi fortfarande har en stabil
gemensam grund i de olika programmen, de olika linjerna som vi erbjuder
våra ungdomar.
Det här är inte alla gånger så lätt att veta som ung, vilka kurser och vilken
exakt utbildning man ska ha utan här behöver vi ha en tydlig vägledning, som
följer upp utvecklingen om det är så att vi ska erbjuda mera individanpassade
utbildningar. Det låter bra på pappret, men vi vet av erfarenhet från den senaste gymnasiereformen att flexibiliteten också kostar en del i rena ekonomiska resurser och med tanke på de utmaningar som det innebär med schemaläggning och allt annat när man ska få ihop alla individuella kursplaner.
Det är klart att det är en stor utmaning och inte minst för den stora organisation som vi nu har. Det ska inte vara det huvudsakliga motivet om man inte
går vidare med det här, men samtidigt ska man ta det i beaktande när man
funderar över utvecklingen och de målsättningar som skrivs i programmet.
Det är lätt att hålla med om det att alla ska ha möjlighet att påverka sin utbildning så långt som möjligt. Jag tror också på individens valmöjlighet och
ansvar för sina egen utbildning. Det sporrar till goda studieresultat, men
samtidigt måste vi inom den organisation vi har se till att det fungerar på ett
smidigt sätt. Jag tror att det finns en beställning på det från tidigare elever
och dagens elever att organisationen fungerar. Det är minst lika viktigt i det
här sammanhanget.
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Jag ska gå vidare till nästa resonemang där man pratar om digitaliseringen. Det är ingen nyhet att vi i Ålands framtid har tryckt på det här området,
inte minst när vi lade en motion här i lagtinget om att införa programmering i
grundskolans läroplan. Det verkar man ha tagit till sig i de här diskussionerna
och det är vi glada över. Barn ska utrustas med språkkunskaper att förstå sin
omvärld. När världen inte längre beskrivs med bokstäver mellan A och Ö behöver man också anpassa utbildningen efter det. Vi vet att barnens verklighet, den framtida verkligheten, består i betydligt större grad av ettor och nollor än vad den har gjort traditionellt. Då behöver man också verktyg att förstå
den.
Det är roligt att en motion ser ut att förverkligas före den har behandlats
här i lagtinget på det sätt som beskrivs i regeringsprogrammet. Något annat
som vi också har lyft från Ålands framtids sida är något som man kunde ha
plockat in i programmet när man spikar det. Det är den motion vi lade om
ökad cybersäkerhet som borde vara en självklar målsättning i ett sådant här
program. Alla i vårt samhälle ska ha möjlighet att förhålla sig till den nya tekniken på ett säkert sätt. Vi uppmanar regeringen att arbeta in det i programmet framöver och läsa den motion som vi har lagt med anledning av det.
Tittar vi på den sista del som jag har valt att dyka ner i, som handlar om
utbildningens integration, så fastnar jag särskilt vid en punkt, ett förslag där
man skriver att ”undervisningen i svenska som främmande språk för elever
och studerande med annat modersmål införs i grundskola och på gymnasienivå”.
När man funderar över den skrivningen funderar man förstås över varför
ska man detta, ska man inte lära sig svenska som alla andra, men när man
funderar noga vad det innebär så tror jag och hoppas att det här är en målsättning att med de elever som har ett ökat behov av att lära sig svenska att de
också ska få det här behovet tillgodosett.
Finns det någonting i skolan som är relevant att ha med sig när man går ur
skolan är det att kunna läsa, skriva och räkna. Har man dessa färdigheter när
man går ut skolan har man en god grund till att gå vidare till nästan vad som
helst. Innebär målsättningen att man ska kunna prioritera svenska och
språkundervisningen kanske på bekostnad av andra ämnen är det en god
ambition, just att se till de här tre grundläggande kunskaperna och färdigheterna finns när man avslutar skolan. Det är en intressant tanke om det är så
den är tänkt.
Vi har också lagt motioner om att åstadkomma en flexiblare svenska
undervisning, att man ska ha större möjligheter att som inflyttad och arbetande ta del av den svenska undervisning som erbjuds för inflyttade. Det är
någonting som också är oerhört viktigt i ett sådant här program, att man får
in det och att man förverkligar det när nya kurser ska upphandlas framöver.
Det har funnits en god diskussion här i lagtinget men jag tror att rent konkret
borde vi jobba ytterligare för att förverkliga detta. Idag är det inte naturligt
när man flyttar till Åland och får ett jobb att det ses som naturligt att man söker sig till AMS för att också komplettera sina svenska kunskaper. Det borde
vara en självklar målsättning. Vi vet att arbete och språket är de två viktigaste
faktorerna i en god integration och att förena dem är något av de mest centrala.
Ytterligare några reflektioner om förslag jag har lagt under mandatperioden från Ålands framtids sida på utbildningsområdet. Det finns en diskuss1010

ion om att stärka lärlingsutbildningen i det här programmet. Det är någonting som vi stöder varmt just med tanke på att vi lade ett förslag på ett lärlingsgymnasium som ställer den här diskussionen på sin spets. Vi i Ålands
framtid är övertygade om att om vi kan använda den uppdaterade kunskap
som finns ute i det åländska näringslivet till att utbilda våra ungdomar i de
praktiska ämnena så vad är bättre än det än att vi år efter år ska stå i det här
parlamentet och efterfråga att utbildningen anpassas efter näringslivets behov. Ute i näringslivet vet man vad man behöver, kan vi använda den resursen också i utbildningen och frigöra resurser från den praktiska utbildningen
i skolan i övrigt. Kanske kompensera dem som genomför det ute på arbetsplatserna så tror vi att det är rätt väg att gå.
Någonting som ytterligare betonas inte minst i kapitlet om entreprenörskap men också kring flexibilitet, är möjligheten att skapa en utbildning som
lever i samklang med det åländska näringslivet som uppmuntrar elever till
kreativitet och nyfikenhet. Det finns många fina ord som talar i den här riktningen.
Här har vi också fört fram den tanken från Ålands framtids sida att borde
vi inte titta på att avskaffa inkomstprövningen för studiestödet. Är det verkligen så att vi värnar om de elever som söker ett arbete vid sidan om, ska vi
verkligen sända den signalen till dem att arbeta, men arbeta inte för mycket
för då blir du av med ditt studiestöd. Jag ifrågasätter om det verkligen fyller
sin funktion i dagsläget. Jag vill uppmuntra alla som klarar av att arbeta vid
sidan om sina studier. Klarar man att leverera de studiepoäng som krävs, klarar man att ha ett arbete vid sidan i någon omfattning ska man också få möjlighet att göra det. Man borde titta närmare på det här. Jag avrundar här.
Tack fru talman!
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Tack för ytterligare ett väldigt intressant och framåtsyftande anförande. Det är trevligt att se att vi kan hitta de långsiktiga linjerna i den här debatten. Jag vill kommentera två saker som ltl Axel
Jonsson lyfte fram. För det första svenska utlärningen mera generellt.
Det som vi försöker göra är att sätta fingret på att just svenska och jobb
är ett stort jobb, det är de två viktigaste sakerna med integration. Genom
att införa Svenska 2 eller svenska för dem som flyttar in i grundskola
och i gymnasium ger det dem möjlighet att lära sig svenska på sina egna
villkor, inte lära sig svenska som kanske du och jag gjorde när vi gick där
för det är helt andra villkor som man har nu. Ledamot Jonsson hade
uppfattat det helt rätt. Den andra biten gäller lärlingssystemet. Det som
är det viktiga där skulle jag ha lärt mig under åren, men vi måste hitta
ett system som är ålandsanpassat. Vi kan inte kopiera någonting.
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack fru talman! Vad gäller den förändrade svenskundervisningen på
gymnasienivå är det viktigt att vi har målsättningen att när de går ut
skolan ska de ha samma kunskap som alla andra. Det betyder att kan
man börja på en lägre nivå måste man välja bort något annat för att få
rum med hela svenska undervisningen. Det är det som saknas. Jag tar
det som en självklarhet att man ska läsa det så, för det är viktigt att man
har språket på grej när man går ut skolan. Jag stöder tanken att man in-
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leder på en lägre nivå, men man bör också avsluta på samma nivå som
de övriga. Det borde vara ambitionen.
Minister Johan Ehn, replik

Fru talman! Det är naturligtvis så att det måste vara målsättningen. Sedan kanske det är så att det i den praktiska vardagen inte är möjligt. Att
växa upp i ett språk och använda sitt modersmål är kanske en sak, att
lära sig ett språk så att man kan lära sig det lika bra som någon som har
det som sitt modersmål är inte alltid det lättaste. Vi ska inte heller förringa det. Språk lär man sig inte bara i skolan, språket lär man sig i att
använda det i vardagen ute i arbetslivet osv. Självklart är det så att målsättningen är att de som genomgått språkutbildningen samtidigt som
man har gått sin yrkesutbildning ska man ha sådana språkkunskaper att
man är anställningsbar och att man kan utnyttja de resurser som människorna har på ett väldigt positivt sätt i vårt samhälle.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Några kommentarer till Svenska 2. Som jag har förstått det så
fungerar det hyfsat i grundskolan, men det hänger inte i när det gäller,
precis som ltl Axel Jonsson påpekade, i gymnasialstadiet. Det behöver vi
också få styr på. En annan sak som jag tog upp i mitt anförande var det
här med hemspråksundervisning där det finns tydlig och klar forskning
på att man blir duktig på att lära sig svenska om man samtidigt får modersmålsundervisning. Där har vi också en patenterad utmaning. Kommer en sjuåring hit och ska lära sig läsa på svenska men har ett annat
modersmål, eller en 14-åring som inte heller hinner tillgodogöra sig på
svenska och ska börjar på gymnasialstadiet har vi ett mångfacetterat
problem och en utmaning. Hur ställer sig Ålands framtid till hemspråksundervisning i framtiden?
Ltl Axel Jonsson, replik

Fru talman! Personligen säger jag så här att i ett självständigt Åland
skulle vi givetvis kunna ha hemspråksundervisning, men tack vare att vi
har en självstyrelse som är uppbyggd som att göra ett språkskydd där vi
har en utbildning som till och med reglerar självstyrelsen på det här området så tar jag mig friheten att förbehålla mig lite skeptisk till att vi ska
urholka språkskyddet. Ser vi framåt och har vi visioner för framtiden är
det givetvis ett intressant alternativ, men inom ramen för dagens självstyrelsesystem är det inte någonting som vi ska gå vidare med. Jag hoppas att jag var tydlig nog.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det var det, men det är en sanning med modifikation. I dagsläget undervisar vi i flera språk i vår grundskola och enligt läroplanen har
elever rätt att få en individuellt anpassad undervisning. Har jag engelska
som modersmål, har jag en pappa som pratar engelska så har jag rätt att
få min undervisning anpassad efter mina egna kunskaper och behov.
Samma sak med alla andra språk som vi undervisar i i grundskolan.
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Ltl Axel Jonsson, replik

Fru talman! Det behöver nödvändigtvis inte betyda att man ska få
undervisningen på sitt modersmål och det är väl där som skiljelinjen
går. Samtidigt måste vi också komma ihåg i det här sammanhanget att
det som är a och om man ska lyckas integreras i ett samhälle är att lära
sig språket här. Det är det som är prioritet ett, sedan kan hemspråksundervisning kanske vara ett sätt att stöda det här. I den självstyrelseverklighet som vi lever i ser vi att det svenska språket i Finland har en allt
mera hotad ställning. Jag är tveksam att det är rätt väg att gå. Så ser den
krassa verkligheten ut åtminstone såsom vi i Ålands framtid ser det.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Göte Winé

Fru talman! Vi står nu med en utbildningspolitisk debatt och ett program
som har de rätta visionerna. Vi pratar hållbarhet, jämlikhet, integration, entreprenörskap, flexibilitet och digitalisering. Och det är visionärt och bra. Det
jag funderar över är hur leder målen mot visionerna. Det här programmet blir
lite för abstrakt, men kanske det var målsättningen när man satte det så långt
fram. Jag får svårt att få grepp om det. Jag skulle också vilja veta hur man går
till väga, när skall det vara klart, när lägger man delmål. Ha det lite mer
greppbart därigenom.
Fru talman! I detta anförande så kommer jag att hålla mig kring visionen
jämlikhet och vad vi politiskt bör gå vidare med. Jag förstod av ministerns
anförande att man redan tittar på vissa frågor i det här, men jag kommer att
ta upp det eftersom det är en viktig fråga. Jag kommer att tänka på social
jämlikhet där alla människor inom ett samhälle har samma status och respekt, där alla människor är lika mycket värda samt har lika rättigheter enligt
lagen.
Fru talman! Här kommer jag än en gång in på de elever med anpassad läroplan, som sedan måste söka enligt prövning till gymnasialstadiet I detta
program hittar jag inget om en förbättring för dessa. Vad ska vi göra politiskt
för att få fler in i en sysselsättning? Ser vi på riket, så i nian söker man till
gymnasialstadiet och har en anpassad läroplan. Man söker vidare och om
man inte kommer in kan man ansöka om restplats efter den 15 juni. Den möjligheten finns inte på Åland. Här kan man via prövning söka endast till två
linjer och man kan överhuvudtaget inte ansöka om restplats för man kommer
inte in.
Enligt uppgifter jag fått sökte vårterminen 2014 44 elever enligt prövning.
20 av dem fick studieplats direkt sedan kom det platser lite senare så man
lyckades få in dem på något sätt, inte alla, men en del. Trots att det fanns
platser kvar på t ex VPT och bygg tog man inte emot elever dit, som stod utan
studieplats, med motiveringen att de inte hade haft något av dessa alternativ
som första eller andra hand på ansökan? Det är fel.
Det var en från skolvärlden som skrev åt mig hösten 2014: ”Helt allmänt
tycker jag nu att det får lov att bli stopp på diskrimineringen av elever med
anpassat betyg, dvs. ansökan enligt prövning. Ingen tar ansvar för dem
som blir utan studieplats, friska ungdomar som utesluts från gymnasiestudier p.g.a. dumma kvoteringar som högst en studieplats per 14-16 platser
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till ansökan enligt prövning. Så här kan det inte vara tillåtet att diskriminera en särskild grupp av studerande! Dessutom med olika skriftliga motiveringar från en styrelse som inte har en aning om vad det motiverar och åt
vem eller ens bryr sig om att kolla upp vad som händer med individerna efter dessa beslut. M.a.o. man låter hellre studieplatserna gå tomma i tre år
än ger elever utan studieplats en chans.”
Fru talman! När vi pratar om utbildningspolitisk debatt så vill jag lyfta
fram mer konkret vad vi kan göra för att hjälpa dessa. Jag har tjatat i år om
åtgärder och förbättringar för dessa elever och därför skulle jag gärna ha sett
lite mer konkret här. Så när jag tittade igenom programmet hoppades jag under rubriken ”Att förbättra genomströmningen” är en lagändring. Vi tar bort
den som det sades tidigare, dumma kvoteringen. Kanske det finns under
punkt 1 Utbildningssystemet ska organiseras så att alla erbjuds möjlighet att
utvecklas från sina förutsättningar. Är det där så är det fördelaktigt.
Fru talman! I riket är synsättet annorlunda. Skolan är till för eleverna och
det är en lärares uppgift att fixa eleverna igenom utbildningarna. Det är
t.o.m. att de linjer som tar emot dessa unga med anpassad läroplan får en extra peng för att hjälpa igenom dessa elever. Här dömer man ut dem innan de
ens har fått en chans att pröva. Har vi en allmän målsättning om att bereda
alla ungdomar en studieplats efter grundskolan, eller mer att det kanske
skulle stå gymnasialstadiet SKALL vara för alla, en studieplats till alla. Förfarandet med ansökan enligt prövning ska slopas. Det kan inte vara rättssäkert
att vi diskriminerar grupper på detta sätt. Jag vill också förtydliga att det här
inte är någon kritik mot sittande minister för det här har pågått så länge, men
vilken politik ska vi bedriva?
För ett år sen gjorde utbildningsavdelningen en kartläggning av myndighetssamarbetet för ungdomar som varken arbetar eller studerar eller befinner
sig i riskzon för dessa. Trots att denna kartläggning gjordes av utbildningsavdelningen så ser jag inget av den i programmet. Man kanske hade kunnat få
in någonting av det.
Avslutningsvis, fru talman, under integration vill jag kort säga att allt fler
unga idag som också måste söka enligt prövning är de inflyttade som har
bristande kunskaper i svenska. Vad erbjuder vi åt de unga som har bott här
ett tag och inte har tillräckliga kunskaper i svenska? Efter att nu i 2-3 år suttit
med i folkhögskolans direktion så ser jag vilken kunskap som finns där. Minister Ehn vågade se folkhögskolan som en tillgång och se möjligheterna vad
de skulle kunna göra för dessa unga med bristande kunskaper i svenska. De
har viljan men de behöver få ekonomisk hjälp med det.
Det här är ingen kritik, som jag nämnde tidigare, men det här är det jag
skulle vilja ha haft med och vad jag skulle vilja ha sett, men jag tänker kortare
än 2025. Jag vill börja se någonting nu. Det är många frustrerade på Åland
som vill se vad vi kan göra för dessa människor som just nu håller på att
hamna i utanförskap genom att vi inte klarar av att få alla i utbildning. Det är
här som vi måste ta tag i.
Fru talman! Jag har pratat länge om dessa elever så jag kan inte prata mer
om programmet som har en övergripande helhet, jag tror att min tid börjar
närma sig sitt slut. Kort vill jag kommentera det som i ett tidigare replikskifte
om utskottsbehandling kom upp. Är det någonting som jag gärna skulle vilja
utskottsbehandla är det ett sådant här dokument för det är visioner och man
kan jobba och det är politiskt. Däremot som vår utskottsordförande Katrin
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Sjögren nämnde så har vi otroligt mycket jobb och det är inte rättvist om vi
inte ger den tid som det här programmet skulle behöva för en utskottsbehandling. Därför förstår jag talmanskonferensen och jag förstår också varför
det blev som det blev. Det är synd för skulle det här ha kommit tidigare skulle
vi kanske ha kunnat få in det. Nu är det lite tight om tid. Jag vet att ledamot
Petri Carlsson nämnde att vi också har september. Jag vet, men vi är redan
stressade över den, hur vi ska få igenom allting.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack herr talman! Jag vill återigen förtydliga, orsaken till att jag lyfte
min replik i det här fallet och poängterade frågan, det var att det kom
kritik i förra anförandet om att man efterfrågade politiska prioriteringar
i nästa landskapsregering. Jag förstod inte varför man inte ville utskottsbehandla det om man vill kritisera att det finns politiska prioriteringar.
Talmannen
Replikskiftet är därmed avslutat.
Minister Johan Ehn

Herr talman! Jag vill bara ge några kommentarer till ledamot Göte Winé. Jag
delar fullt ut att vi har ett antal olika utmaningar på kort sikt som har sagts
här tidigare, som behöver lösas. Vi har jobbat kontinuerligt med dem. Jag har
alltid tron att saker och ting ska kunna fixas väldigt enkelt, det ska finnas
quick fix som gör att gör vi så här så löser vi alla problem. När man sedan
börjar sätta sig in i det så får man se alla förslag som dyker upp, olika baksidor på saker och ting.
En skola som fungerar på bästa möjliga sätt kräver också lite tid att hitta
lösningar, som håller in i framtiden. En utbildning som ger både dem som
kommer in i skolan en vettig grund att stå på och som håller när man kommer vidare ut att man också kommer ut med sådana kunskaper och inom sådana områden där det finns arbetsplatser, annars är vi lite farligt ute också.
Det som har visats under de här åren som problemen har funnits är att genom vår litenhet och genom att vi har god kontroll över de olika delarna av
vårt utbildningsväsende har vi också kunnat hitta speciella lösningar. Det är
inte så att det är fullt tillfredsställande för det kan leda till det som ledamot
Göte Winé har varit inne på, det kan leda till ett visst godtycke. Vi har ändå
löst saker och ting på ett sätt som gör att vi har kunnat erbjuda möjligheter
till både god utbildning och till god sysselsättning för att komma vidare.
Ser vi till t.ex. den statistik som ledamoten Winé tog upp så enligt de uppgifter jag har så de som fanns kvar till hösten i fjol med ansökningar så lyckades vi placera alla på någon typ av utbildning eller annan åtgärd. Det var ingen som blev lämnad till sitt eget öde. Vi kunde gå in och ge insatser till alla
dem som var intresserade av att få en plats. Sedan är det så att vi alla vill se
till att motivationen skulle vara på topp för att lära sig saker och ting och för
att motivationen ska vara på topp så vill man alltid välja det man absolut
mest vill, men det blir svårt att skapa ett utbildningssystem där man alltid får
välja det man mest vill. Det blir svårt att hitta sättet att fördela klasserna. Det
viktiga är det som ledamot Winé var inne på att man ger möjligheter till flera
olika insatser.
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Om vi tittar i programmet så finns det förslag om flera inriktningar i
specialyrkesutbildningar, olika typer av linjer för specialyrkesutbildning. Det
finns också resonemang om att det behövs ett behov av både utökad specialundervisning och också annan typ av stöd, handledning inom skolan för att
kunna ta genom ungdomarna. När det gäller diskussionen kring hur skolorna
hanterar det i detalj kan jag inte gå in i debatt i det här sammanhanget. Jag
vet att landskapsregeringen i sitt dimensioneringsbeslut sagt att av de platser
som vi sätter ska 30 procent maximalt kunna användas för personer med anpassad läroplan, alltså sådana som ska tas enligt egen prövning. Det är också
så att man måste se till att man inte får en alldeles för snäv fördelning mellan
de olika programmen för då blir det svårt att få en fungerande undervisning
om det är så att det blir enbart med specialinriktning. Då måste vi hitta andra
vägar att göra det på. Vi har försökt att göra det på bästa möjliga sätt.
Herr talman! Till slut vill jag tacka för en synnerligen konstruktiv debatt,
många goda inlägg som kommer att hjälpa oss i att nu slutligen slå fast ett utbildningspolitiskt program som ger oss en vägkost och en karta framåt för att
skapa en skola för 2025. De kortsiktiga ruttplanerna kommer den här regeringen att göra upp i vår sista budget i höst. Vi kommer att jobba med de projekt som är på gång på utbildningsavdelningen. Framför allt finns det här dokumentet till för kommande landskapsregeringar, för deras regeringsprogram, för de budgeter som ska läggas och för de projekt som ska startas. Jag
har fått ut väldigt mycket av den diskussion som partierna här har delgivit.
Tack för det och tack för mitt anförande.
Ltl Göte Winé, replik

Herr talman! Tack minister Ehn för anförandet och svar! Tyvärr tror jag
att det blev lite missförstånd på vägen. Jag pratade om anpassad läroplan, sökande efter prövning. När minister Ehn nu svarade mig så pratade han om specialyrkesutbildning. Det är inte det jag är inne för. Det
är lite att börja dra hårda slutsatser. Jag vill att man ska ha möjligheter
att söka restplatser. De som söker är inte helt okapabla att studera
själva. Det är till och med olika grunder i grundskolan varför de har fått
anpassad läroplan. Kanske man borde ge dem en chans istället för att
som jag har fått kännedom om att det t.o.m. stått platser lediga. Här behöver man definitivt titta på vad man behöver göra för att hjälpa dessa.
Jag har inte heller pratat om att man ska få den utbildning man verkligen vill utan man ska se vad personen kan.
Minister Johan Ehn, replik

Herr talman! Jag försökte i mitt anförande belysa att vi behöver ha en
skola med många olika alternativ. Vi behöver också flera inriktningar
när det gäller specialyrkesutbildningar. Det behövs möjlighet att i själva
utbildningen kunna ha specialundervisning om vi ska ta emot sådana
som har anpassad läroplan. Man har ju anpassad läroplan utgående från
att man har vissa behov inom vissa ämnen. Då behövs det kanske extra
stöd där. Det är åtminstone den vägkost som jag har fått från skolan.
Precis som ledamoten Winé är inne på är det väldigt svårt att skapa
den kollektiva lösningen för de ungdomar som finns i den gruppen som
går enligt allmän prövning just utgående från att de har väldigt olika behov. Tyvärr är det så att våra system i övrigt är väldigt fyrkantiga. Vi har
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beslutat oss för att använda oss av ett fyrkantigt system när det gäller att
anta och att skapa den biten som jag hoppas på att vi ska kunna fatta de
besluten här under hösten så att vi inte har det framåt.
Ltl Göte Winé, replik

Tack herr talman! Just det här med dialogen. Vad är det som behövs?
Det läggs fram i kartläggningen som jag nämnde tidigare och som jag
hade hoppats att skulle funnits med när man hade den här genomströmningen. Det är som sagt extra stöd vi pratar om, rätt dialog mellan
grundskola och gymnasialstadiet är tydligen inte optimalt just nu. Det
största problemet när vi pratar om anpassad läroplan är som jag har erfarit, att våra åländska grundskolor jobbar olika på hur man ska göra för
att hjälpa dessa elever. Då hjälper vi inte heller att få ett bra gymnasialstadium i och med att vissa skolor undviker anpassad läroplan för att
hjälpa dem att söka vidare, men de behöver lika mycket stöd ändå. Det
är farligt att sätta dem i olika fack som ministern nämnde, det normala
facket osv. Det är helt normala ungdomar vi pratar om.
Minister Johan Ehn, replik

Herr talman! Precis som jag försökte göra citationstecknen i luften och
visa på att det är ett sätt att tala på, ett system som vi har byggt upp. Vi
jobbar vidare med dessa typer av frågor dagligen och vi har också under
den här perioden hittat många steg framåt. Det finns mera kvar att göra,
det finns mycket mera kvar att göra på det här området. Ledamoten
Winé är inne på en mycket viktig bit i det här sammanhanget. Det är
grundskolans roll i det hela. Där måste man också se över på vilket sätt
man jobbar med eleverna så att man undviker så långt det är möjligt att
vi får anpassade läroplaner. Anpassad läroplan är för mig lika med att
man har sänkt kraven på vad man klarar när man kommer ut ur grundskolan. Det är inte just mot de elever som får det. Jag är också medveten
om att det kommer att behövas anpassad läroplan, men det ska vara en
sista utväg. På tisdag nästa vecka kommer jag att fatta beslut om nya direktiv när det gäller specialundervisningen och hur det ska fungera från
och med nästa läsår.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begäres ordet? Diskussionen är avslutad.
Talmannen föreslår att ärendet inte ska remitteras till utskott. Kan förslaget godkännas? Godkänt. Lagtinget antecknar sig ärendet för kännedom.
Remiss
6

Senarelägg grundskolans sommarlov
Ltl Axel Jonssons m.fl. åtgärdsmotion (MOT 13/2014-2015)
Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet
Diskussion.
Ltl Axel Jonsson

Herr talman! Det kanske kan uppfattas som ett otaktiskt förslag när de studerande går och väntar på att få sommarlov att man nu ska skjuta fram sommarlovet några veckor. Det som lyfts fram i sammanhanget bottnar i en diskussion som vi hade med några prao-elever som hade den här briljanta idén
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för några månader sedan. Vi diskuterade och fördjupade oss i det och tittade
närmare på det och såg det som ett intressant alternativ. Det har debatterats i
olika omgångar i det åländska samhället, för några år sedan vill jag minnas
att det var en debatt om det här.
Jag ska nämna fyra argument för varför man borde trycka på den här möjligheten att förskjuta sommarlovet med några veckor framåt. Det infaller
flera helgdagar och lov under våren än under höstterminen. Höstterminen
kan vara en ganska tung termin i vårt klimat att göra något produktivt när
mörkret faller på och därför kunde det också vara intressant att förkorta den
delen av året genom en förskjutning av sommarlovet. Vi vet också att semesterperioden senareläggs på Åland i större utsträckning. Allt färre tar semester i juni och det är någonting som påverkar när barnfamiljer kan vara lediga. Man vill gärna ha möjlighet att ha semester och följa det normala samhällets semestertider.
Vi vet också att vi idag är en mera integrerad del av Europa och att de
europeiska semestrarna ligger betydligt efter våra egna. Det här innebär
också att vi måste förhålla oss till den verkligheten. Vi vill också kunna erbjuda de europeiska turisterna en trevlig och aktiv turistnäring som lever upp
till deras förväntningar. Kopplingen till det är ganska naturlig om man tänker
på den diskussion som har funnits kring sommarlovet, när sommarlovet infaller, inte minst inom näringslivet. Man upplever att man har svårt att rekrytera personal under den här tiden. Man ser det som positivt och man tror att
det skulle bli lättare om man kunde förskjuta sommarlovet, att också ha personal under hela turistsäsongen.
Då kopplar vi givetvis längre än till grundskolan som vi har lagt fokus på i
det här förslaget och kanske mera riktar in oss på gymnasiet. Gör man den
här reformen borde man titta på gymnasiet parallellt och genomföra förändringen även där inte minst för att barnfamiljer ska ha möjlighet att vara lediga tillsammans under samma tid på året.
Kanske ett av de mest relevanta argumenten är ändå vårt klimat och vårt
väder. Vi vet alla hur vi har dragit på oss ylletröjor på midsommarafton och
hur juni kan vara en ganska obehaglig tid. Vissa år kan det vara kallt och regnigt medan augusti många gånger bjuder på fint väder och ljumma sommarkvällar. Det är kanske en av de viktigare orsakerna om man riktigt går till sig
själv och går till de prao-elever som diskuterade det här med oss. Jag kan
känna stor sympati också med de tankegångarna.
Herr talman! Mot den bakgrunden föreslår vi att lagtinget uppmanar regeringen att till lagtinget lämna ett förslag till ändring av grundskolelagen som
möjliggör en senareläggning av grundskolans sommarlov.
Ltl Petri Carlsson, replik

Herr talman! Det här är en intressant motion som är värd att tittas närmare på. Vi får se vad utskottsbehandlingen kommer fram till. Det är intressant att titta på det här framför allt för att södra delen av Europa ligger senare i sommarlov och ledighet. Det vore skäl att titta närmare på
det. Sedan är frågan om man ska förskjuta det eller kanske förlänga det.
Göra det mer kompakt på terminen och istället ha sommarlovet längre.
Det skulle kunna vara en variant som jag hoppas att utskottet tittar på
och funderar kring och diskuterar.
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Ltl Axel Jonsson, replik

Herr talman! Ja, det kan hända. Det är ingenting jag har reflekterat över
närmare om det behövs förändringar också i terminernas längd eller i
utbildningens omfattning. Det kanske blir en annan diskussion, men jag
har ingenting emot att man tittar också på den biten om det finns motiverade orsaker till det.
Ltl Petri Carlsson, replik

Herr talman! Jo, det är bra om man tittar på det också. Det finns väl likadana motiv som för att förskjuta det, men man kanske kan ha samma
motiv när det gäller biten med näringslivet. Det gäller, som ledamoten
själv konstaterade gymnasienivå, men också årskurs nio. På det sättet
finns det en beröringspunkt till grundskolan så jag förstår den tanken.
Som sagt inledningsvis, är det en intressant tanke och jag stöder att man
tittar närmare på det så får vi se hur diskussionen går och vilka motargument det finns.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik

Tack herr talman! Ja, när man känner kylan där ute och hur ruggigt och
kallt det är där nu och hur kallt vattnet är så kan man nog vara benägen
att hålla med ledamot Jonsson vad han har skrivit om i sin åtgärdsmotion, om vad han har skrivit om sommarlovet. Augusti är ju mycket varmare och det är skönt att sitta ute på kvällarna och det är skönt att bada
så på det sättet skulle barnen nog få ut mera av att det är sommarlov.
Jag tror att om man frågar sådana som tar semester och om de får välja
mellan juni och augusti så vet jag vad jag skulle välja. Jag väljer augusti.
Samtidigt har jag pratat med lärare om det här och de säger att barnen
är så trötta i maj så tänk om man måste gå ännu längre. Kanske man
kan förlänga påsklovet och ha det en vecka istället. Kanske det inte
skulle vara så jobbigt då. Jag tror faktiskt att det här kan vara rätt väg att
gå.
Ltl Axel Jonsson, replik

Herr talman! Jag kan ha förståelse för det när det är vårtider och det
spritter i barnen och de vill ha sitt sommarlov så snabbt som möjligt.
Samtidigt är det så att det fortfarande är nästan högsommar när skolorna drar igång. Då är man kanske missnöjd med att man redan måste
gå till skolan. Däremot om man lyfter blicken lite så nere i Europa går
man i skolan betydligt längre och där har man betydligt varmare, betydligt mera sommar när man tar sommarlov jämfört med vad vi har. Jag
vet inte om barnen är tröttare i Europa på grund av det här, men man
måste sätta det lite i perspektiv när man diskuterar den här saken. Det
fungerar på andra ställen så kanske det också kan fungera här.
Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik

Herr talman! Ledamot Jonsson var också inne på det här med turismen.
Det har man fått höra att turister som kommer och besöker både Finland och Åland blir så förvånade över hur stängt allting är efter den 15
augusti. Det är många som berättar för sina vänner och bekanta att det
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inte är någon idé att åka upp till Skandinavien efter mitten av augusti för
det finns inget öppet ändå. När det gäller öppettiderna för våra restauranger och aktiviteter som finns över hela Åland är det väldigt styrt till
hur sommarlovet är. Ska vi locka hit mera turister, som många vill, så
kanske vi också bör titta på sådana här lösningar för att kunna vara attraktiva för hela stora Europa.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Ltl Sara Kemetter

Herr talman! Min första fråga till ledamöterna när vi just har haft en utbildningspolitisk debatt, varför går våra barn i skolan. Är de för att näringslivet
ska ha en barnvakt? Nej, det är det inte. Varför har vi en tradition med att
skolorna ska sluta sista maj. Jo, vi har en sådan tradition inte på grund av
vädret utan på grund av ljuset. I Norden har man ett otroligt starkt ljus. Det
är inte många veckor kvar till midsommar och sedan börjar vi gå mot mörkare tider. Därför har vi ett sådant skolår, med två läsår för att ljuset är så
kraftigt. Det är det som lärarna menar när de säger att barnen är så trötta i
maj att hur skulle de orka en månad till. Det är det som händer, det är precis
samma sak när kalvarna kommer ut på betet. Det är ljuset. Det har ingenting
att göra med vädret eller att det är varmt i vattnet. Vi påverkas kraftigt av det
här kraftiga ljuset och också de mörker vi har på hösten. Därför stöder jag absolut inte att vi ytterligare skulle senarelägga grundskolans sommarlov.
Idag slutar gymnasiet i slutet av maj för det följer finsk lagstiftning. Det
borde ju gynna näringslivet. Då har ni arbetskraft och annat och kan ha öppet
och allt vad man kan rusta med för den som är arbetsför, 16 år och uppåt är ju
ledig. Grundskolans barn 7-8-9-åringarna, åtminstone mina barn, har svårt
att somna före kl. 10 och det har att göra med ljuset och inte med att det är
kallt ute.
Är det ändå så att man av underliga saker skulle vilja förlänga det här
måste vi se över hela skolsystemet på nytt. Höstlovet måste börja senare och
då borde vi börja diskutera att införa tre terminer, att man åtminstone skulle
ha ett ordentligt långt påsklov, kanske det franska systemet som man kan
analysera.
Med den erfarenhet jag har som lärare, den erfarenhet som jag har som
pedagog måste jag säga att jag tycker att precis som vi gjorde ett promilletest
borde ledamöterna fara till skolan i maj och försöka undervisa eleverna. Man
ser att de faktiskt inte lär sig det man säger när de knappt går och sova i tid
för det är så pass ljust. Det är så mycket energi i luften under hela våren som
kommer. Ta diskussionen efter våren och se om de klarar av en månad till. Då
kanske ni förstår vad det handlar om. Då förstår ni vad det är som lärarna
som jobbar med det här försöker säga.
Jag kan också slutligen nämna att det har trots allt skjutits fram, de går ju
ända till den 8.6 och de här sista veckorna är endast förvaring. Man ser att de
inte lär sig nya saker utan de förvaras där. Lärarna, de jag har kontakt med,
säger varje år att det var ett av de dummaste beslut som togs. De anser att det
inte har gett mer undervisningstid åt eleverna utan det blir bara ett sätt att
förhålla sig till barnen.
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Som sagt gör en analys på hur ljuset påverkar psykologiskt och ta också
hänsyn till den historia vi har. Det finns en orsak till varför vi har en framgångsrik skola, med de skolår som vi har och de skollov vi har. Det är klart att
det är tråkigt när det är kallt i juni, men så är det. Tack!
Ltl Axel Jonsson, replik

Herr talman! Det är värdefulla synpunkter som ledamot Kemetter
kommer med. Resonemanget med ljuset har jag själv lite spontant att
förstå. Är det inte bättre att eleverna är i skolan under den ljusa delen
när man har energi och ork att göra något produktivt och istället är ledig
när vi går mot mörkare tider, om man faktiskt har fokus på det som ledamot Kemetter framförde och den fråga hon ställde. Varför går vi i skolan och varför har vi utbildning för våra barn. Jo för att vi ska göra något
produktivt, vi ska förse dem med relevanta kunskaper. Det här resonemanget får gärna utvecklas lite noggrant.
Ltl Sara Kemetter, replik

Herr talman! Jag gjorde redan den jämförelsen. Säkert har vi alla varit
med om det om man har varit på en bondgård när man släpper ut djuren som har suttit in i stallet. Precis så tokiga de är. Så tokiga är eleverna
när ljuset kommer tillbaka. Man påverkas av det, man går och sova senare och man vaknar tidigare och det påverkar hela kroppen och det är
då man ska vara ute. Det är då man ska springa och fokusera på allt möjligt annat för man har väldigt svårt att sitta och fokusera på själva inlärningen. Det är mycket enklare på hösten när det är mörkare eller på våren-vintern när det är kallt ute och det inte finns den energi som finns i
den nordiska våren som vi har. Det är en helt speciell tid. Vi har mycket
historisk dokumentation kring midsommaren, hurdan magisk tid det är
och allt vad den gör med människor. Det finns en orsak till att vi har ett
sådant här system.
Ltl Axel Jonsson, replik

Herr talman! Personligen kan jag förstå tankesättet, men jag vet inte om
jag köper den jämförelsen med kalvar och elever i det här fallet. Nog tror
jag ändå att har vi en bra skola ska vi klara av att undervisa fast hela året
om vi vill. Barn ska få vara lediga, men nog borde skolan klara av att ge
undervisning även om vi har ljusare tider på året som lever upp till våra
mått. Jag har ingenting emot att vi gör en analys av det här, men det
känns lite långsökt, spontant.
Ltl Sara Kemetter, replik

Herr talman! Att lära sig nya saker varje dag är faktiskt ganska tungt för
många barn. Vi har en arbetsplats, du har rätt till viss semester, du har
rätt till vissa arbetstider osv. Vi vet att om vi i dagens samhälle går ut
över det så mår man dåligt, man blir utbränd och man har det tufft. Inte
vill vi ju påföra en sådan arbetsmetod mot våra barn. Vi vill ju att de ska
lära sig och utvecklas. Det system vi har i Finland har gett oss världens
bästa PISA-resultat. Vi har inte så många skoldagar, vi har ganska bra
med skollov och vi har ett långt sommarlov. Det tycks vara ett vinnande
koncept, varför ändra på det.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik

Herr talman! Ledamot Kemetter sade att om vi skulle gå ut i skolorna
och jobba skulle vi nog omvärdera våra funderingar. Jag har jobbat som
lärare i olika omgångar, både i låg-, mellan- och högstadiet. Det jag upplever är att det nog blir mera pirr i kroppen när det blir ljust ute, men
mycket beror på att skolarbetet avslutas. Det avslutas före det blir sommarlov för då ska betygen sättas. Allt som man ska ha gjort under skollovet har gjorts. Det blir mera film, det blir mera lek, det blir mera knytkalas och sådant även om man fortsättningsvis skulle ha saker som man
skulle behöva gå igenom, lärarmaterialet är inte slut, kanske det inte
skulle bli så här.
Ltl Sara Kemetter, replik

Herr talman! Det gäller alltså grundskolan. Gymnasiet är man ju bunden till det som är satt i Finland. Vi har vissa antagningskriterier och
man ska söka till vidare utbildningar och så. Där är det en deadline som
inte vi håller fast vid, bl.a. nians betyg har satts för en vecka sedan. Jo,
de spelar volleyboll och vad de nu gör den här veckan, kör moppe genom
skolor osv. Det är nog som det är och jag vill säga att när det gäller
grundskolan så är det klart att lärarna, och jag tror att de gör det också,
sätter betygen de allra sista dagarna. De sista dagarna används till att
städa och skulle man kunna skjuta på det så är det klart att arbetet också
skulle förskjutas, men den effektiva inlärningstiden är den jag ifrågasätter. Man märker att den förkortas när ljuset kommer fram. De orkar inte
sitta längre och lyssna.
Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik

Tack herr talman! Om skolan kunde utnyttja ljuset på något sätt, t.ex. ha
mera lektioner utomhus i grundskolan, kanske man kunde få det bästa
av två världar. Om jag förstår åtgärdsmotionen rätt så är det inte meningen att själva tiden i skolan skulle minskas och man skulle vara ledig
längre på hösten. Det är en anpassning förstås. Ledamoten Kemetter var
också inne på att det kanske kräver ett längre påsklov. Det tror jag också
för att det skulle fungera. Jag säger inte att det är rätt väg att gå, men
det är en intressant sak att fundera vidare på i utskottet.
Ltl Sara Kemetter, replik

Tack herr talman! Det är klart att man kan analysera och diskutera motionen, det är helt självklart. Höstterminen är redan nu ganska mycket
kortare är vårterminen. Om man ytterligare förkortar höstterminen så
då ser jag det som ett absolut måste att dela vårterminen i två delar. Så
gör man också i Mellaneuropa. Enligt det franska systemet har vi två
veckor sportlov och två veckor påsklov.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Ltl Petri Carlsson, replik

Herr talman! Jag tänkte också höra kring det här med ljuset. Resonemanget får jag inte riktigt ihop, men kanske jag får svaret i anförandet.
Det här med ljuset, kanske det är ur lärarens synpunkt, om det är så som
ledamot Kemetter säger, då kan det vara besvärligt. Samtidigt om man
lyfter blicken och funderar kring eleven och elevens hälsa och välbefinnande så säger man att dagsljus förbättrar hälsa och välbefinnande. Att
då få mera tid under den mörkare tiden i augusti ute i dagsljus för skolungdomarna borde väl också vara värdefullt eftersom det ökar hälsa och
välbefinnande. Det hänger inte riktigt ihop med den forskning som jag
har hört om dagsljusets betydelse för hälsa och välbefinnande.
Ltl Sara Kemetter, replik

Herr talman! Man märker nog att utskottet behöver titta mera på det
här för nu plötsligt har ledamot Petri Carlsson läst en massa forskning.
Vi i Norden har ett speciellt ljus när vi har dygnet runt ljus. Om två
veckor går inte solen ner. Det är en helt speciell företeelse som vi har här
i Norden och därför har vi ett sådant uppbyggt system som vi har. Det
påverkas, det är det jag menar med ljuset. Inte talar jag om såsom i Mellaneuropa att det är ljust mellan kl. 8 och kl. 7 på kvällen utan jag talar
om det extrema fenomenet som händer här i Norden den här tiden på
året. Det är den som påverkar ungdomarna alldeles särskilt och därför
har man historiskt haft ett sådant system att man har slutat sista maj
och de faktiskt har fått vara ute när solen inte alls går ner för att sedan
igen gå på undervisning när vi börjar få lite normala dagar.
Ltl Petri Carlsson, replik

Herr talman! Jag menade den delen när jag talade om augusti att man
skulle förlänga sommarlovet på den sidan, när vi är i slutet av sommaren att det torde vara till fördel för människans hälsa och välbefinnande
att få mera dagsljus. Det torde också gälla våra ungdomar. Det var den
uppfattningen jag har och som all information visar som har kommit
kring forskning av dagsljus.
Ltl Sara Kemetter, replik

Herr talman! Jo, redan i slutet av augusti börjar vi märka att kvällarna
blir längre. Nu ska vi börja redan den 18 augusti så då är eleverna nog
ganska färdiga att börja skolan. Alla vi som har barn vet att de börjar
längta tillbaka redan och ganska snabbt börjar dagarna vara ganska
korta att det är lika bra att vara i skolan. Två-tre veckor påverkar inte på
det sättet som ledamoten säger. Däremot är det extremt på vårens sida
när solen nästan inte går ner.
Talmannen
Replikskiftena är därmed avslutade.
Minister Johan Ehn

Herr talman! Det är en intressant motion som ledamot Axel Jonsson har lagt.
Jag blev själv intresserad av förslaget. Jag tror att det var i fjol den här tiden,
kanske lite tidigare, som det blev diskussion på finskt håll. Dåvarande näringsministern väckte en diskussion om det här utgående från näringslivets
behov. Jag gjorde då en liten uppmaning på att folk skulle ge sina synpunkter
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till mig i det här sammanhanget. Jag trodde väl återigen att folk tycker väl si
och så i stort, men jag kunde ganska snabbt konstatera att det är väldigt delat.
Just den argumentation kring för- och nackdelar finns där.
Vi har inte haft möjlighet att prioritera att bereda en sådan här fråga i
landskapsregeringen nu, men däremot är den intressant. Jag tycker att man
ska trycka på näringslivets behov och man ska titta på det som har tagits upp
kring hur det påverkar skolan om man gör förändringarna och framför allt
hur det påverkar utbildningen. Det som behövs är att man tar fram ordentligt
med fakta. Det kan en sådan här motion hjälpa till med. Nu blir det svårt för
utskottet att alltför mycket fördjupa sig i det här.
Jag ser framför mig att den här frågan kommer att bli mer och mer aktuell
för det är snart sagt bara vi här i Finland och på Åland som har ett läsår som
ser ut på det här sättet. Det ligger rätt i tiden och man kan ventilera det på
nytt, men jag vill bara flagga för det att det inte är så enkelt. Det finns båda
sidor av den här biten som också hör till debatten. Det gjorde att jag bestämde mig för att inte gå in och driva igenom ett beslut i frågan, jag vill faktiskt ha mera kött på benen beredningsmässigt. Återigen, bra att frågan lyfts
och diskuteras. Det kommer att bli förändringar framåt, det är jag helt övertygad om.
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
7

Ändringar av lagtingsordningen
Lag- och kulturutskottets betänkande (12/2014-2015)
Talmanskonferensens lagförslag (TMK 1/2014-2015)
Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 08.06.2015. Godkänt.

Bordläggning
8

Energilagstiftning
Finans- och näringsutskottets betänkande (15/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 17/2014-2015)
Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 08.06.2015. Godkänt.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls 08.06.2015 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 28 ledamöter närvarande.
Lagtingsledamoten Danne Sundman anhåller om ledighet från dagens plenum på grund
av läkarbesök i Åbo. Beviljas.
Talmanskonferensen
Talmanskonferensen informerar att på onsdag den 10 juni klockan 12.45 arrangeras
lantrådets upplysning, 15 minuter. Plenum börjar i vanlig ordning klockan 13.00.
En frågestund hålls den 12 juni klockan 09.30 och efter det plenum klockan 10.30.
Antecknas.
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Andra behandling
1

Godkännande av överenskommelsen om social trygghet med Folkrepubliken Kinas
regering
Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 12/2014-2015)
Landskapsregeringens yttrande (RP 10/2014-2015-s)
Republikens presidents framställning (RP 10/2014-2015)
Först tillåts allmän diskussion och efter det kan lagtinget antingen lämna sitt bifall till
lagförslaget i presidentens framställning eller vägra ge ett sådant bifall. Talmannen påminner om att lagtingets beslut ska fattas med en majoritet om minst två tredjedelar av
de avgivna rösterna.
Diskussion. Ingen diskussion.
Lagförslaget i presidentens framställning föreläggs lagtinget för bifall. Kan lagtinget enhälligt ge sitt bifall till framställningen? Lagtinget har i andra behandling enhälligt lämnat sitt bifall till lagförslaget.
Betänkandets motivering föreläggs för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i
enda behandling godkänt motiveringen.
Ärendets andra behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

Första behandling
2

Ändringar av lagtingsordningen
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 12/2014-2015)
Talmanskonferensens lagförslag (TMK 1/2014-2015)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betänkandet.
Diskussion.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Utvärderingen av lagtingsordningen med påföljande förändring har
behandlats i lag- och kulturutskottet och sedan dess pågår även en översyn av
arbetsordningen vilken vi enligt planerna kommer att debattera och behandla
i lagtinget på sensommaren.
Utskottet delar talmanskonferensens bedömning att erfarenheterna av den
nya lagtingsordningen och arbetsordningen huvudsakligen är positiva men
att det finns ett visst behov av ändringar.
Utskottet omfattar de av talmanskonferensen föreslagna ändringarna och
tillför därtill vissa kompletteringar som bland annat rör justeringsutskottet,
självstyrelsepolitiska nämndens roll, lagtingsgruppernas status och budgeteringen av affärsverk. Utskottet har fört en diskussion kring att ändra självstyrelsepolitiska nämndens status så att nämnden skulle bli ett utskott. I diskussionen om ändringen av nämndens status är att talmannen, som är ordförande för nämnden, bör ha en roll som står över de dagspolitiska frågorna.
Utskottet konstaterar att en ändring av nämndens status till utskott inte i
sig skulle behöva innebära att nämnden och därmed talmannen skulle få ett
vidgat ansvarsområde eftersom nämnden redan i dagsläget i praktiken fungerar som ett externpolitiskt utskott. Dock har utskottet valt att inte förändra
nämndens status men föreslår en ändring av 31 § så att lagtinget ska kunna
besluta att ett ärende som gäller lagtingets bifall till ikraftträdande av internationella förpliktelser ska kunna remitteras till självstyrelsepolitiska nämnden.
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Utskottet, som konstaterar att nämnden föreslås få en utökad befogenhet i
subsidiaritetsärenden, önskar vidare betona nämndens roll som ett aktivt
EU-organ inom lagtinget. Såsom det vid ett flertal tidigare tillfällen har framhållits från nämndens sida är EU-frågorna inte en del av lagtingets dagliga
arbete på ett sådant sätt som lagtinget skulle önska varför utskottet betonar
vikten av att landskapsregeringen i större utsträckning samråder med lagtinget i för Åland intressanta EU-ärenden samt att nämnden och lagtingets
övriga organ tar en aktiv roll för att hålla sig uppdaterad i aktuella EUärenden.
Utskottet föreslår ingen ändring av antalet permanenta utskott, även där
har diskussionen varit livlig och beslutet tillkom efter en omröstning.
Talmanskonferensen föreslår att justeringsutskottet inte längre ska vara
obligatoriskt utan att det ska kunna tillsättas på förslag av talmannen. Här
kommer det en förändring. Utskottet föreslår dock en ändring av paragrafen
så att lagtinget alltid ska tillsätta ett justeringsutskott men att utskottet på
förslag av talmanskonferensen ska kunna avskaffas. Utskottet vill på det här
viset understryka vikten av den formella justeringen av lagtings beslut.
Utskottet föreslår en ändring av paragrafens andra moment så att lagtinget
ska kunna besluta att ett ärende som gäller bifall till ikraftträdande av en internationell förpliktelse ska kunna remitteras till självstyrelsepolitiska nämnden istället för till ett utskott. Utskottet anser att en möjlighet att remittera
internationella avtal till nämnden bör finnas exempelvis i fråga om EUs
grundfördrag. I praktiken har det varit nämnden som berett dessa ärenden
också tidigare men i form av ett utlåtande till de behöriga utskotten.
Vidare föreslår utskottet en ändring av inledningen till momentet så att bestämmelsen ska tillämpas på alla ärenden som rör lagtingets bifall till ikraftträdandet av internationella avtal, oavsett avsändaren.
Beträffande 53 § budgetens innehåll så fanns det under remissdebatten ett
önskemål från landskapsregeringen och därför föreslår utskottet att det till
paragrafen fogas ett nytt 4 mom. enligt vilket de allmänna grunderna för
landskapets affärsverks verksamhet och ekonomi utfärdas genom landskapslag. Inkomstposter och anslag som gäller affärsverken tas in i budgeten endast till den del det anges i landskapslag och i samband med behandlingen av
budgeten godkänner lagtinget de centrala målen för affärsverkens tjänster
och övriga mål för verksamheten.
Utskottet förselår att lagtinget antar lagförslaget med de föreslagna ändringarna. Det finns dock två reservationer; en reservation gemensamt från
mig och ltl Axel Jonsson och en reservation som ltl Axel Jonsson har undertecknat själv.
Talman! Jag ber att få redogöra för min reservation nu.
Jag och ltl Jonsson har reserverat oss kring misstroendeyrkande. Det är en
linje som liberalerna och Ålands Framtid har drivit ända sedan diskussionerna i talmanskonferensen. Reservationen är snarlik med den som lämnades in
när liberalerna och Ålands Framtid reserverade sig i talmanskonferensen. Det
gäller misstroendeyrkande.
Vi anser att ett misstroendeyrkande som endast kan riktas mot lantrådet
och inte mot enskilda medlemmar av landskapsregeringen avviker från allmänt omfattade principer i parlamentariska styrelseskick.
Parlamentarism innebär att regeringen i alla situationer ska få folkrepresentationens förtroende. I de allra flesta parlamentariska styrelseskick för1027

verkligas detta genom att ett misstroendeinstitut ingår i författningen. Detta
är i regel utformat så att ett misstroendeyrkande kan riktas antingen mot regeringschefen/regeringen som helhet eller mot en enskild medlem av regeringen. Det är svårt att förstå dem som omfattar att man endast ska kunna
rikta ett misstroende mot regeringschefen/regeringen.
Nuvarande reglering innebär att de enskilda ministrarna kan anses fria
från individuellt politiskt ansvar och endast delar ett kollektivt ansvar med
kollegerna i landskapsregeringen.
Jag tänker inte dess mera redogöra för reservationen. Men ju mera man
funderar på den desto mera anmärkningsvärt blir det. Det är beklagligt att vi
faktiskt inte lyckas resonera oss fram kring en enighet. Våra system är små
och innefattar väldigt få personer.
Tittar man hur det fungerar t.ex. väster om oss så har man ett konstitutionsutskott. För några dagar sedan kom ett enigt konstitutionsutskott i Sverige med väldigt skarp kritik mot regeringen. Det var också över blockgränserna. Det var både regeringspartierna och oppositionen.
Man ska granska statsrådens tjänsteutövning och regeringsärenden vilket
är en viktig del av kontrollmakten. Vi från liberalerna tycker att man förlorar
detta och att självstyrelsesystemet blir lite stympat.
Vi vet också att makten för ministrarna är utvidgad. Man är föredragande i
landskapsregeringen och arbetsmängden och arbetsbörda gör att man blir
någon slags mellanting av en politiker och en tjänsteman. Vi vet också att ministrarna tar sig stort utrymme och förekommer ofta i media.
Vi ser också att det skulle ha funnits skäl att ha det här instrumentet i vissa
ärenden, vissa frågor har varit på tapeten under det senaste året.
Från liberalernas sida beklagar vi igen att vi inte har kommit överens. Vi
tycker att man ska kunna ifrågasätta enskilda ministrar. Så stor makt har
landskapsregeringen att det är en naturlig del av demokratin. Tack.
Vtm Roger Jansson, replik

Tack, fru talman! Som en representant i arbetsgruppen för översyn av
lagtingsordningen och arbetsordningen vill jag säga att diskussionen
kring justeringsutskottet ändå har fått ett bra avslut i lag- och kulturutskottet. Justeringarna av lagtingets protokoll och framställningar är inte
politik. Det är teknik och det är språk. Det är därför viktigt att justeringsutskottet inte betraktas som ett permanent utskott i lagtinget. En
sådan förändring har utskottet accepterat och gått med på. Sedan hur
man i praktiken genomfört justeringen är en annan fråga.
Jag har en frågeställning till ordförande. När man har arbetsgrupper
inom lagtinget som jobbar fram framställningen så är det ju inte samma
som när landskapsregeringen kommer med framställningen.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Arbetsgruppen som har sett över lagtingsordningen och nu håller på att kämpa med arbetsordningen ska all erkänsla. Vi vet att det är
ett gediget arbete. Har man en utskottsbehandling så måste man ju inte
heller fungera som en gummistämpel. Beträffande justeringsutskottet så
hade vi en lång diskussion kring det. Vi var helt eniga om att det inte är
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politik, men vi ansåg också att det var väldigt viktigt att man tar politiskt
ansvar också för att expeditionen blir korrekt.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Min replik beträffande arbetsgrupper som består av alla
partier ska inte missförstås. Det är klart att det ska göras granskningar
för det kan ju inträffa misstag. Den politiska bedömningen i det här fallet och i andra fall när vi gör lagstiftning inom lagtinget så är redan
gjord. Den politiska bedömningen är förd till grupperna i demokratisk
ordning och man har en bred enighet i de frågorna förutom där det finns
reservationer eller avvikande åsikter i arbetsgrupperna. Det var närmast
det som jag menade. Ska man då ta på sig en massa extra arbeten i utskotten för att gå igenom det som politiskt redan är avhandlat? Mitt svar
är att det behövs ju inte.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det ligger säkert någonting i det. Men just i den här frågan beträffande justeringsutskottet så fanns det en enighet i utskottet att man
ville göra en förstärkning med den här skrivningen. I allra högsta grad
har vi godkänt det gedigna arbete som arbetsgruppen har gjort. De förändringar som vi har gjort kom under resans gång och det väcktes initiativ från landskapsregeringen. Till 95 procent har vi accepterat det
jobb som arbetsgruppen har gjort.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Liberalerna syn på regeringen och dess förtroende i det
parlamentariska systemet avviker nog från de principer som ligger till
grund för den nya lagtingsordningen, dvs. att det är lantrådet som föreslår vilka som ska ingå i regeringen och talmannen som för fram förslaget till lagtinget. Syftet med detta var att stärka lantrådets eller premiärministerns ställning så att premiärministern ska kunna skapa en effektiv och regeringsduglig regering. Man kan säga att det är en VD-roll.
Om man skulle gå in för liberalernas förslag så skulle man öppna upp
för en kraftig politisk underminering från oppositionens sida vad gäller
enskilda ministrar och lantrådets roll. Jag undrar om det här är riktigt
väl övervägt? Vad skulle man vinna i parlamentarisk styrka och effektivitet på det här?
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! När det gäller lantrådets roll så har lantrådet ett stort ansvar
och det har vi förstärkt i den nya lagtingsordningen. Det som vi vill
trycka på och påpeka är också de övriga ministrarnas ansvar. Som minister i Ålands landskapsregering har man ett stort ansvar. Ingalunda
rör det sig om något slags allmänt tyckande från liberalerna. Vi har haft
höranden med stor kunskap och lång erfarenhet av parlamentariskt ar-
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bete och de är eniga i vår analys att det här är ett system som lite stympar självstyrelsen.
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag kan inte ta ställning till det men jag skulle gärna vilja höra vilka sakkunniga man t.ex. har hört inom statskunskap i den här frågan.
I vår lagtingsordning vill man stärka lantrådets roll som en sorts ledare för regeringen. Det är en modern utveckling av systemet. Det skulle
dessutom skapa onödig parlamentarisk oro om oppositionen skulle
skjuta in sig på olika ministrar och kräva deras avgång på mer eller
mindre tvivelaktiga grunder. Jag tror inte det är något bra förslag.
Sedan talas det om att ”graden av ministerstyre har under årens
lopp utökats betydligt.” Det skulle vara väldigt bra om utskottsordförande kunde ge ett konkret exempel där ministerstyre har ökat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Ett reellt exempel är att ministrarna blev föredragande i landskapsregeringen. När det gäller det praktiska planet kan vi bara läsa tidningarna. Det här handlar heller ingalunda om någon slags majoritet
och opposition. Det är rätt och riktigt att kräva ansvar för maktutövning.
Som minister har man ett ansvar. Vi vet också hur vårt lilla system fungerar när det gäller utrymme för klagomål eller misstroende. Det finns
andra mekanismer som håller ihop en landskapsregering. Liberalerna
är, tvärtom, inte det minsta rädd för att man ifrågasätter att man ska
kunna redogöra för sin maktutövning. Antagligen sitter liberalerna i
nästa landskapsregering och vi är inte rädda för ansvar.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Utskottsordförande Katrin Sjögren berörde förslaget till
21 §, justeringsutskott. Jag har problem med den paragrafen. Den
normhierarkiska ordningen är grundlag, lag, förordning och beslut. Lagtingsordningen är ju en slags grundlag i vårt politiska system till kommet med tvåtredjedelsmajoritet. Om jag förstår utskottets förslag rätt så
ska alltså någon med ett beslut kunna upphäva verkningarna av en
grundlag eller lag av grundlagsnatur, en tvåtredjedelslag i självstyrelsesystemet. Originellt får jag säga, med all respekt. Dessutom motiveras
inte åtgärden till den delen om paragrafen ska tolkas såsom den är skriven. Det här är inte bra enligt min mening.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Som vi har skrivit och som vi tolkar det så står det; ”på förslag
av talmanskonferensen.” Så det är på förslag av talmanskonferensen
och det måste ändå godkännas av lagtinget.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Förvisso ja, men nog brukar man väl ändra lagar med lag? Man brukar
ogärna ändra grundlagar på annat sätt än de har tillkommit. Effekterna
av den här bestämmelsen kan ju leda till att någon besluter att upphäva
ett beslut som lagtinget har fattat, sannolikt är det lagtinget för det är
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där som talmannen har förslagsrätt. Då uppstår frågan; ska ett sådant
beslut då också fattas med tvåtredjedelsmajoritet eller räcker det med
enkel majoritet? Det här var många frågor, men i en paragraf på lagtingsordningsnivå ska man inte uttrycka sig på det här sättet, tycker jag.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det kan bli mycket intressant att se lagstiftningskontrollen.
Lag- och kulturutskottets intention har varit att man skulle vara eniga.
Om talmanskonferensen föreslår för justeringsutskottets vara eller icke
så är man enig i det. Det kan hända att vi har övertolkat situationen. Vi
får väl se hur det går i lagstiftningskontrollen visavi den här frågan.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Axel Jonsson

Tack, fru talman! Jag kommer att upprätthålla mig vid de två ämnen som berörs dels i min egen reservation och dels i den reservation som utskottsordförande Katrin Sjögren nyss presenterade angående möjlighet att rikta misstroendeyrkande mot en enskild minister och inte bara till hela landskapsregeringen.
Jag börjar med den reservation som går i linje med de förslag som vi tidigare har lagt i arbetsgruppen för den nya lagtingsordningen arbetsordningen
och som också återfinns i lag- och kulturutskottets betänkande och i talmanskonferensen förslag. Den tar sikte på att avskaffa ersättarsystemet i lagtinget.
Jag ska kort motivera hur vi i Ålands Framtid tänker.
Vi i lagtinget borde ha fokus på att stärka förståelsen för självstyrelsen och
för våra politiker ute bland befolkningen. Det här är ett led i det arbetet. Det
kunde vara ett förslag som skulle bidra i den riktningen. Vi vill minska antalet politiker i lagtinget och i landskapsregeringen, vilket vi har föreslagit. Vi
vill införa en begränsning i lagtinget på maximalt tre valperioder och ge de
politiker som blir kvar höjda arvoden men också en ökad arbetsbelastning. Vi
vill göra om lagtingsuppdraget till ett heltidsuppdrag samt förstärka regeringskansliet. Man skulle aktivera och involvera lagtinget ytterligare i regeringens arbete och delta mera i utarbetandet av policyn och annat politiskt
arbete där det finns ett visst behov. Jag tror att vi kunde lyckas med att faktiskt skapa ett system som skapar större förtroende, ger bättre politiker och
bättre förutsättningar för självstyrelsen att utveckla vårt kära Åland.
Precis i den linjen har vi valt att driva detta förslag hela vägen, att vi ska
avskaffa ersättarsystemet i lagtinget. Vi tror att det här är ett av de viktigare
sätten att faktiskt åstadkomma ett bättre förtroende för vår åländska befolkning, för självstyrelsen och för lagtinget och regeringen. Därför föreslår vi i
enlighet med reservationen att 7 § i lagtingsordningen begränsas och att regleringen kring ersättarna tas bort ur paragrafen. Det betyder att man som
invald i lagtinget, efter lagtingsvalet, har sin plats i lagtinget oberoende om
man sitter i landskapsregeringen eller inte. Jag aviserar att vi kommer att
föra detta till omröstning.
Jag vill också understöda ltl Katrin Sjögrens förslag om att införa en möjlighet för lagtinget att rikta misstroende mot en enskild minister. Det vore en
demokratisk vinst om ett visst antal lagtingsledamöter också kunde väcka
diskussion om en enskild minister har skött uppdraget på bästa sätt och om
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man är lämplig och har lagtingets förtroende att fortsätta utföra sitt uppdrag.
Ministeruppdraget är ändå ett viktigt uppdrag i det politiska system vi lever i.
Lagtinget bör ha den möjligheten att också analysera en enskild ministers insatser och ställa sig frågan om man har förtroende för en enskild minister och
inte bara hela landskapsregeringen. Om regeringen gör ett bra arbete är det
ingen självklarhet att alla ministrar är skyldiga till detta. Det kan finnas stora
variationer också inom en landskapsregering. Det är klart att man kan resonera att lagtinget indirekt har den här möjligheten genom att rikta misstroende mot hela regeringen och bygga upp det på vad en enskild minister har
företagit sig. Men det vore ganska naturligt att man kunde begränsa ärendet
till att handla om det och inte fälla hela landskapsregeringen på basen av att
lagtinget egentligen vill visa sitt misstroende mot en enskild minister. Instrumentet finns i dagens lagtingsordning, men det kunde utvecklas ytterligare på detta sätt. Tack, fru talman.
Ltl Petri Carlsson, replik

Fru talman! Jag blev lite fundersam att ltl Axel Jonsson vill slopa ersättarsystemet. Han vill ha bättre politiker. Då undrar jag om vi har dåliga
politiker nu? Är det vi som sprider den bilden eller vem är det som säger
det? Är det vi själva som uttalar det här i talarstolen med ltl Axel Jonsson eller vem är det som säger det? Jag har den uppfattningen att det är
väldigt duktiga politiker som sitter i salen. Det är många som är ambitiösa och seriösa. Jag förstår inte riktigt detta att vi är så dåliga som ltl
Jonsson vill framföra.
Ltl Axel Jonsson, replik

Det ska inte uppfattas som direkt kritik mot de politiker som det
åländska folket har valt. Det skulle aldrig falla mig in att kritisera det
åländska folkets val. Däremot så måste vi alltid ställa oss frågan; hur kan
vi utveckla vårt demokratiska system? Hur kan vi se till att det ställs
högre krav på våra politiker att göra ett gott arbete? Den utvecklingspotentialen bör vi alltid se. Vi bör alltid analysera var vi kan förbättra och
förstärka dagens system. Vi måste väl alla vara överens om att en allmän
ambition i det åländska samhället bör vara att få bättre politiker och att
vi får till en utveckling av Åland. Vi kan inte luta oss tillbaka och vara
nöjda med situationen och känna att allting fungerar bra för så har det
alltid gjort. Vi måste ställa oss frågan hur vi kan utveckla vårt demokratiska system och hur kan vi se till att vi får så bra politiker som möjligt.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag håller med om att vi har säkert alla förbättringspotential, det gäller ju överallt. Jag ifrågasatte påståendet att slopandet
av ersättarsystemet skulle leda till bättre politiker. Vi sprider lätt bilden
av att vi är dåliga politiker om vi själva upprepar det här hela tiden. Jag
tycker inte att det är så. Ersättarna vi har idag här i lagtinget är väldigt
seriösa, duktiga och jobbar på. Det är viktigt att inte vi bidrar till att
sprida bilden av att det skulle vara dåliga politiker här i Ålands lagting.
Ltl Axel Jonsson, replik

Jag har inte nämnt att det skulle vara dåliga politiker i Ålands lagting,
det vill jag understryka. Däremot måste man se de det paket som vi i
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Ålands Framtid har resonerat kring som en helhet. Ett färre antal politiker är lättare för den åländska befolkningen att granska. Det är klart att
det är lättare att granska 30 politiker än 37 som vi har i dagsläget. Kan
man också höja politikernas arvoden och öka arbetsbelastningen så tror
jag också att det kunde skapa bättre politiker och ett bättre politiskt arbete. Ser man detta som en helhet så hoppas jag åtminstone att man har
en viss förståelse för det här även från ltl Petri Carlssons sida.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Harry Jansson

Tack, fru talman! Ärade kollega, jag märker att positionerna är desamma som
när vi startade arbetet med lagtingsordningen. Jag har själv ingått i arbetsgruppen som gjorde det underliggande arbetet. Alla resonemang, motiveringar och argumentationer känner jag igen.
Fru talman! Jag vill börja med att lyfta fram det som vi är eniga om. Arbetsgruppen har mycket starkt markerat att vi ska försöka lyfta Ålands status
så långt det bara är möjligt, genom att bl.a. använda begreppsparet ÅlandFinland när det är möjligt. Det är någonting som lag- och kulturutskottet har
anammat sedan en ganska lång tid tillbaka. Det är trevligt att hela utskottets
tankegångar har förts vidare till arbetsgruppen via talmanskonferensen och
nu enigt har antagits av lag- och kulturutskottet i denna form.
När det gäller sådant som det har funnits smärre avvikande synpunkter på
så ska jag erkänna att centergruppen har diskuterat utskottens antal och
därmed utskottens sammansättning dvs. antalet ledamöter, vilket vi har återkommit till många gånger, särskilt vår ltl Roger Slotte har drivit den frågan.
Är den utskottsstruktur klok som vi påbörjade och intog i nuvarande lagtingsordning inför starten av denna lagtingsperiod 2011? Man kan ifrågasätta
detta. Man kan naturligtvis kritisera storleken på utskotten och att sju ledamöter ska diskutera sig samman, medan en mindre sammansättning kunde
leda till en mer avslappnad attityd istället för att det blir politik i alltför hög
grad i vissa frågor.
Centergruppen har efter moget övervägande ansett att det här är det bästa,
vi prövar det system vi har. Vi välkomnar självstyrelsepolitiska nämndens
markering som delvis ett utskott i egentlig mening, att självstyrelsepolitiska
nämnden också kan få en roll i löpande ärenden och att ärenden kan remitteras till nämnden när så är behövligt.
Jag tänker inte närmare gå in på justeringsutskottet. För oss som jobbar
med de här frågorna blir det lätt nörderi. Vi hittar säkert en modell som vi
kan få att fungera.
De stora skiljelinjerna som trots allt finns i detta är Lex Gunnar och kravet
från Ålands Framtid att minska på antalet ledamöter i denna sal. Vi från centern har hela tiden sagt att det är ett dåligt förslag. Det är ett förslag som
skulle leda till att parlamentet inte skulle fungera på ett ändamålsenligt sätt.
Risken skulle vara att oppositionen skulle dominera utskotten. Detta för att 7
ledamöter från 30 skulle försvinna omedelbart från denna sal och börja ägna
sig åt ministerpolitik och regeringsförvaltning. Det är vår huvudargumentation samt det som vi har sagt hela tiden; det är inte bra att försämra förankringen för detta parlament ute i de åländska bygderna. Det är redan många
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som anser att de inte har en sådan representation i detta lagting som deras
storlek och utsatta läge skulle förutsätta. Vi skulle ytterligare försämra den
sidan om vi minskar på antalet ledamöter.
När det gäller misstroendefrågan så har vi till alla delar antagit det synsätt
som den nuvarande lagtingsordningen andas, dvs. att det är lantrådet som är
nyckelfiguren i vårt parlamentariska system. Det är lantrådet som tar ett helhetsansvar för att ministären fungerar. Vi förutsätter att nuvarande och
kommande lantråd kommer att ha den styrka som krävs att i särskilt utsatta
lägen göra en ministerombildning vid behov.
Att fokusera allting på en enda minister skulle ändra förändra balansen,
oftast i alla fall, på ett sätt så att hela ministärens existens skulle riskeras.
Varför skapa ett extra instrument här som lätt kunde missbrukas i ett läge där
ett misstroendeyrkande redan idag vid behov helt och hållet kan ta fasta på
en enskild ministers brister. Det är fortsättningsvis lantrådet som bär huvudansvaret och ska kunna ha den styrka som krävs i varje enskild situation.
Avslutningsvis, fru talman, när det gäller konstitutionsutskottet så har jag
ju suttit med i det här arbetet några år. Men det är första gången jag hör det
resonemanget från vår ordförande Katrin Sjögren, att vi också borde hitta någon form av ansvarsorgan för ministrarnas göranden och låtanden. Det var
intressant och det har helt gått mig förbi att den frågan kanske har diskuterats, men det är ju mycket i samhället som man inte känner till. Tack, fru
talman.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! I mitt anförande tog jag upp konstitutionsutskottet i Sverige.
Det var ett exempel på hur man kan granska ministrarnas makt. Vi kan
också konstatera att både i Finlands grundlag och i den svenska regeringsformen kan ett misstroendeyrkande riktas antingen mot regeringschefen, mot regeringen som helhet eller mot enskilda medlemmar. Så
ser det ut både öster och väster om oss. Varför ska vi ha ett avvikande
system? Vi förstår inte det här sammanhanget helt enkelt.
Ltl Harry Jansson, replik

Ja, bästa kollegan Katrin Sjögren, det är väl så att vi helt enkelt inte ser
på samma sätt. Enkla faktum från centerns sida är att vi har vår småskalighet som också avspeglas i en rätt intim församling på 30 ledamöter
som lever tillsammans dagligen. Vi lever tillsammans och lär känna
varandra på helt annat sätt, på gott och ont, här än i parlamenten i
Helsingfors och Stockholm. Medan våra kollegor i Helsingfors och i
synnerhet i Stockholm inte ens känner hälften av sina kollegor i riksdagen. I en sådan atmosfär blir den typen av misstroendeinstrument rätt
så odramatisk egentligen. I vår småskaliga miljö blir det oundvikligen
personrelaterat på ett sätt som inte är uppbyggligt för fortsatta regeringssamverkan etc.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Man kan också svänga på resonemanget. Man kan konstatera
att väcker man ett misstroende mot hela regeringen och mot lantrådet
så är det verkligen ett grovt artilleri när det kunde vara en enskild minister som har gått över sina maktbefogenheter och kanske haft ministerstyre. Jag tycker att man talar lite emot sig själv. Det handlar om
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grovt artilleri om man ger ett misstroende mot hela regeringen eller
lantrådet istället för till en enskild minister. Det handlar nog om att avdramatisera lite. Den interna kritiken mot landskapsregeringen kan
man höra runt kaffeborden och i korridorer men offentligt lyfts kritiken
sällan.
Vi har diskuterat att det är grovt artilleri att ge misstroende åt lantrådet eller hela landskapsregeringen. Man har också ett ministeransvar.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, talman! Men bästa kollegan Sjögren, är det inte som så att en så
pass exceptionell åtgärd eller försyndelse som ledamoten exemplifierade
ändå skulle behöva leda till någon form av åtgärd? Ledamoten använde
ordet ministerstyre som vi inte riktigt känner igen i våra förhållanden.
Det antyder att vi har en politiker som går utöver det som är normalt. Är
det ändå inte bättre att det är lantrådet som tar ett helhetsansvar? Det
kommer sannolikt ändå, med tanke på intimiteten och småskaligheten
som jag nämnde, att leda till någon form av regeringsombildning eftersom det är centrala aktörer som oftast berörs. Därför är det bättre att
vi behåller dagens fokusering på lantrådet som ansvarig.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Den parlamentariska principens portalparagraf i lagtingsordningen är 4 § som säger att ”regeringsmakten utövas av landskapsregeringen vars medlemmar skall åtnjuta lagtingets förtroende.” Den
lösning som ingår i nuvarande 36 § var ju en övergångslösning i väntan
på den totalreform av förhållande lagting-landskapsregering-ministrarministerstyre etc. som den förra utredningen beställde och som ingick i
den lagmotion jag var första undertecknare för. Inför valet 2015 skulle
det här en gång för alla redas upp och då skulle också 36 § skrivas i
överensstämmelse med portalen i 4 §, dvs. att normal parlamentarisk
ordning gäller. Nu blev det inte så här. Det finns en uppenbar konflikt
nu mellan två paragrafer i samma lagtingsordning och den konflikten
tycker jag att är ovärdig en demokrati.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, talman! Bästa kollegan Gunnar Jansson, här ser vi olika på instrumentet misstroendeyrkande.
Nu får minister Ehn förlåta men om vi tar exempelvis affären med
museet som var på tapeten i fjolåret så nog skulle det vara olyckligt att
en minister i ett sådant fall skulle ställas till svars här när det de facto
handlar om tekniskt underlag som inte håller granskningen när det är
dags för att verkligen fullgöra ett projekt. Nog skulle det vara synnerligen olyckligt att i ett känsligt politiskt läge så skulle någon grupp vilja
skapa oreda. Det är olyckligt om den typen av brister i tjänsteutövningen
på ett annat plan än det politiska ska drabba enskilda ministrar. Det är
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den typen av olyckliga situationer som vi i alla fall från centerns sida vill
komma bort ifrån.
Talmannen
Vi behöver vara lite försiktiga med vilka exempel vi tar upp.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Utmätande av ansvar har, så som allting i offentlig maktutövning, två
sidor: Den preventiva sidan och den repressiva sidan. Det är klokt att
hålla åtskillnad på dem och inte blanda ihop dem alltför mycket i varje
fall. Blotta existensen av ett hot om risk för hur vi vill göra när det gäller
utmätning av ansvar verkar alltid förebyggande. Var och en aktar sig för
att hamna i den situationen, medan själva utmätningen en av ansvar är
den repressiva delen. Vi behöver diskutera båda sidor av detta. Nu har vi
bara den repressiva delen i vår lagstiftning och den står alldeles uppenbart i konflikt med 4 § och det bekymrar mig. Jag hoppas att det bekymrar kollegan Harry Jansson.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, talman! Ja, det är klart att det bekymrar mig. Från centerns sida
är vi övertygade om att hotet med ett misstroende mot hela landskapsregeringen ska vara bryggan för att den typen av övriga åtgärder inte
behövs.
Vi har ett system som uttryckligen bygger på att lantrådet som aktör
har den regeringsmakt som en koalition ger. Det är ju talmannen som
utnämner ministrarna. Nog skulle det vara märkligt sedan att vi i det läget plötsligt skulle gå förbi lagtinget och talmannen och börja med misstroende mot enskilda.
Vad gäller det omtalade museet så diskuterade vid den frågan i samband med remissen så jag tycker inte att det är utanför protokollet. Jag
tycker inte att det är så farligt att ta upp praktiska exempel i vår närhet i
vardagen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Brage Eklund, replik

Tack, fru talman! Ltl Jansson sade att man bör uppnå så bred representation som möjligt och på det viset försvarar han ersättarsystemet. Det
fanns en gång en arbetsgrupp som kom med ett förslag om att man
skulle skrota Lex Gunnar. Jag tror till och med att centern var enig om
att man skulle ta bort det här systemet. Sedan stod inte de som var med i
arbetsgruppen fast vid det och de fick inte förtroende av sina partier. På
det viset blev det nedlagt.
När man pratar om rätt fördelning så blir det inte rätt om man går efter väljarnas önskemål. Nu är det de partier som sitter i regeringen som
får sätta in ersättare. Skulle man gå efter rättvisan så borde det gå efter
jämförelsetalet i resultatet av lagtingsvalet. Då är det en rättvis fördelning. Nu kan det komma in en ersättare som har 10-15 röster. Är det
rättvist?
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Ltl Harry Jansson, replik

Nu kommer vi kanske utanför ämnet. Nu kommer vi in på valsystemet
och det faktum att vi saknar utjämningsmandat osv. Men det är inte riktigt det som det handlar om. Nu handlar det om att vi har ett fungerande
system som tar hänsyn till ett partis totala röster och det ger möjlighet
att plocka in ersättare i händelse av att partiet blir en del av regeringsmakten. Ministrarna försvinner in i förvaltningen och de täcks upp av
att ersättarna fyller de tomma platserna som uppstår.
Som jag redan sade i mitt huvudanförande, det som Ålands Framtid
vill ha skulle leda till ett parlament som skulle gå kräftgång eftersom vi
skulle ha situationer där oppositionen skulle bli i helt avgörande ställning. I den typen av situationen skulle det verkligen kräva en samsyn
som jag undrar om vi faktiskt skulle klara av.
Ltl Brage Eklund, replik

Jag tror inte alls på det som ltl Jansson säger. Hela det här systemet
byggde en gång i tiden på att man skulle gå ner till fem ledamöter i utskotten och minska utskotten. Regeringspartierna skulle därför fortfarande vidhålla makten. Inte är det detta som är bekymret. Det är någon
inre tro om att det här är mera demokratiskt. Det systemet som vi föreslår innehåller mera demokrati än det som ltl Jansson representerar.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, talman! Men bästa ltl Eklund, vi har ett lagting med 30 ledamöter
och 7 stycken försvinner till ministersidan. Regeringskonstellationen består kanske av 16 ledamöter, 16 minus 7 är 9 och 9 representanter för
detta lagting ska klara av att täcka upp samtliga utskott, medan oppositionen i en sådan position har 14 ledamöter att använda. Hur skulle vi få
det systemet att fungera i praktiken? Här har man inte tänkt riktigt klart
från början. Det är tacksamt att säga att vi vill ha ett effektiverat politiskt arbete, vi vill ha bättre betalt men vi har också en helhet som vi har
ansvar för.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Åke Mattsson

Tack, fru talman! Tack för en bra presentation av betänkandet från Katrin
Sjögren. Reservationen får hon naturligtvis stå för själv.
Harry Janssons presentation av arbetsgruppen talar för sig själv, han har
suttit med både i arbetsgruppen och i utskottet och behandlat det här ärendet
så jag tänker inte gå in desto mera på det.
Moderaterna står enhälligt bakom detta. Vi hade inledningsvis vissa nyansskillnader när vi diskuterade misstroendet och justeringsutskottet. Vi
tycker att det är en bra skrivning och det är helt okej att vi har pratat ihop oss.
Vi hade en omröstning i utskottet när det gällde 21 § som anger vilka permanenta utskott som ska finnas i lagtinget. Jag vill kanske inte göra någon
direkt förändring i själva lagframställningen utan jag vill lösa upp paragrafen
så att man i arbetsordningen kunde tillsätta utskotten. Idag finns lag- och
kulturutskottet, finans- och näringsutskottet, social och miljöutskottet och
det står uttryckligen att det är de utskotten så ska finnas. Jag skulle gärna ha
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sett att man hade haft ett enskilt lagutskott, kulturutskott, finansutskott, näringsutskott, socialutskott och miljöutskott. Man skulle dela upp utskotten i
sex utskottsområden. I arbetsordningen hade man kunnat kombinera vilka
utskott som ska höra ihop. Om man ser att det kommer att bli en väldigt lugn
period för något utskott så kunde man kombinera med ett utskott som man
vet att kommer att ha ganska mycket arbete. Man kunde också ha valt att ha
fyra utskott och minska på antalet ledamöter. Jag har själv jobbat med både
fem och sju ledamöter och jag tyckte att det var betydligt smidigare med fem
ledamöter. Det är mera tungrott med sju ledamöter och det är lite trögare att
komma framåt i beslutsordningen.
Det är ett problem idag att bli beslutsförda. Det är svårt att få ersättare.
Med tre utskott så sitter utskotten nästan alltid på utskottstiden och den som
är ersättare är redan upptagen av sitt ordinarie utskott. Det kunde bli en
bättre dynamik och fokus på utskottets arbete om det hade funnits flera utskott.
Detta är en förklaring till anledningen varför jag tog detta till omröstning.
Den här typen av förslag kom in ganska sent så jag har full förståelse för att
jag inte fick fullt stöd för detta i min egen grupp. Här i salen har man också
varit ganska reserverad när det gäller en sådan här förändring. Tack, fru talman.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! I arbetsgruppen, lika som i talmanskonferensen, föreslogs
i 21 § att lagtinget kan tillsätta ett justeringsutskott. Det är beroende av
ett förvaltningsbeslut eller ett lagtingsbeslut, de tillkommer på ett bestämt sätt och kan ändras och upphävas på samma sätt. Men nu har 21 §
undergått en ändring, som jag förstår, där det framgår att det ska tillsättas ett justeringsutskott. Då är det väl inte längre frågan om huruvida
det ska finnas eller inte finnas. Här står det att justeringsutskottet ska
finnas.
Ltl Åke Mattsson, replik

Jag tolkade också att det fanns en delegeringsfullmakt för talmanskonferensen att man kan komma med förslag om justeringsutskottet ska
finnas eller inte. Nu har det framförts här i debatten frågan om det är
grundlagsenligt eller inte. Det tänker jag inte ta ställning till här och nu.
Det får man titta närmare på. I utskottet hade vi inte heller den diskussionen.
Mina tankar som jag framförde och som var till omröstning för vidare
arbete så fanns inte justeringsutskottet med. Det har det passerat redan.
I det skedet var det borta när jag presenterade vad vi hade omröstning
om. Det var mera därför som jag hade det här anförandet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Tack ltl Åke Mattsson. Jag tyckte att ledamoten föreslog en bra idé i utskottet. Flexibiliteten i lagtingsordningen hade varit
värdefull även med tanke på att ministerportföljerna brukar ändras vid
sammansättning av regeringar och då hade man kunnat anpassa utskot-
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ten efter det. Det var en god tanke. Om jag förstod ledamoten rätt så
kommer det inte något förslag idag. Vi får ta detta med oss för framtiden
och hoppas att det kanske blir en förändring längre fram.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Tack för stödet ltl Carlsson. Det är bra att det finns
någon som uppskattar de här tankarna. Om en fråga är för sent väckt så
ska man också ha respekt för det. Jag hade kanske kunnat komma tidigare med frågan och då kanske den hade fått en annan behandling. När
frågan kom så här sent så har jag full respekt för att man inte behandlade den.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Lagtinget bryter nu för kaffepaus och återupptar arbetet efter den.
Talmannen
Plenum fortsätter.
Ltl Barbro Sundback

Tack, fru talman! Man brukar säga om parlamentarism att det inte är ett perfekt system men det är det bästa vi känner till. Det finns lite variationer på de
parlamentariska systemen. Vanligtvis balanseras parlamentets makt genom
hur stark presidentiell makt man har i ett samhälle. I vårt system finns det
ingen president. Det närmaste man kan komma presidenten är väl talmannen. Det har varit diskussion om talmannen skulle stå utanför parlamentet
ännu mera än vad vi har i vårt system och att talmannen inte skulle ha rösträtt såsom det är i det finländska systemet. Om talmannen skulle ha en större
representativ och extern politisk roll i vårt system och lite mindre av en presidentiell funktion då skulle man få en tredelning av makten; talmannen, parlamentet och regeringen.
Den diskussionen förde vi i den grupp som presterade 2011-års lagtingsordning och som gick i kraft 2013. Den diskussionen har sedan inte gått vidare. Det som har blivit kvar i den diskussionen via Ålands Framtid är väldigt
mycket Lex Gunnar. Här har många argumenterat mot den förändringen på
ett bra sätt, särskilt ltl Harry Jansson hade många viktiga synpunkter.
Jag tycker också att Ålands Framtid inte riktigt gör någon skillnad mellan
demokrati och parlamentarism. Det är i alla fall inte samma sak. Parlamentarism är ju en sorts sätt att fatta beslut medan demokrati är ett vidare begrepp som handlar om representation men också om olika typer av beslutandeförfarande.
Intressant med det här betänkandet är frågan om misstroende och den reservation som utskottsordförande Katrin Sjögren står som första undertecknare till.
I vår lagtingsordning sker regeringsbildningen på det viset att när lantrådet har valts så utnämns övriga medlemmar i landskapsregeringen av talmannen i enlighet med förslag av den som valts till lantråd. Grunden bakom
detta är att man vill ha ett effektivt regeringssamarbete. Lantrådet leder regeringen. Lantrådet Camilla Gunell har ju stått ganska klart över ministrarna
och har haft en mycket mera samordnande roll än tidigare lantråd. Ofta har
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lantråden släppt ministrarna fria och kanske stått lite på sidan om i många
frågor, men så tycker jag nog inte det har varit under den här perioden.
Det är lite asymmetriskt om man skulle säga att det är viktigt att ministrarnas förtroende kan prövas enskilt. Det är ganska symmetriskt att det är
lantrådet som utsätts för kritik i fall hens ministrar inte åtnjuter förtroende.
Det är en formsak hur man ställer misstroende. Även om misstroendet riktas
till lantrådet så kan det ju till stora delar handla om ett ansvarsområde som
en enskild minister har skyldighet att försvara. Det är klart att det i vår lagtingsordning också kunde finnas möjligheter att pröva en enskild ministers
ansvar, vilket man har i andra system. I praktiken används det inte just något
mera. Om ni tänker efter så under den här svenska Reinfeldtska perioden så
var det många ministrar under den första regeringsbildningen som avgick. De
prövades aldrig, de hade inte betalat skatt och hade svart hemhjälp och alla
möjliga lite halvprivata saker som inte hade med deras regerande att göra
utan med deras privata handel och vandel. Det skulle väl mera vara någon
slags förebyggande effekt. I praktiken tror jag inte att det har någon större betydelse faktiskt.
Det som är mera kontroversiellt i den här reservationen är påståendena
om ministerstyre, att det skulle ha ökat. I det finländska systemet har det blivit så att ministrarna fattar beslut på enskild föredragning i mycket högre
grad än tidigare för att statsrådets arbetsbörda ska minska. Men det är ju inte
ministerstyre. När utskottsordförande Sjögren nämnde att ministrarna i det
nuvarande systemet har föredragande rätt så är det ju en gammal fråga. Jag
trodde att liberalerna hade kommit över det traumat, men tydligen inte. Det
finns säkert många tjänstemän som inte tyckte om det därför att de förlorade
ju en del av sin makt. Ministerstyre betyder att en minister skulle gå in och
besluta om förvaltningsärenden. När utskottsordförande kommer med så
pass grava anklagelser utan att exemplifiera dem så faller hela den här reservationen i betydelse. Jag uppfattar inte att vi har ministerstyre. Tvärtom, det
har minskat, tidigare fattade landskapsregeringen beslut om enskilda människors förmåner. Vi har också i det förvaltningsrättsliga systemet i allt högre
grad frångått att man kan vända sig till regeringen för rättelseyrkande eller
för rättslig prövning av underordnat myndighetsbeslut. Det ministerstyre
som vi har haft har förändrats betydligt och blivit mycket mindre.
Den sektor där det finns mest förutsättningar för ministerstyre, och det här
är ingen kritik till den nuvarande ministern, är inom trafikavdelningen. Där
fastställer man på enskild föredragning tidtabeller och allt möjligt som är
rena förvaltningsärenden. Man kan höra om beslut om att färjan ska gå någon lördag kväll för att det är något evenemang. Jag säger inte att det är ett
dåligt beslut men det är ministerbeslut i mycket hög grad i frågor som egentligen borde skötas av tjänstemännen. Problemet är att man inte har gjort trafikavdelningens rederi till en underordnad myndighet utan det är direkt ministern som sköter det.
I övrigt har det blivit helt annorlunda. ÅHS är separat. Vi har ÅMHM,
Ålands gymnasieskola och så har vi kommunerna som sköter stora delar av
förvaltningen.
På den här punkten tycker jag att liberalerna inte har rätt. Det är ganska
graverande att komma med en sådan här kritik utan att ha torrt på fötterna.
Det sägs också; ”möjlighet att väcka misstroende mot enskild medlem markerar varje ministers ansvars som medlem i en kollektiv landskapsrege1040

ring.” Jag tror nog att man idag måste utgå ifrån att varje regering som tillsätts på parlamentarisk grund av lagtinget har sina kollegiala lojaliteter. Det
ligger knappast i någons intresse att spräcka regeringen om det inte är med
tanke på något förestående val eller förtida val. Annars är nog lojaliteten
mycket stark. Dessutom vill de flesta ministrar sitta sin tid ut. Det är inte lätt
att få dem att lämna sin post. De flesta ministrar är mycket förtjust över den
position de har. Det är ett tungt och svårt jobb men det är också belönade på
många sätt och vis.
Fru talman! För socialdemokraternas del är resultatet av utskottets behandling bra. De här diskussionerna kommer att fortsätta. Det finns alltså
inget perfekt system. Man kan göra på olika sätt. Jag som var med och tog
fram det här arbetet tycker nog att det ändå har fungerat förhållandevis bra.
Ett bra tillägg var detta med självstyrelsepolitiska nämnden. Flera av er vet
säkert att jag alltid har ansett att självstyrelsepolitiska nämnden ska vara huvudansvarig för behandlingen av alla EU-frågor i lagtinget. Detta har jag inte
fått något stöd för. Ärendena skulle gå direkt till utskotten från regeringen,
men det har inte fungerat. Det behövs ett utskott som har ett samlande ansvar och sedan kan olika ärenden behandlas i specialutskott. Det här är
kanske första steget på en sådan utveckling. Det är ju alldeles naturligt eftersom det står i lagtingsordningen att självstyrelsepolitiska nämnden ska
sköta ärenden som gäller Europeiska Unionen och andra extern politiska frågor. Nämnden borde bygga upp en erfarenhet och kunskap i de här frågorna
för att det ska bli meningsfullt att jobba med dem. Nu får vi den här luntan
om europeiska prioriteringar en gång i året. Det känns både ineffektivt och
väldigt byråkratiska på något sätt. Det är lite politik och mycket skrivna texten, sida upp och sida ner. Tack.
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! I den här den debatten har flera, bl.a. ltl Barbro Sundback och ltl
Harry Jansson, hänvisat till olika parlamentariska kommittéer och arbetsgrupper. Sundback pratade om 2011 och 2013.
Första gången vi ville få till stånd en förändring när det gäller lagtingsordningen och arbetsordningen var i den parlamentariska arbetsgruppen som
tillsattes den 1 december 2008 med Roger Nordlund som ordförande, Danne
Sundman som viceordförande och ledamöterna Gunnar Jansson, Johan Ehn,
Barbro Sundback och undertecknad.
Den är riktigt, som Sundback sade, att det fördes ett resonemang om talmannens roll, om den skulle vara mera fri och att det skulle vara en mer samlande kraft. Det talades också om ledande kraft.
Man kan kanske konstatera att utvecklingen inte har gått i den riktningen
utan kanske till och med tvärtom. Vi har till och med talmannen inblandad i
valkampanjer ibland, vilket jag tycker att är på sidan om det ämbetet, men
det är en annan sak.
Om vi spinner vidare på det som ltl Sundback sade om talmannens tyngre
roll så för 1 1/2 vecka sedan pratade jag länge med en veteranpolitiker. Han
menade att det inte finns något tydligt ledarskap längre för åländsk politik,
vilket man hör rätt många personer säga. Han hade en sådan tanke att man
borde få talmannen direkt folkvald. Jag ställer mig tveksam till detta. Talmannen är ju mera ordförande för lagtinget och väljs följaktligen av lagtinget.
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När det pratades om presidenten så blev jag att tänka på det resonemanget
och att det är också något som man kanske kan tänka på.
I den parlamentariska gruppen från 1 december 2008 var målet att vitalisera lagtingsdebatten och också att förtydliga regelverket. Märkväl, samtliga
partier var eniga om att Lex Gunnar skulle tas bort. Det nämndes att det var
en relik före parlamentarismen. Ifall inte alla känner till det så den så kallade
Lex Gunnar infördes år 1972, egentligen av ett enda syfte; att hindra maktkoncentration eller i klartext att stoppa Gunnar Häggblom. Det var ursprunget till den lagstiftningen. Samtliga partier var eniga om att ta bort Lex
Gunnar i det betänkande som lämnades först.
Därför skissades det också på en helt ny utskottsstruktur. Jag kan hålla
med om att utskottsstrukturen idag inte är den bästa. Det var meningen att
det fortsättningsvis skulle vara fem ledamöter i utskotten. Stora utskottet togs
bort. Ltl Gunnar Jansson, som brukar vara minnesgod, kommer säkert ihåg
att jag hade mycket invändningar mot detta. Jag tyckte att möjligheten att
granska ärenden en andra gång, knepiga politiska ärenden, var väldigt viktigt.
Jag gick också med på det, vi bjöd alla till och vi kompromissade uttryckligen
för att få en utskottsstruktur som skulle kunna fungera när Lex Gunnar togs
bort.
Sedan visade det sig att detta synbarligen inte var riktigt förankrat i alla
lagtingsgrupper. Mig veterligen är det första gången, förhoppningsvis sista
gången, som ett parlamentarisk kommittébetänkande skickades på formell
remiss. Själva tanken med en parlamentarisk kommitté är ju att alla partier
ska vara företrädda och att man förankrar. Men betänkandet skickades på
remiss till de olika lagtingsgrupperna. Då tittade de stora grupperna på
varandra, det innebar att man tittade på vem som inte skulle vara där och
detta var inte riktigt bra. Efter det gick allting i baklås. Jag har full förståelse
för att man säkert kan se det här på ett annorlunda sätt om man själv är ersättare. Jag tyckte att det kom fram väldigt tydligt i ltl Harry Janssons anförande.
Fru talman! Men när man säger att det inte skulle fungera om vi inte är 30
personer i lagtinget plus 7 ministrar så stämmer det inte. Det är ju mest konstruerade motiv. Det är klart att ministrarna inte skulle sitta i utskotten, det
var ursprungstankarna, men de ska vara på plats vid röstningarna.
Det kan vara intressant att titta på den utredningskommitté som jobbade
så långt tillbaka som 2001 när man gjorde en utredning om parlamentarismen. Man pekade för det första på att ”utan Lex Gunnar så skulle det kunna bli
svårigheter att besätta utskottsuppdragen” och det konstaterade vi också i
vår parlamentariska grupp, som började jobba 2008, att så kommer det att
bli och därför byggdes utskottsstrukturen om.
Man sade för det andra; ”det kan också få som följd att sådana personer
som inte har en plats i lagtinget skulle utses till medlemmar i landskapsregeringen för att inte dränera lagtingsgrupperna alltför mycket, vilket har
både positiva och negativa verkningar”. Det kan man säkert ha olika åsikter
om. Jag hör till dem som tror att det också kan ha positiva verkningar.
Man sade ytterligare i den utredningen; ”det är viktigt att landskapsstyrelseledamöterna är närvarande vid lagtingets plena eftersom den viktiga
politiska debatten bör föras i lagtinget”. Titta bara i regeringsbänken! Just
detta skulle också vara ett viktigt motiv för att ministrarna skulle hålla sin
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plats kvar i lagtinget. Man skulle veta att man måste vara på plats vid röstningarna.
Vi ifrån Ålands Framtid är helt övertygade om att det här skulle skapa betydligt mera dynamik än vad vi ser idag i åländsk politik. Nu behöver egentligen inte regeringspartierna bry sig desto mera för det finns så pass tung majoritet så det löser sig av sig själv.
Jag ska inte ge mig in på resonemanget om dåliga eller icke dåliga politiker. Det är väljarna som väljer. Däremot tror jag det kan vara bra om man har
ett större utbud att välja ifrån. Dessa sju ersättare kostar ungefär 400 000
euro i året. Jag har sagt det tidigare, jag har blivit missförstådd och det har
förstorats upp någonting helt otroligt, men utan att det överhuvudtaget skulle
kosta någonting kunde man höja lönerna med den summan. Jag tror också
att då skulle det finnas betydligt flera kandidater att välja emellan. Det är
många, som har ansvarsfulla positioner ute i det privata näringslivet och till
och med i offentlig sektor, som av ekonomiska orsaker tycker att det är inte
värt att minska sin avlöning så pass mycket för att ta allt det fina berömmet
man får genom att vara politiker. Det var ett ganska intressant resonemang i
P1 i morse om avlöning inom politiken i USA men jag hamnar på sidan om så
jag ska inte säga desto mera.
Så som det är nu så är säkert avlöningen bra. Det viktiga är att om man ska
ha högre avlöning, om man ska locka flera och få mera dynamik så måste det
också finnas någonting vettigt att göra här i lagtinget. Det ska finnas bra lagframställningar på bordet hela tiden så att det inte tar 3 1/2 år innan allt
kommer. Tack, fru talman.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Angående resonemanget att det skulle bli flera att
välja på så tycker jag ändå att urvalet har varit ganska bra. På varje ledamot här inne går det väl 9-10 kandidater. Det har nästan varit 300
kandidater på 30 platser här i lagtinget. Jag skulle påstå att det har funnits ett ganska bra urval i valen. Jag vet inte om argumentet för att höja
lönerna skulle vara att vi skulle få ett större urval. Det borde ju vara utgående ifrån ansvaret och det arbete man utför. Jag kan ha förståelse för
den diskussionen.
Ledamoten har ett resonemang att det skulle spara pengar och det
kan jag också förstå. Däremot måste man minnas att de pengarna i så
fall kanske borde användas till att förstärka och hjälpa ministrarna som
är ganska belastade.
Ltl Anders Eriksson, replik

När det gäller detta med ministrarna så på finsk sida, som det alltid
hänvisas till och ofta kopieras, så där går man helt i annan riktning. Man
tar i väldigt stor utsträckning bort statssekreterarna, men här diskuterar
vi att ytterligare utöka skaran av förtroendevalda och det är jag tveksam
till.
När det gäller bra urval eller inte så är jag ju en väldigt ödmjuk person
och även om jag har plats här i lagtinget så är ingenting så bra så att det
inte kan bli bättre.
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Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag vänder mig lite mot resonemanget som ltl Eriksson har om att vi skulle ha in ministrarna här och ta bort ersättarsystemet helt. I vilken jämförelse som helst så är vi ett relativt litet parlament
med få deltagare. Den här tredelningen är väldigt viktig för mig; beslutande-, verkställande- och dömande makten. En stor del av parlamentet
skulle då alltså vara verkställande makt som också skulle sitta här och
lagstifta. Det blir ett bekymmer att en stor del av parlamentet samtidigt
skulle vara lagstiftande som verkställande. På grund av detta så kan vi
inte jämföra oss med andra. Vid ett parlament med flera hundra ledamöter kan jag förstå det, men just här så blir det väldigt bekymmersamt.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag är en stor anhängare av Montesquieus rättslära. Om man börjar
prata om den dömande makten; var är den dömande makten här? I det
här sammanhanget är det ju ändå den verkställande- och den lagstiftande församlingen vi pratar om.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Jag kan bekräfta kollegan Anders Erikssons beskrivning
av 2008-års utredning om lagtingsordning och arbetsordning. Lagmotionen som ledde till denna lagtingsordning, och som jag var första undertecknare för, skrev jag på uttryckligen med den beställning som
ingick i den motionen om att under innevarande lagtingsperiod, fram till
valet 2015, skulle den översynen av lagtingsordningen företas som skulle
slopa Lex Gunnar. Det är alltså inte mig som man nu talar om.
Jag kan också bekräfta att om utformningen av lagmotionen skulle ha
blivit sådan som resultatet blev efter lagtingsbehandlingen så skulle jag
inte ha skrivit på den motionen.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det låter bra. Ändå ändrades paragrafen om valbarhet i lagmotionen,
som kollegan Jansson hänvisade till. Det var ju inte detta som den
parlamentariska kommittén i största endräkt kom överens om först,
utan det var efter rundan till de olika partigrupperna som den blev som
den blev.
Jag har faktiskt tappat räkningen på hur många arbetsgrupper och
kommittéer som har varit tillsatta och som har hållit på att plockat med
det här sedan grundarbetet gjordes.
När man pratar om vad som eventuellt har gått snett så hela ursprungstanken var att just Lex Gunnar skulle bort. Utskottsstrukturen
och allt anpassades för det. Men efter remissrundan till lagtingsgrupperna så fördes det in att det inte var möjligt att ministrarna skulle behålla sina platser i lagtinget och därför har vi den här skevheten.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Så kan man uppfatta det hela. Motionen, som låg till grund för det som
blev lagtingsordning, innehåll den beställning som sade att under den
här perioden skulle det här systemet i grunden genomlysas med målet
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att den regering som bildas efter lagtingsvalet, nu i oktober 2015, ska
göra det i ett läge där Lex Gunnar inte längre finns. Det var beställningen. Under lagtingsbehandlingen ändrades detta i dåvarande lagutskottet
och sedan blev lagtingsbeslutet som det blev.
Ltl Anders Eriksson, replik

Det blir mycket tillbakablick i tiden. Det är med en suck som man konstaterar att fastän man för en gångs skull uppnådde något som faktiskt
skulle tillföra en förändring på riktigt och som skulle skapa lite mer dynamik så rann det ut i sanden på det här sättet som det gjorde.
Ålands Framtid må uppfattas som tjurskalliga och det ena med det
andra men vi håller fast vid våra ursprungstankar. Problemet att vi står
där vi står idag är att det blir så personligt. Man upplever att det här är
min eller min gode väns suppleantplats som vi pratar om och då är det
inte lika lätt att ta i den här frågan mera. Jag och vi ifrån Ålands Framtid
tycker att det är synd. Vi är helt övertygade om att det här skulle vitalisera åländsk politik på ett sätt som skulle vara enormt nödvändigt.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Bästa lagting, jag glömde att avisera att jag driver reservationen till
omröstning, dvs. att 36 § lyder så som det framgår i reservationen. Går det
förslaget igenom så medför det vissa ändringar i 27 § bland annat.
Ltl Gunnar Jansson

Tack, talman! Man ska alltid vara noggrann i lagstiftning, i normgivningen i
samhället. Det är ju regler som lagtinget bestämmer att alla ska följa i ett system där lagokunskap inte är någon ursäkt. Alla förutsätts känna till innehållet i alla lagar vilket naturligtvis är en chimär och fungerar inte.
Jag brukar göra mig till talesperson för lagar på den här nivån, tvåtredjedels lagar, varav vi inte har särskilt många i vårt system. Vi har inte fler än
fem av den karaktären men det är möjligt att det snart blir en till. Det är lagar
med en särskild parlamentarisk helgd, som det kallas, och lagtingsordningen
är en av dem.
I remissdebatten uttryckte jag att lagtingsordningen är landskapets viktigaste politiska instrument. Lagtingsordningen är det närmaste en grundlag i
självstyrelsesystemet som man kan komma. Man ska inte förledas tro att
självstyrelselagen eller jordförvärvslagen är grundlagar i självstyrelsesystemet. Det finns de som vill hävda det, men man kan nog inte på allvar hävda
det av den enkla anledningen att det är ju inte Ålands folks representation
som har stiftat självstyrelselagen. Det är någon annan som har gjort det. Lagtinget har lämnat samtycke till dess innehåll och försökt påverka dess innehåll så långt som möjligt. Därför är lagtingsordningen, åtminstone enligt mitt
sätt att tänka, en lag med särskilt helgd som man ska hantera med stor varsamhet. Då behövs här i kammaren tvåtredjedelsmajoritet för att vinna godkännande. Därför är jag väldigt emot att man testar gränser i lagtingsordningen. Man må väl testa gränser om man ska göra det, jag är också emot det,
men ska man testa gränser så kanske man kan göra det i organisk lagstiftning
och inte i en sådan här grundläggande lagstiftning som i detta fall.
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Här ser jag två paragrafer som ger bekymmer. Bland dem återfinner vi inte
36 §, den är behandlad och avhandlad och den är som den är. Den innehåller
en inbyggd konflikt i själva lagtingsordningen. Det är dålig lagstiftning men
det är kanske inte en behörighetsöverskridning.
Däremot kollegor, 21 §, igen. Jag tror att det här visar på icke noggrann
lagstiftning och kan innebära en behörighetsöverskridning. Paragrafen borde
inte se ut så här. Jag kommer ändå inte att föreslå återremiss i denna sena
timma av lagtingets session nu. Det har inte så stor betydelse för Ålands geografiska framtid.
I ljuset av vad jag tidigare brukar plädera för så ska vi så långt som möjligt
redan nu i lagtinget uppträda som om vi skulle ha detta residuala system, att
vi skulle ha en god fungerande preventiv kontroll i lagstiftningsordningen så
att så lite som möjligt lämnas till efterhandskontrollen, till den repressiva
kontrollen, som utövas av andra än oss själva. Vi ska själv vara så noggranna
som bara möjligt. Då tycker jag att det blir problem när man skriver så som
utskottet föreslår här i moment 3 i 21 §: ”Lagtinget ska även tillsätta ett justeringsutskott”. Ja, då ska det ske, annars är inte lagtinget sammansatt på
behörigt sätt. Om man riktigt går långt så kan man säga att de beslut som
fattas i ett sådant icke behörigt sammansatt lagting är ogiltiga. Man går inte
så långt i en utövning på lagtingets nivå, men formellt kan man se det på det
sättet att grejerna ska vara i skick för att människorna ska kunna lita på det
och de ska kunna utöva sitt ombudsmannaskap på befolkningens vägnar.
Sedan på förslag av talmanskonferensen kan justeringsutskottet avskaffas.
Jag nämnde mina farhågor i en replik. Om man nu, värderade kollegor, tänker efter vad det står här så betyder det alltså att lagtinget kan i ett ospecificerat beslut ändra på innebörden av lagtingsordningen. Man brukar hänvisa till
en professor i Österrike Hans Kelsen som var mycket noggrann på den punkten att sådana här normhierarkiska överhopp gör man inte. Det tillåts enbart
om det finns en delegeringsfullmakt men annars är ordningen grundlag, i det
här fallet lagtingsordningen, lag, förordning beslut.
Detta innebär att på förslag av talmanskonferensen kan justeringsutskottet
avskaffas. Alltså ett av lagtinget tillsatt utskott, vars existens bygger på lagtingsordningen, kunde då avskaffas kanske av en tillfällig majoritet i lagtinget, tvåtredjedelsmajoritet eller någon annan. Eftersom ingenting annat
sägs så förmodar jag att en normal 50 procents regel gäller här. Med en enkel
lagtingsmajoritet kan lagtinget sätta lagtingsordningen ur spel. Det ska inte
gå till på det sättet. Jag säger det bara som en kuriosa i sammanhanget. Vi
har ju lovat oss själva att försöka växa med uppgiften i ett nytt självstyrelsesystem och då kan det vara bra att försöka öva så gott det går.
Jag är en motståndare överhuvudtaget att i det här skedet av processen ge
onödiga instrument i händerna på Ålandsdelegationen, högsta domstolen och
republikens president, sådana som vi själva borde kunna hantera i den preventiva lagkontrollen.
Fru talman! Lite samma tema är det i 48 § där det bestäms om lagtingsgrupperna. Såsom det sägs är det ingenting nytt förutom meningen; ”lagtingsgrupperna har status som juridisk person.” Vi vet varför, lagtingsgrupperna är arbetsgivare i vissa fall. Det är skattemässigt nödvändigt att redovisa
hur man använder skattebetalarnas pengar. Då ska man också kunna spåra
användningen av dem, vem som använder dem och hur. Det finns ju av hävd i
vår rättsordning en förväntan på att en arbetsgivare, om det inte är en fysisk
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person, ska vara FO, företagsorganiserad juridisk person. Så långt träffar paragrafen rätt. Lagtingsgrupperna har status som juridisk person, offentligrättsligt juridisk person, eftersom med detta tillkommer lagtingsgruppernas
status genom beslut av en offentligrättslig institution, Ålands lagting. De är
alltså inte föreningar såsom partier som är tillkomna genom privaträttsliga
eller icke myndighets- eller lagtingsåtgärder, utan tillkomna genom beslut av
människor.
En enkel utväg ur en sådan här situation följer faktiskt igen av lagtingsordningens hierarkiska nivå. Det borde, som jag ser det, ha skrivits i 48 § för att
nå samma resultat men på en säkrare grund: ”Lagtingsgrupperna har status
som juridisk person enligt vad som bestäms eller föreskrivs inom landskapslag.” Då skulle man ha lagförbehåll med och fullmakten osv. Då vet man att
det är offentligrättsligt juridiska personer vars existens grundar sig på författningen, medan tekniska organisatoriska regelverk kommer i en landskapslag.
Då kan man antagligen invända att man inte hinner laga någon landskapslag eller vad man säger. I motiveringarna till paragrafen anförs att eftersom
Finlands riksdag kan göra så här så kan Ålands lagting också göra det. För all
del, men skillnaden är den att Finlands riksdag har bestämt om lagtingsgruppernas existens och verksamhet genom lag. Jag skulle gärna ha sett att
samma sker här. Det här kan få vissa implikationer på behörighetsgången.
Lagtinget kan utan vidare etablera offentligrättsliga juridiska personer. Det är
inget problem. Däremot kan inte lagtinget lagstifta i ärenden under föreningsfriheten. Här rör vi oss på den första nivån och här är det, fru talman,
lite samma som i 21 § att om det hade funnits tid så skulle ärendet ha vunnit
på att gå tillbaka till utskottet. Men jag har förstått att det inte finns tid och
då får man se vad som händer. Det är inte riktigt trevlig lagstiftning. Tack.
Ltl Barbro Sundback

Fru talman! Jag tycker att ltl Gunnar Janssons invändningar är allvarliga och
ganska uppenbara. Detta har inte regeringen har föreslagit utan det är ju utskottet som kommer med ändringsförslagen.
Ett sätt för oss att hålla stilen är att vi återgår till framställningen på de här
punkterna, det kan inte vara någon större prestigeförlust för lagtinget. Alla
vet vi att ltl Gunnar Jansson har de bästa tänkbara insikterna i sådana här
frågor.
Det var mycket å ena och å sidan. Det är väl med hänsyn till utskottet och
den parlamentariska situationen som ltl Gunnar Jansson föreslår att ingenting ska göras även om man på hela hans inlägg och kroppsspråk förstår att
det är mot hans övertygelse att vi lagstiftar på det sätt som utskottet föreslår.
Fru talman! Jag föreslår inför detaljbehandlingen att vi i 21 § och 48 §
skulle omfatta framställningens förslag.
Ltl Christian Beijar

Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Barbro Sundbacks förslag.
Talmannen
Begärs ordet?
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Ltl Petri Carlsson

Tack, fru talman! Nu blev jag lite konfunderad. Jag förstår 21 §, där finns det
en skillnad i sakfrågan om man ”ska” eller ”kan” tillsätta ett utskott. Där blir
det en skillnad mellan framställningen och utskottets förslag. Det är ingen
tröskelfråga för mig, men jag har lutat åt att ”kan” lät bra. För min del var
landskapsregeringens framställning okej och jag kunde även tänka mig utskotten efter kompromiss.
Beträffande 48 § att lagtinget har status som juridisk person, det är väl det
som man har ändrat om jag har förstått det rätt. Vad händer om vi inte går in
för det som utskottet nu har föreslagit? Vad betyder det egentligen när det
gäller redovisningen av ekonomiska medel osv.? Jag skulle vilja ha en förklaring så att jag förstår vad förslaget går ut på till den delen. Jag förstår fullständigt 21 §, men jag blev lite osäker på 48 § och vad man vill med den. Vad
betyder det? Tack.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Talman! Det är bra om vi ser lika på 21 §.
Vad gäller 48 § när lagtinget inrättar en juridisk person eller konstaterar att lagtingsgrupperna är juridiska personer så blir de skilda från
partierna och en offentligrättslig ställning. Då skulle det, enligt min mening, vara mycket önskvärt att reglera lite i innehållet i dessa sätt att
fungera. Det vill säga att grupperna uppfyller demokratiska krav, att de
är berättigade att motta skattepengar som partistöd och framförallt hur
användningen av dessa medel ska administreras och skötas. Det finns
vissa antydningar i motiveringarna till det här, att de ska fungera som
föreningar. Jag tror inte att de ska fungera som föreningar, de ska fungera som offentligrättsliga juridiska personer och framförallt vara underkastade kontroll av sin medelsanvändning som definitivt inte sedan
längre får blandas ihop med partiets pengar. Den här typen av ordningsfrågor skulle jag gärna se att vann reglering i en landskapslagstiftning.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Det sägs; ”närmare bestämmelser om lagtingsgrupperna kan intas i arbetsordningen.” Kan man inte ta detta där? Förändringen av 48 § är jag fortfarande lite konfunderad till eftersom jag anser
att det är ganska bra att den regleringen kom in. Sedan finns det en
öppning genom en form av delegering när man hanterar den i arbetsordningen. Kan inte det vara en bra väg?
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Det här blir ett replikskifte med frågor och svar och alla
känner min inställning till det men jag ska försöka besvara ändå med
talmannens tillstånd.
Ja, arbetsordningen har numera status av landskapslag även om den
inte behandlas som en sådan. I lagtinget behandlas den som en landskapslag men den kontrolleras inte sedan. Jag säger att det är möjligt att
det här kan klareras, men det bygger precis på vilka regler som man får
in i arbetsordningen. Hänvisning till ”vad som därom stadgas i landskapslag” bygger på den respekt för hierarkiska normer som jag har;
grundlag, lag och förordning osv. så att man inte hoppar från och till.
Det handlar i sista ändan om vilken status arbetsordningen har. Men
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här är min kritik svalare än vad gäller 21 §. Här finns det en möjlighet
att få det ordnat om det ordnas i arbetsordningen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Jag föreslår att vi bordlägger ärendet till onsdagen.
Ltl Mika Nordberg

Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Katrin Sjögrens förslag.
Talmannen
Ärendet kommer att bordläggas eftersom ltl Katrin Sjögren, understödd av ltl Mika
Nordberg, har föreslagit att ärendet ska bordläggas till plenum onsdagen den 10 juni.
Önskar någon yttra sig om bordläggningstiden? Ärendet är bordlagt till onsdagen den
10 juni.
Första behandling
3

Energilagstiftning
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU15/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 17/2014-2015)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet.
Diskussion.
Ltl Mika Nordberg

Fru talman! Jag har av finans- och näringsutskottet blivit uppmanad att presentera finans- och näringsutskottets betänkande nr 15 angående energilagstiftning.
Utskottet har bekantat sig närmare med det här lagförslaget. Vi kan konstatera att det grundar sig på en EU-förordning, 713-714 från 2009, som vill
betrygga hushållens och konsumenternas säkerställande om energitillgång.
Landskapsregeringen har även skyldighet att se över distributionsföretagens prissättning. Man har kommit fram till att det behövs en lagstiftning till
grund.
Det föreslås en blankettlag med vissa avvikelser. I utskottet har vi tittat på
möjligheten att ha ett helt eget system för Åland istället för att ta del av rikets
system. Vi konstaterade att det i viss mån skulle öka administrationen i landskapsregeringen. Vi tycker att det är en fördel att kunna ha synergieffekter av
datasystem och annat som är uppbyggt för själva granskningen. Tanken är att
distributionsbolagen ska uppgöra en plan över tillgången på kabelnät etc. för
att titta på återinvesteringsbehov som sedan i sin tur påverkar prisbilden.
I utskottet har vi även tagit del av åländska distributörers åsikter. De skulle
i viss mån kanske önska sig en lättare form av kontrollsystem. De har framfört, vilket vi även har skrivit i betänkande, att det kan utöka kostnaderna för
konsumenterna. Man säger att det är blir ett merarbete som åläggs på distributörerna.
Fru talman! Vi har konstaterat att det finns en väldigt mjuk anpassning till
det här. Anpassningen är 15 år så det finns alla möjligheter att komma i takt
när det gäller att uppgöra alla dessa planer.
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Vi har även diskuterat avbrottstider. I Finland har de kortare avbrottstider
än vad vi har på Åland. Vi kan konstatera att det är en viss skillnad mellan
Finland och Åland. I Finland finns det olika elleverantörer som har ett vinstuttag som kan vara drivande för vissa av dessa bolag. På Åland har vi istället
en form av andelslag. Det är användarna själva som är ägare av dessa distributionsbolag. Tittar man historiskt så har det fungerat väldigt bra på Åland.
Man har även valt att återinvestera rätt mycket i distributionsnätet. Utifrån
detta ser vi inte att det finns några större orsaker att vidta större ändringar i
det.
Avslutningsvis, fru talman, det är främst språkliga och tekniska ändringar
som vi från utskottet har valt att gå in och ändra.
Utskottet anser att lagtinget kan anta dessa två lagförslag såsom utskottet
säger i sitt betänkande. Tack, fru talman.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Även om man kan fråga sig hur många myndigheter det
behövs på Åland så är den här lagstiftningen ändamålsenlig och behövlig, det är uppenbart. Vi har EU i bakgrunden som viceordförande
Nordberg nämnde.
Jag har vissa svårigheter med 3 § moment 3 i andra lagförslaget. Nu
kanske det inte är utskottet som riktigt bär ansvar för problemet, men
en del i varje fall.” Landskapsregeringen kan genom landskapsförordning ålägga myndigheten att sköta andra bestämda uppgifter som
lämpar sig för dess verksamhetsområde.” Jag säger först vad jag tror,
det är att den här fullmakten går för långt. Vi har en bestämmelse i
självstyrelselagens 21 § som ganska noggrant definierar fullmaktsförordningen. Man kan inte säga här att det kan vara värt att testa och se
hur långt det går, för vi har vunnit en ganska fast praxis redan om hur
långt 21 § går, nämligen ”andra tillsyns- och övervakningsuppgifter som
lämpar sig för dess verksamhetsområde”. Det är ganska mycket det. Jag
vet inte riktigt om detta behandlades i utskottet, men det här är i varje
fall problematiskt. Jag hoppas att viceordförande Mika Nordberg kan ge
en uttömmande beskrivning på hur man har tänkt.
Ltl Mika Nordberg, replik

Tack, fru talman! På sidan 7 i utskottets betänkande står det ”lämpar sig
för dess verksamhetsområde”. Vi lyfte detta i utskottet och tittade på att
det var en fullmakt som är väldigt vid.
Utskottet tog del av erfarenheten att lagstiftningen ändrar. Eftersom
det här är en blankettlag så kan det komma nya övervakningsuppgifter
som vi kanske inte känner till riktigt idag. Tanken från utskottets sida är
att det är uppgifter när det gäller tillsyn och övervakning. Vår tolkning
av detta gäller tillsyn och övervakning. Om det kommer en pålaga från
Finlands eller EU:s sida så finns det utrymme för att även utvidga tillsynen och övervakningen inom detta. Jag förstår ltl Gunnar Janssons undran.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Jag vill passa på att rikta ett tack till finans- och näringsutskottet för det arbetet som de har gjort med den här lagstiftningen. Det har
varit ett jättejobb ifrån landskapsregeringens sida, det har varit krångligt och det har varit svårt. Utskottet har i sitt arbete verkligen fördjupat
sig i frågeställningarna. Jag ser det som ett otroligt gott samarbete mellan landskapsregeringen och finans- och näringsutskottet. Jag vill härmed rikta ett tack till samtliga i utskottet.
Ltl Mika Nordberg, replik

Fru talman! Vi har haft det här ärendet en längre tid och det har förekommit ett antal möten. Som utskottets viceordförande vill jag tacka
både landskapsregeringen för att ha varit behjälplig i tilläggsfråga och
utskottets övriga medlemmar. Det är inte alla gånger så enkelt att
komma till ett enigt betänkande. Vi har ändå gjort det i den här frågan
och vi får hoppas att det går vägen.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i deras helhet.
Föreläggs förslaget till landskapslag om om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om elmarknaden för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslag om Ålands energimyndighet för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i
landskapet av lagen om certifiering och angivande av elens ursprung för godkännande.
Lagförslaget är godkänt
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning i
landskapet Åland av riksförfattningar om utsläppshandel för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 4 § landskapslagen om tillämpning
av lagen om energieffektivitetstjänster hos företag på energimarknaden för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning i
landskapet för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.
Bordläggning
4

Landskapsregeringens externpolitik
Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande (SJPN 2/2014-2015)
Landskapsregeringens meddelande (M 1/2014-2015)

Bordläggning
5

Anpassningsbidrag för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 13/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 19/2014-2015)
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Bordläggning
6

Ny landskapslagstiftning om åländsk hembygdsrätt
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 14/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 16/2013-2014)

Bordläggning
7

Ändrad arbetsmarknadslagstiftning
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU17/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 18/2014-2015)

Bordläggning
8

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2015
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU16/2014-2015)
Landskapsregeringens budgetförslag (BF 5/2014-2015)
Talmanskonferensen föreslår att samtliga ärenden bordläggs till plenum 10.06.2015.
Godkänt.

Plenum slutar
Nästa plenum hålls 10.06.2015 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
Talmannen önskar alla en trevlig självstyrelsedag!
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Lantrådets upplysning
Lantrådet har meddelat att hon önskar ge lagtinget en upplysning om Finlands regeringsprogram.
Enligt lagtingsordningens 45 § kan lantrådet eller en minister som lantrådet utser ge
lagtinget upplysningar i aktuella frågor. Lagtinget fattar inte beslut med anledning av
upplysningar.
Enligt arbetsordningen 34 § ges upplysningen utanför föredragningslistan vid en tidpunkt som avtalas med talmannen som, också på rekommendation av talmanskonferensen, beslutar om en diskussion ska tillåtas med anledning av upplysningen. Talmannen har beslutat att ingen diskussion tillåts med anledning av dagens upplysning.
Lantrådet varsågod.
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Lantrådet Camilla Gunell

Fru talman, ärade ledamöter! Jag har med anledning av Finlands nya regering och statsminister Juha Sipiläs regeringsprogram för mandatperioden
2015-2019 bett att till lagtinget få komma med en upplysning angående de
politiska konsekvenser detta regeringsprogram kan få för Åland och ålänningarna, men också för oss beslutsfattare i landskapsregering och lagting.
Regeringen som består utav centern, sannfinländarna och samlingspartiet
presenterade sitt program den 29 maj och tar sitt avstamp i den lägesbild
som landet befinner sig i efter år av svag tillväxt, svag konkurrenskraft, hög
arbetslöshet. Finlands ekonomiska läge och handel har påverkats negativt av
exportstoppet till Ryssland, svaga tillväxten generellt i Europa, nedgångar i
pappersindustrin och Nokia men också andra strukturella och demografiska
orsaker. Det höga kunnandet, innovationer som landet borde ha som ett resultat av sin välutbildade befolkning samt de nya start upp företagen har inte
hittills i tillräcklig grad kunnat kompensera nedgången i ekonomin.
Regeringen har som mål att den offentliga ekonomin ska stärkas med
sammanlagt 6 miljarder euro före 2021. Utöver de omedelbara sparbesluten
på 4 miljarder euro har regeringen beslutat om ytterligare besparingar och
skattehöjningar på 1,5 miljarder euro, som genomfors om det samhällsfördrag som regeringen eftersträvar inte nås. Dessa anpassningsåtgärder har tillsammans med de sysselsättningsfrämjande åtgärder som regeringen beslutat
om en sammantagen effekt på cirka 6 miljarder euro före 2021.
Regeringen genomför dessutom åtgärder p lång sikt som ska stärka den offentliga ekonomin med 4 miljarder euro. De viktigaste åtgärderna är reformen av social- och hälsovårdstjänsterna samt minskandet av kommunernas
uppgifter och skyldigheter.
Besparingarna i sig har inte direkt effekt på vår avräkning. Staten har sådan situation att de är tvungna att skaffa sig de skatteintäkter som behövs.
Lejonparten av de ekonomiska förbättringarna ligger på inbesparingar och
strukturförändringar, ökade skatteintäkter räknar man väldigt försiktigt med.
Landskapsregeringen bedömer därför att klumpsumman kommer att vara
förhållandevis stabil under de närmaste åren, men förväntar sig en viss nedgång de inkommande åren. Nedskärningarna kommer att leda till svagare
skatteunderlag som ger mindre intäkter. Risken är alltså stor att det blir
aningen värre innan det blir bättre. Men vi bedömer att staten kommer att
försöka hitta andra tillfälliga lösningar för att hålla inkomstnivån uppe. Exempelvis försäljning av statsegendom som aviseras kan ge vissa tillskott till
avräkningsbeloppet.
Däremot kan det, om vi lyckas hålla kraften i vårt eget näringsliv, bli en
högre skattegottgörelse. Där har landskapsregeringen nu i flera omgångar
gjort injektioner till näringslivet i syfte att stimulera till nya jobb. I dagens
tidning kan man också läsa om statens satsningar inom turism – marknadsföring av Havsskärgården - som också kommer den åländska skärgården till
del. Det här är ett område som Åland och riket kan samverka kring i syfte att
lyfta landet och ekonomin. Åland vill fortsättningsvis vara en vital del i landets ekonomi, en region som bidrar positivt till helheten och landets konkurrenskraft. Detta har vi också tydligt uttryckt till regeringen Sipilä då vi deltog
i regeringsförhandlingarna.
Trots att Åland igår med pompa och ståt firade sin självstyrelsedag så påverkar politiken i Helsingfors också oss på Åland både direkt och indirekt och
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på gott och ont. Jag är glad för att vi har självstyrelsens möjligheter att också
välja själva och i viss mån också avvika från regeringen Sipiläs politik då den
inte faller oss i smaken. Vi bör då i högre grad utnyttja vår lagstiftningsmakt
och vår kompetens att besluta så att Åland kan gå sin egen väg där vi har
ekonomiskt utrymme och väljer i enlighet med våra prioriteringar och samhällsbehov.
Jag anser inte vi ska visa följsamhet ifall våra åländska medborgare påverkas negativt av en sparpolitik i riket som märkbart skulle försämra våra
åländska medborgares vardag och verksamhetsförutsättningar. Det här måste
vi vara mycket uppmärksamma på och det kommer att kräva en stor diskussion i vårt samhälle.
Regeringen ska senast den 30 juli 2015 för parterna i arbetslivet lägga fram
ett förslag till åtgärder, ett samhällsfördrag, för att sänka enhetsarbetskostnaderna med minst 5 procent samt till omställningsskydd och en utbildningsmodell i anslutning till det. Regeringen väntar sig att parterna i arbetslivet till alla delar binder sig till samhällsfördraget senast den 21 augusti 2015.
Inbesparingarna inom den offentliga sektorn och frysta löneuppgörelser
sätter fokus på att många löntagare ska spara. För att få politisk acceptans för
inbesparingstalkon vädjar regeringen också till direktörerna att sänka sina
löner i syfte att främja tillkomsten av samhällsfördraget.
Om ett samhällsfördrag kan slutas med arbetsmarknadens parter då avstår
regeringen från de villkorliga inbesparingar de har aviserat. Om detta avtal
kan slutas i riket så krävs motsvarande förhandlingar hos oss. Om det inte
blir det kommer det att betyda andra utmaningar bland annat aktualiseras då
hotet mot sjöfartsnäringen eftersom man då behöver skära i de nuvarande
sjöfartsstöden, vilket vi från åländsk sida och näringen varit mycket nöjda
med. Men hur detta slutar vet vi alltså mer i början av hösten.
Under kap Strukturpolitiska reformer framkommer att regeringen hösten
2015 kommer att lämna en proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning gällande pensionsreformen som ska träda i kraft 1.1.2017. Man förbinder
sig till det avtal om reformen som redan tidigare har ingåtts med bl.a. förlängd arbetskarriärer och senarelagd pensionering.
En halvering av indexhöjningen av förmåner och pensioner kommer också
att påverka pensionerna inom landskapet. Också slopad alterneringsledighet
nämns som en av de villkorliga tilläggsåtgärderna.
Bostadsbidraget för pensionstagare anpassas för att motsvara det allmänna
bostadsbidraget, dvs. systemen sammanslås. En omvandling av bostadsbidraget för pensionstagare till allmänt bostadsbidrag innebär enligt Folkpensionsanstaltens uppskattning en besparing på 123 miljoner euro och träder
ikraft 2016 i den takt stödbeslut meddelas.
Det här betyder att Åland övertar en utgiftspost för pensionstagarnas bostadsbidrag, som vi uppskattar till cirka 900 000 euro, vilket rimligen borde
kompensera oss via klumpsumman.
Det här betyder att den lag om bostadsbidrag vi antog som blankettlag och
som trädde i kraft den 1.1.2015 nu kommer att förändras och inbesparingar
ska göras på 25 miljoner.
Inom det socialpolitiska området kommer också mycket att ske, vilket i
ännu högre grad aktualiserar frågan om en åländsk socialpolitik. Frågorna
som hittills handlat om hur vi ska ha kapacitet att hänga med i utvecklingen
då riket förbättrar, måste ersättas med frågorna kring hur och om vi vill
1055

hänga med i de fall när riket försämrar? Läkemedelsersättningar sänks, utkomstskyddet för arbetslösa och alterneringsledighet försämras. Den nya socialvårdslagen som trädde i kraft 1.4.2015 innebär stora kostnader för kommunerna, om den kommer att återtas eller implementeras vet vi inte än.
Likaså är den redan skrivna lagen om handikappservice och specialomsorger som innebär ökade kostnader oklar om den ges till riksdagen i sin nuvarande form.
Läget inom socialpolitiken är mer osäkert än på länge på rikssidan, vilket
har effekter också på Åland både till följd av inbesparingar i nuvarande rättigheter och organisation i form av hälso- och sjukvårdsreformen. Det är därför väldigt viktigt att vi på Åland diskuterar vår egen socialpolitiska verklighet
och hur vi anpassar den till våra behov, strukturer och resurser.
Regeringen anger som ett av sina spetsprojekt att åstadkomma kolfri, ren
och förnybar energi på ett kostnadseffektivt sätt. Den förnybara energins andel ska under 2020-talet överstiga 50 procent. Avsikten är att inrätta ett teknikneutralt stöd för förnybar energi som uppfyller EUs riktlinjer och som
minskar i takt med att produktionen blir allt mer lönsam.
Till följd av den nuvarande svår ekonomiska läget skärs samtidigt den
vindkraftskvot ner för vilken man fått inmatningspris från 2500 MVA till
2000 MVA. Under perioden utreds även kostnadseffektiviteten beträffande
vindkraften. Det system för stöd till vindkraften som landskapsregeringen
kom överens med den förra regeringen om berörs inte direkt eftersom det är
uppbyggt som ett helt separat system. Samtidigt kan det inte uteslutas att
nedskärningarna inom rikets system kan leda till att lösningen kan ifrågasättas av andra aktörer. Landskapsregeringens uppfattning är dock att den nya
regeringens linje är att de ingångna överenskommelserna respekteras.
Enligt regeringsprogrammet planeras att hälso- och sjukvården överförs
till en ny regional nivå, landskapsnivån. I programmet anges att det är aktuellt med en s.k. enkanalsfinansiering vilket torde innebära att man överväger
att inför en landskapsskatt.
Det öppnar ett intressant perspektiv. Enligt självstyrelselagen har riket behörigheten beträffande skatter och avgifter utom ”landskapet tillkommande
tilläggsskatt på inkomst och tillfällig extra inkomstskatt, landskapet tillkommande närings- och nöjesskatter, grunderna för avgifter till landskapet
och kommunerna tillkommande skatter”. Även om man säkert kan diskutera
vad en strikt ordagrann tolkning skulle innebära är det enligt min uppfattning klart landskapets behörighet om man även ser till funktionen. Skatten är
som jag uppfattar den avsedda att bekosta sådant som idag i riket är kommunala uppgifter.
Intressant är dock om detta också öppnar en diskussion på Åland kring
landskapsskatt som ursprungligen var tänkt när ÅHS bildades i syfte att finansiera hälso- och sjukvården. Det är mycket bra att självstyrelselagsreformen nu pågår parallellt. Jag hoppas att Ålandskommitténs medlemmar är
uppmärksamma på att det kan uppstå intressanta politiska lägen att föra
Ålands sak framåt om landskapsnivån införs och vilka rättigheter den ges,
skattemässigt och annat, så måste det självstyrda landskapet också utvecklas
och statusmässigt i alla lägen stå över ett landskap i riket.
Angående beskattningen är det inte någon enorm förändring, men övergripande kan konstateras att det totala skatteuttaget inte ska stiga under valperioden. Det ingår en nyans av s.k. grön skatteväxling genom en strävan att
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flytta tyngdpunkten från beskattning av arbete och företagande till i synnerhet miljöskatter. Beskattning av löneinkomster ska inte skärpas. Kommunerna ska fortsättningsvis kompenseras för minskade skatteintäkter p.g.a. av
ändringar i skattegrunden.
Här finns också mycket att säga om övriga skatter som berör Åland och
våra medborgare på olika sätt.
Relevant för skattegränshanteringen är att regeringen ger en riktlinje att
punktbeskattning, bilbeskattning och importmoms ska flyttas från tullen till
skatteförvaltningen.
Regeringen har också tillsatt en parlamentarisk arbetsgrupp för att bedöma Yles, public service -uppgifter och finansiering. Det är intressant för oss
att följa med tanke på den åländska framtiden.
Regeringen kommer också att fatta beslut kring relationen staten gentemot
kommunerna. Här finns flera åtgärder som är viktiga för oss att följa när det
gäller reformen med landskapsandelssystemet, lagstiftningar och även att beakta vid budgetarbetet på olika sätt.
Det kan också aviseras frysning av indexhöjningar av statsandelar. Enligt
Finlands kommunförbund är den mest betydelsefulla skattefrågan att det inte
blir någon fortsättning på kommunernas höjda samfundsskatteandel efter
2015.
Jag tackar så mycket för tillfället att ge denna upplysning. Jag hoppas att
lagtingsledamöterna lite kan begrunda och funder över detta under sommaren. Jag tror med säkerhet att dessa frågor kommer att bli mycket relevanta
och intressanta i höstens valdiskussioner. Tack, fru talman.
Plenum börjar
Närvaroregistrering.29 ledamöter närvarande.
Lagtingsledamoten Jörgen Pettersson anhåller om ledighet från plenum 10–12.06.2015
på grund av privata angelägenheter. Om ledighet från plenum 12.06.2015 anhåller lagtingsledamoten Annette Holmberg-Jansson på grund av BSPC-arbetsgruppsmöte på
Åland samt lagtingsledamöterna Petri Carlsson, Torsten Sundblom och Igge Holmberg
på grund av privata angelägenheter. Beviljas.
Meddelande
En frågestund kommer att hållas 12.06.2015 klockan 09.30. Från landskapsregeringen
deltar vicelantrådet Roger Nordlund, minister Veronica Thörnroos, minister Fredrik
Karlström, minister Johan Ehn och minister Wille Valve. Antecknas.
Andra behandling
1

Energilagstiftning
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU15/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 17/2014-2015)
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 betänkandets motiveringar för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
Diskussion. Ingen diskussion.
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Föreläggs förslaget till landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om elmarknaden för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har
i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.
Föreläggs förslaget till landskapslag om Ålands energimyndighet för antagande i andra
behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.
Föreläggs förslaget landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i
landskapet av lagen om certifiering och angivande av elens ursprung för antagande i
andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget.
Lagförslagets andra behandling är avslutad.
Föreläggs förslaget landskapslag om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning i
landskapet Åland av riksförfattningar om utsläppshandel för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets
andra behandling är avslutad.
Föreläggs förslaget landskapslag om ändring av 4 § landskapslagen om tillämpning av
lagen om energieffektivitetstjänster hos företag på energimarknaden för antagande i
andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget.
Lagförslagets andra behandling är avslutad.
Föreläggs förslaget landskapslag om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning i
landskapet 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.
Första behandling efter bordläggning
2

Ändringar av lagtingsordningen
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 12/2014-2015)
Talmanskonferensens lagförslag (TMK 1/2014-2015)
Ärendet bordlades vid plenum 08.09.2015. Först tillåts fortsatt diskussion och efter det
börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betänkandet. Talmannen vill påminna om att
beslut om ändring eller upphävande av eller avvikelse från bestämmelser i lagtingsordning vid ärendets andra behandling ska omfattas av minst två tredjedelar av de avgivna
rösterna. Vidare vill talmannen påminna om att eventuella ändringsförslag som inte
finns i handlingarna måste aviseras och skriftligen delas ut under diskussionen för att
kunna tas upp till omröstning. Aviseras sådana förslag ska ärendet bordläggas en gång
om två ledamöter begär det enligt arbetsordningen 70 §.
Diskussion.
Ltl Gunnar Jansson

Tack, talman! Under första behandlingen i måndags hade jag synpunkter på
tre paragrafer i detta förslag till ändringar av lagtingsordningen. Det var 21 §,
36 § och 48 §. Jag upplevde framförallt skrivningarna i 21 § och 48 § i utskottets betänkande så tveksamma att jag uttalade farhågor för att speciellt i en
lag av denna natur med förstärkt hieratiskt skydd, en två tredjedelslag som vi
nyss hörde talmannen redogöra för, att man där inte borde chansa. Jag är
överhuvudtaget en motståndare mot att chansa med självstyrelsepolitiska
frågor.
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Jag upprepar vad jag sade i måndags, vi är mycket noggranna med att
riksdagen håller sig inom sin behörighet när den stiftar lagar och lika stora
krav ska vi ställa på oss själva. Jag är en hängiven motståndare till idén att vi
chansar och ser vad som händer. Det är inte seriös lagstiftning som jag ser
det.
Jag nämnde också att jag har författningsmässiga problem med 21 §. I
praktiken, med den skrivning som utskottet nu föreslår, skapas en situation
där lagtinget kan ändra på det praktiska innehållet i lagtingsordningen utan
att själva lagtingsordningen ändrar. Det är inte ens undantagslagstiftning.
Det är ett förfarande som lagtinget inte borde syssla med. Det är dessutom
pinsamt om lagkontrollen behöver fälla en sådan här paragraf. Den har väldigt liten bärvidd utanför denna församling, men innanför lagtinget borde vi
vara noggranna med skrivningarna.
Jag sade redan då att jag inte har några förslag om ändringar i den meningen att jag skulle föreslå återremiss och jag gör det inte nu heller. Jag vet
att det förekom diskussioner, jag deltog till och med i det praktiska arbetet att
avfatta ändringar i 21 § och 48 §. Men nu hör jag, vilket var en nyhet för mig,
att det inte kommer några ändringsförslag av skäl som jag kan föreställa mig.
Jag hoppas att någon berättar lite närmare vad som egentligen pågår ”behind
the sceen”. Någonting pågår. Det här är ett sätt att lagstifta som åtminstone i
mitt konstitutionella sätt att tänka är främmande.
Mina invändningar i 48 § var att det konstaterats lite lakoniskt att lagtingsgrupperna har status som juridisk person utan att dess mera materialisera innehållet i det. Sker det i arbetsordningen är det okej. Jag hade en replikväxling med ltl Petri Carlsson om den saken, om man utgår ifrån att lagtingets arbetsordning är en norm som tillkommit på samma sätt som en
landskapslag. I varje händelse hade jag också gärna sett att 48 § skrevs på ett
bättre sätt, dvs. att lagtingsgrupperna har status som juridisk person och om
dem ges närmare föreskrifter i landskapslag-arbetsordningen, som är en
landskapslag.
Sedan angående 36 § så anslöt jag mig till reservationen och följde noggrant med debatten i måndags. Där fick jag en känsla, men det kan hända att
det var mera en känsla än att uppfatta fakta, att det som talmanskonferensen
föreslår och en majoritet i utskottet omfattar är ju på sätt och vis en återgång
till samlingsregering där alla är med. Det är inte riktigt den typ av majoritetsparlamentarismen som vi är vana med, utan det är mera ett slags konsensussystem, ett kommunalt sådant. Eftersom alla är med och tillsätter sin regering så ska då ett misstroende träffa alla, det finns ett sådant tänkande. Men
vi har ju inte den strukturen i vårt parlamentariska skick här. Vi har en majoritet och en minoritet, en opposition. Majoriteten utöver regeringsmakten av
ministrar. Utöver det jag tidigare nämnde är det här, enligt min mening,
också ytterligare ett argument för att när vi har bytt system från samlingsregering till majoritetsregering så skulle det vara logiskt att också göra det som
motionen innehåller.
Det här var mina iakttagelser. Jag har förstått nu precis de senaste minuterna att något ändringsförslag inte kommer. Må så vara. Då får vi chansa och
vänta på lagkontrollen och det tycker jag inte är bra i ett sammanhang som
detta. Tack, talman.
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Ltl Axel Jonsson, replik

Tack, fru talman! Ltl Gunnar Jansson berör utskottets förslag till ändring beträffande justeringsutskottet där man har valt att byta ordet
”kan” till ”ska”, justeringsutskottet ska tillsättas. I det ursprungliga förslaget stod det att justeringsutskottet kan tillsättas. Tanken bakom den
här förändringen var att få ett tydligare regelverk på den här punkten.
Lagtinget skulle säga att huvudregeln är att vi har ett justeringsutskott,
men det fanns förståelse för att det skulle kunna finnas andra praktiska
lösningar. Ska man förstå ltl Gunnar Janssons invändningar mot detta
som att även ursprungsförslaget hade den här typen av problem i och
med att man inte hade en tydlig reglering kring justeringsutskottet?
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! I juridisk text så uppfattar man nog ett ”ska” i den här
formen som ett imperativ, som ett uppdrag åt lagtinget att lagtinget ska
även tillsätta ett justeringsutskott utöver de andra utskotten. Om lagtinget har gjort det så kan alltså lagtinget slopa, avskaffa justeringsutskottet även om det fortfarande i lagtingsordningen skulle stå i 21 § att
lagtinget ”ska” tillsätta ett utskott.
Naturligtvis finns det också en annan tolkning. Det är det klassiska
om att beslut kan ändras på samma sätt som det har tillkommit. Men då
får inte en ändring skapa en konflikt med en norm för att normen är
starkare än ett beslut. Stufenbau igen: Grundlag, lag, förordning och beslut.
Förslaget var bättre, enligt min mening, ja.
Ltl Axel Jonsson, replik

Det finns samtidigt en norm på samma nivå som ger lagtinget möjligheten att avskaffa justeringsutskottet. Kan man inte stöda sig på den i
det resonemanget?
Min andra fråga gäller diskussionen om att lagtingsgrupperna som
juridiska personer skulle regleras på lagnivå. De tankar som ltl Gunnar
Jansson för fram låter förnuftiga. Skulle det inte vara naturligt att ltl
Gunnar Jansson lade ett ändringsförslag enligt det som han nyligen
läste upp från talarstolen? Då kan vi få ta ställning till det. Hur menar ltl
Gunnar Jansson att vi bäst skulle gå vidare för att lösa den här problematiken?
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Jag är inte medlem i utskottet vilket kollegan Axel Jonsson är. Jag har haft den inställningen från början att jag inte föreslår
återremiss, ändringsförslagen producerades i måndags och det var nog
för mig. Det som nu har hänt har jag känt till i fem minuter. Jag har
idéer om hur man skulle göra, men jag ser ju att positionerna är så låsta
så jag lämnar inte några förslag.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
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Vtm Roger Jansson, replik

Tack, fru talman! Som medlem i arbetsgruppen för lagtingsordningen
och arbetsordningen så vill jag kommentera kollegan Gunnar Janssons
synpunkter om 21 § och 48 §.
När det gäller 21 § om justeringsutskottet så håller jag med analysen.
Det hade varit bättre med ursprungsformuleringen, att man kan tillsätta
ett justeringsutskott. Det hade varit klart och tydligt. Nu uppstår det en
viss oklarhet. För mig politiskt i arbetet i arbetsgruppen har det viktigaste varit att arbetet som utförs i justeringsutskottet inte är att driva politik, vilket är innehållet i de andra utskotten. Därmed ska inte justeringsutskottet höra till de permanenta utskotten, vilket har varit det viktigaste ställningstagande i arbetsgruppen.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Det är mycket angeläget att det finns trygga säkra justeringsmekanismer. Det må så vara om det är utskott eller något annat system, det är ganska tekniskt. Men i varje händelse så måste det finnas
fungerande justeringsmekanismer som tryggar att lagtingsbesluten
återges på det sätt som de är tänkta att innehålla. Därför att det är normer som vi här producerar och publicerar, de gäller alla och då är kravet
på exakthet mycket stort. Visst kan tjänstemän och kanslipersonalen
sköta justeringen men i sista hand, om det uppstår oklarheter, så måste
det alltid finnas ett politiskt ansvar när det gäller vad politikerna har beslutat. Det ansvaret finns här i kammaren och ska också utgå ifrån
kammaren.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Jag tycker att det normala är att språkliga justeringar osv.
sköts av våra tjänstemän och inte av politiker. Men det kan uppstå situationer där det är väsentligt att ha politiker med även i det arbetet.
När det gäller 48 § om lagtingsgrupperna så är det arbetsgruppen för
lagtingsordningen och arbetsordningen, under vtm Viveka Erikssons
ledning, som har föreslagit för lag- och kulturutskottet att man skulle
lägga till statusen som juridisk person för lagtingsgruppernas del. Det
baserade sig på en diskussion i arbetsgruppen om jämförelsen med hur
det är i riksdagen. Men vi hade inte de juridiska instrumenten för att reglera det på ett sådant likartat sätt som i riksdagen. Då var det viktigt att
man ändå i lagstiftningen skulle kunna ha en signal, en upplysning och
en riktlinje om att lagtingsgrupperna kunde behandlas lika som riksdagsgrupperna. Om det inte går att göra på det sättet eller om någon
lagtingsgrupp tycker att det inte är tillfredsställande så kan man bilda en
registrerad förening så har man löst sitt juridiska skydd.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Men det är väl en onödig omgång, att i en offentligrättslig
institution som Ålands lagting vars existens och verksamhet bygger på
grundlagstiftning bilda registrerade föreningar som ju existerar, tillkommer och upphävs enligt rikslagstiftning. Jag tror nog att vi ska hålla
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beslutsmakten inom lagtingets organisation. Det är liksom en grundläggande synpunkt.
Grunden till min tvekan beror på det att genom att uttala att en sammanslutning av människor har en viss status, det är så nära det som kallas associationsrätten, som de facto underlyder rikslagstiftningen. Det
hade, enligt min mening, varit till fördel att säga att lagtingsgrupperna
är juridiska personer enligt vad som bestäms i landskapslag. Då hade
saken varit klar.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, fru talman! De två paragrafer som ltl Gunnar Jansson aktualiserade sammanfaller med 21 § och 48 § där utskottet har haft en utmaning i att hantera frågan. En majoritet i utskottet ville ha justeringsutskottet kvar som en grund för parlamentets verksamhet. Även om jag
ingick i arbetsgruppen så har jag förlikat mig med den tanken. Jag tycker att det arrangemang som utskottet visar på är både möjligt och praktiskt. Det viktiga är att ingen kan frånta lagtinget denna rätt att förfoga
över utskottets vara eller icke vara. Jag ser inget problem med lagstiftningskontrollen till den delen.
Däremot delar jag till fullo ledamotens synpunkter på 48 § som jag
kan återkomma till om en liten stund.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Det är samma frågeställning här som i replikskiftet med kollegan Axel
Jonsson. Hur ska lockutionen tolkas och tillämpas? Nu inser jag att det
här är hårklyveri.
Sedan så småningom ställs talmannen i en sådan situation inför frågan om justeringsutskottet kan avskaffas. Ska det då tas ett beslut, enligt
tillägget, dvs. på förslag av talmanskonferensen? Uppenbarligen kan justeringsutskottet avskaffas av lagtinget eftersom det är tillsatt av lagtinget. Då kan en konflikt med lagtingsordningen uppkomma som kan
vara så stor att det är en behörighetsöverföring. Därför att en norm i en
lagtingsordning inte gärna kan upphävas med ett beslut, hoppas jag i
varje fall. Man talmannens problem kommer därför att vara det beslut
som lagtinget, eventuellt på talmannens förslag, fattar. Kräver det beslutat kvalificerad majoritet eller inte?
Ltl Harry Jansson, replik

Jag tror inte att vi kommer överens om 21 §.
När det gäller 48 § så delar jag synpunkterna om att dess utformning
är en fråga där vi tangerar gränserna för vår behörighet. Men utskottet
har lyssnat på varningsorden som har riktats till oss om att det finns ett
behov av att reglera lagtingsgruppernas status, det historiska skeendet.
Då är detta ett bra sätt att hantera det på. Kan man jämställa lagtingsgrupperna med motsvarande grupper i Finlands riksdag? Om detta
skulle falla i lagstiftningskontrollen så är jag övertygad om att det är en
sådan fråga som kan hanteras, dvs. att lagen i övrigt kan träda ikraft. Vi
hoppas att det inte är ett test som skulle äventyra tidtabellen. I annat
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fall, kollegan Gunnar Jansson, bör vi verka för att få ärendet tillbaka till
utskottet.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Kännetecknande för lagar på den här nivån är att de tillåter lagförbehåll som det kallas. Det är ovanligt att man i en vanlig lagstiftning säger att ”det och det gäller såsom därom stadgas i lag”. Då ska
man säga det i själva lagen. Men nu när vi befinner oss på den här nivån,
på lagtingsordning nivån, på tredjedelsnivån då är det till och med
önskvärt att man har så kallade lagförbehåll. Det vill säga, att man skriver som jag säger att det och det gäller och resten bestäms i landskapslag. I det här sammanhanget: ”Lagtingsgrupperna har status som juridisk person såsom bestäms genom landskapslag alternativt arbetsordningen.” Då har man materialiseringen av en grundlag i organisk lag och
det är detta som lagstiftaren gillar.
Parallellen till riksdagen, med all respekt, jag skulle istället nästan
vilja rekommendera den åtgärdsmotion som jag är första undertecknare
för och som väl ligger i lag- och kulturutskottet eller någon annanstans.
Där fanns det en färdig modell för hur detta skulle skötas.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Jag sitter i lag- och kulturutskottet, men jag var inte
med i behandlingen av det här ärendet. Jag måste få lite mer information när det gäller 21 §.
Jag har förstått av ltl Gunnar Jansson att bekymret är att ordet ”kan”
ändras till ”ska”. Som jag uppfattar det ger man en fullmakt. I det ursprungliga lagförslaget står: ”Lagtinget kan även tillsätta ett justeringsutskott på förslag av talmannen”. Sedan kan man också ta bort justeringsutskottet. Är det egentligen så stor ändring? Ser vi på detaljmotiveringen i lagförslaget så lyfter man också fram att det ska finnas ett
mer flexibelt system, man ska kunna göra det här lättare och enklare.
Justeringsutskottet driver inte politik.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Det är riktigt, det här är ju inte politik. Nog vet lagtinget
och dess grupper vad man vill, det är jag säker på. Det kanske kan kallas
juridisk semantik om man så önskar. Inte vill jag krångla till det här
mera än nödvändigt. Jag håller mig på den principiella nivån. Vi har en
lagtingsordning, den medger principer och under den regleras detaljerna på en lägre nivå. Så har vi genomfört det hela i lagtingsordningen och
detaljerna regleras i arbetsordningen. Därför skulle det ha varit logiskt
och författningsenligt tryggt att hålla fast vid talmanskonferensen förslag som överensstämmer med arbetsgruppens förslag. Då har man
”kan-bestämmelsen” som sedan kan justeras på lägre nivå.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Under ltl Gunnar Janssons anförande blev jag lite
fundersam när ledamoten ser detta som ett ganska stort principiellt
problem men han vill ändå inte komma in med ett ändringsförslag och
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han ser en risk att det här kan förfalla. Det här är inte prestige från någon om jag uppfattar det här rätt. Vi måste se till att vi får lagtingsordningen på ett bra sätt. Jag tycker att det är synd att en sådan erfaren politiker som ltl Gunnar Jansson inte kan lägga fram ett ändringsförslag
och säga hur det borde vara. Först har ltl Gunnar Jansson varit upp och
pratat om vad som är fel och hur det borde vara, men ändå tycker han
sedan att det är okej men att det är synd att man spelar med en lag som
kan förefalla. Gör han mest detta som teater eller finns det någonting
bakom det hela? I så fall tycker jag att ltl Gunnar Jansson borde komma
med ett ändringsförslag.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Jag hör att kollegan Göte Winé inte var här i måndags. Jaså, det var
han? Kanske han har missuppfattat det så där gravt? Det var ju inte så
bra.
Jag for härifrån i måndags med färdiga texter till ändringsförslag som
skulle presenteras idag, inte av mig utan av andra ledamöter i utskottet.
Det jag nu lärde mig fick jag veta när jag kom hit. Det var inte mitt jobb
att ens avfatta ett ändringsförslag. Jag pekade på problemen. Jag kan
leva med de här sakerna, inte är det här några stora saker och jag har
absolut ingen prestige i det här. Jag vill åstadkomma en lagstiftning som
bär och som är något sånär logisk. Men, jag har förstått att grupperna
inte vill det här så inte ska jag krångla dess mera. Det är ingen viktig
fråga för mig. Ni som bestämmer må bestämma.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Barbro Sundback

Fru talman! Ltl Gunnar Jansson tog upp principiellt viktiga saker som gäller
lagtingsordningen. Det är uppenbart att utskottsordförande som sitter i
samma parti inte tar dem på allvar och inte gruppen heller. Man vidhåller utskottets förslag. Jag hade sett fram emot att få stöda ett förändringsförslag
vad gäller 21 § och 48 §. Det är onekligen något komplicerat.
De flesta pratar nu här om hur det ska vara i praktiken och det ska vara så
enkelt att ta bort och sätta till osv. Men man vill inte komma ihåg att det ska
tas i grundlagsenlig ordning med två tredjedelsmajoritet. Det betyder att den
här lagstiftningen ska vara ganska låst, det är grundläggande och sådana här
bestämmelser som man nu gör i 21 § känns lite ”Kalle Anka-lagstiftning”, å
ena sidan ska man tillsätta ett justeringsutskott som vi beslutar med två tredjedels majoritet men sedan ska det kunna avskaffas på förslag av talmannen.
Det är klart att justeringsutskottet inte politiskt är av samma vikt som de
övriga utskotten och det använder man nu i diskussionen för att man ska avvika från de grundläggande principerna för just den här lagstiftningsordningen en. Det hedrar nog inte lag- och kulturutskottet som är vårt konstitutionsutskott.
Det är inte svårt att förstå det praktiska motivet, men det är inte detta som
är frågan utan det är hur man lagstiftar i fråga om lagtingsordningen.
Jag föreslog senaste gång att vi skulle återgå i framställningen var gäller 21
§. Då är det en option för lagtinget varje gång det är aktuellt att ta ställning
till om det ska eller kan finnas ett justeringsutskott. Det är ju förenligt med
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det som den här arbetsgruppen har sagt osv. Det är nu bara prestige i den här
frågan. Jag tror att alla faktiskt kan inse det.
Nu är jag lite osäker på procedurerna, men jag presenterar igen förslaget
att lagtinget i 21 § skulle återgå till framställningen som lyder: ”Att lagtinget
kan tillsätta justeringsutskott på förslag av talmannen.” På motsvarande sätt
kan justeringsutskottet avskaffas.
Sedan är det så, som jag uppfattar att ltl Gunnar Jansson försökte säga, att
i arbetsordningen kan man ytterligare specificera vilka grunder det ska vara
t.ex. när tjänstemännen ska sköta det här och när eventuellt de som är politiskt ansvariga ska träda till. Det finns i förberedelserna här i motiveringarna
diskussion om att det här har lösts på olika sätt i andra parlament och det är
inte så givet hur vi ska förhålla oss till det. Det krävs ytterligare arbete men
det här är själva grundregeln för hur vi skulle förhålla oss till att ha ett justeringsutskott eller inte.
Jag hoppas att vi lägger all prestige åt sidan och återgår till framställningen
för den har vi varit överens om en gång. Det är ju utskottet som har krånglat
till det här.
Beträffande 48 § som gäller lagtingsgrupper, så detta har tydligen inte talmanskonferensen tagit ställning till utan det är utskottet som har fört in det
här. Jag känner igen den här diskussionen från mitt medlemskap i kanslikommissionen. Jag är ganska illa berörd. Har ni läst motiveringen? Vi anklagas nästan indirekt här för att vi skulle utnyttja de pengar lagtinget får för någon slags personlig vinnings skull. Det sägs så här: ”Ändringen föranleds av
behovet att klargöra att de medel som genom beslut av kanslikommissionen
tilldelas lagtingsgrupperna inte är avsedda att användas på ett sätt som
gynnar de enskilda ledamöterna i lagtingsgrupperna och som därför inte
kan anses vara de enskilda ledamöternas personliga inkomst.” Varifrån
kommer det här behovet av klargörande? Menar utskottet att det förekommer att de lagtingsmedel som vi får används som personlig inkomst? Jag
tycker att det är stötande. Om man vill lagstifta så ska man väl lagstifta i syfte
hur man ska göra, inte att man ska förhindra någon slags halv kriminell verksamhet. Jag kan helt enkelt inte omfatta den här motiveringen. Sedan säger
man: ”Någon ändring av sättet att bokföra kommer således inte att bli nödvändig till följd av att lagtingsgrupperna föreslås bli juridiska personer”. Så
det leder inte till någon större skillnad i det här förfarandet. Samtidigt ska
inte den här typen av bestämmelser vara i lagtingsordningen. De ska väl vara
i arbetsordningen. Ltl Gunnar Jansson sade att man skulle tala om juridiska
personer såsom det framgår enligt en bestämmelse i någon slags landskapslag.
Bästa ledamöter, det finns ibland i utskotten ett behov av att påverka, lägga
till och dra ifrån och det förstår jag. Men i det här fallet så tycker jag nog att
utskottet inte har nått till den nivå som den här framställningen förutsätter.
Jag föreslår därför att den här bestämmelsen helt och hållet utgår i det här
skedet. Vi får säkert skäl att återkomma till lagtingsordningen igen, men då
ska det vara en förändring som är beredd av talmanskonferensen. Det här är
ju någonting som utskottet, på basen av tvivelaktiga skäl som jag tycker, försöker reglera på det här sättet.
Det var mina två ändringsförslag och eftersom de inte är nya så antar jag
att de inte heller behöver framföras skriftligen.
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Talmannen
Ändringsförslagen finns redan i den befintliga dokumentationen.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Om jag uppfattade det rätt så lägger ltl Barbro Sundback två olika förslag.
När det gäller 21 § kan jag inte annat än att hålla med ltl Sundback.
Jag har lite funderat på detta. Hur tänker man praktiskt gå tillväga? Om
jag tolkar 21 § så sägs det att lagtinget ska tillsätta ett justeringsutskott
och sedan kan man avskaffa det. Det betyder att det lagting som blir invalt till hösten måste tillsätta ett utskott fast de inte vill och sedan måste
man avskaffa det. Jag uppfattar att det blir ett spel för gallerierna och
konstigt. Så till den delen håller jag med ltl Sundback.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Det blir en av konsekvenserna av en sådan bestämmelse.
För alla som inte har deltagit i den här diskussionen måste det onekligen
framstå som ytterst underligt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Harry Jansson, replik

Först den något märkliga diskussionen om 21 §. Jag vill uppmärksamgöra ledamoten på att den utformning som 21 § har enligt utskottets förslag handlar alltså om normer eftersom vi är på samma nivå. De kompletterar varandra. Vi ger och skapar en möjlighet för framtida lagting
att förfoga över justeringsutskottet till alla delar.
När det gäller 48 § så är det bara att konstatera att ledamoten har varit frånvarande under några plenum och andra diskussioner. Utskottet
har blivit upplyst om att vi bör göra den här korrigeringen. Vi bör uppmärksamgöra lagtingsgruppernas status med tanke på att det finns en
diskussion om att risken i annat fall är att man ifrågasätter kanslipengarnas juridiska status.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, jag har förståelse för att man har annan åsikt. Jag tycker att det är
lite osmakligt av ltl Harry Jansson att skylla mitt ställningstagande på
att jag eventuellt inte har varit med i alla diskussioner som han har deltagit i.
Vad gäller 48 § så saknas ett tillägg enligt det som ltl Gunnar Jansson
föreslår eller någon motsvarande bestämmelse. Jag tycker att motiveringen inte har att göra med lagstiftning på den här nivån. Här lagstiftar man om vad som är målet och vad som är syftet. När man sedan börjar diskutera att man på något vis ska förhindra oegentligheter då tycker
jag att man i den här lagstiftningen är helt ute på hal is.
Ltl Harry Jansson, replik

Ledamoten må ursäkta men utskottet arbetar på det viset att man hör
sakkunniga. I det här fallet har utskottet valt att lyssna på de varningsord som har riktats mot den brist på status som finns idag mot lagtingsgrupperna. Vill sedan ledamoten nedvärdera våra insatser så må hon
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göra det. Men så länge vi har ett enigt utskott i enskilda paragrafer så ser
jag inget problem med att vi i möjligaste mån försöker vara eniga om
vårt gemensamma instrument för att reglera vardagen i detta parlament.
Igen när det gäller justeringsutskottet; en maximal frihet för lagtinget
kan ingen kritisera än mindre fälla i en kommande lagstiftningskontroll.
Ltl Barbro Sundback, replik

Till den första argumentationen om 48 § dvs. att man har hört sakkunniga, att man är eniga och därför är åsikten den korrekta, så kan man
naturligtvis logiskt resonera. Men vi har ju trots allt yttrandefrihet och
hela den här församlingens uppgift är att diskutera och debattera.
Jag vet inte vilka sakkunniga ni har hört men jag skulle gärna vilja
veta vad det betyder att det finns ett behov av att klargöra att de medel
som kanslikommissionen tilldelar lagtingsgrupperna, att de inte får användas på ett sätt som gynnar enskilda ledamöter i lagtingsgrupperna
eller kan anses vara en personlig inkomst. Vilka konkreta fall och vilken
grund har utskottet för det påståendet? Det är graverande och det har
inte någon ännu här redogjort för.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Vtm Roger Jansson

Fru talman! Låt mig återigen, som medlem i arbetsgruppen, försöka skingra
några av de dimmor som lägrar sig här i plenisalen i de här frågorna. Jag vill
komma med ett par förtydliganden.
Det första är inget förtydligande utan det är vårt resonemang inom moderat samlings lagtingsgrupp. Vi har fört resonemanget att arbetsgruppens och
därmed talmanskonferensens förslag till formulering av 21 § är bättre. Den
ger den maximala friheten åt lagtinget att agera så som de vill när det gäller
justeringsutskottet.
Det som lag- och kulturutskottet nu har infört är nog att betrakta som en
viss begränsning och varför man har gjort det vet jag inte riktigt. Vårt resonemang i gruppen är att det går bra att leva med det här också. Det väsentliga
är att justeringsutskottet, om det finns eller inte finns men särskilt om det
finns, inte betraktas som ett permanent politiskt utskott. Justeringsutskottet
har hand om organisatoriska frågor eller sakfrågor när det gäller justering i
den mån tjänstemännen behöver och politiskt kan det erfordras någon slags
komplettering till deras kontroll av språk och annat. Det kan ibland uppstå
sådana situationer att lagtingets beslut kan vara otydligt på någon punkt och
då kan det behövas justeringspersoner från lagtingets sida.
Både med ursprungsförslaget och med det här kompletterande förslaget
från utskottet får vi på det här sättet en normalisering av justeringsförhållandet i lagtinget. Det är ett arbete som sannerligen inte har stått högt i kurs hos
ledamöterna genom årtiondena. Det har till och med varit svårt att få justeringsutskottet sammankallat eftersom det har varit ett totalt ointressant politiskt arbete. Efter att vi gjorde den senaste ändringen i lagtingsordningen så
har det nu möjliggjorts för alla partier att vara representerade i talmanskonferensen så därför finns inte heller motivet för att ha justeringsutskottet som
ett permanent utskott.
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Sedan, ltl Sundback och övriga, när det gäller 48 § så kommer resonemanget från gruppen som har jobbat med lagtingsordningen och arbetsordningen. Vi beklagar lite att vi inte tog dem samtidigt. Först gjorde vi lagtingsordningen, våra förslag skickades till talmanskonferensen och sedan fortsatte
vi med arbetsordningen och vi är inte färdiga med det arbetet ännu.
På några punkter blev det uppenbart att det borde ha gjorts lite förändringar i lagtingsordningen, utöver dem som vi hade föreslagit, när vi läste och
gick igenom arbetsordningen. Det här var en fråga som landskapets revisor
hade anhängiggjort till vårt kansli. I åtskilliga skatterättsfall i riket har det redan anförts att vissa bidrag som gavs i vissa sammanhang kunde betraktas
som personlig inkomst t.ex. för medlemmar i styrelser, föreningsstyrelser eller i andra sammanhang. Därför var det ett skäl att se över hur de allmänna
medel som ges till lagtingsgrupperna av skattemyndigheterna kunde riskera
att behandlas på samma sätt. Vi i arbetsgruppen trodde inte att det skulle
vara möjligt men vi gav en signal till lag- och kulturutskottet om att här borde
man ta in hur man har det i riksdagen, och det förutsätter jag att lag- och kulturutskottet också har gjort, och huruvida vi kunde lösa det på samma sätt
som i riksdagen. Men det skulle ha blivit en sådan byråkratisk orimlighet för
våra lagtingsgrupper och för det här lilla lagtinget, med beaktande av att det
också är rikslagstiftning som styr det här till delar, att det inte var möjligt.
Då resonerade vi på det sättet att vi ger signalen till lag- och kulturutskottet så att de tar in en formulering så att skattemyndigheterna kan beakta det
eftersom det står i en landskapslag att lagtingsgrupperna har i likhet med
riksdagsgrupperna status som juridiska personer. Naturligtvis inser alla
svagheten i en sådan formulering och huruvida skattemyndigheten kommer
att bry sig om den, men förhoppningen finns.
Om det då finns någon lagtingsgrupp framöver som lever i osäkerhet och
tycker att här står vi inför en ekonomisk risk i förhållande till beskattningsmyndigheten så då kan man bilda registrerade föreningar vilket jag sade i en
replik till ltl Gunnar Jansson. Då slipper man den problematiken.
Vi har förhoppningar om att det här ska undanröja den risken som vår revisor har angivit och som relateras till i andra meningen i motiveringen på sidan 3 under 48 §. ”Ändringen föranleds av behovet att klargöra att de medel
som genom beslut av kanslikommissionen tilldelas lagtingsgrupperna inte
är avsedda att användas på ett sätt som gynnar de enskilda ledamöterna i
lagtingsgrupperna och som därför inte kan anses vara de enskilda ledamöternas personliga inkomst.” Det är enbart en text som relaterar till rättsutvecklingen i de här frågorna i riket och som också kunde drabba oss. Det är
inget påstående om att någon skulle förfara på felaktigt sätt.
Summa summarum, fru talman, jag tycker att vi i arbetsordningsgruppen
tar tag i den här frågan och i arbetsordningen reglerar, i mån av möjlighet i
förhållande till vår lagstiftningsbehörighet, det som ltl Gunnar Jansson här
har efterlyst. Då får vi en reglering i landskapslag som möjligen kan behandlas någorlunda parallellt i de kontrollerande myndigheterna och Ålandsdelegationen med lagtingsordningen. Då behöver vi kanske inte skriva in det specifikt nu i 48 § i lagtingsordningen. Tack.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det är precis såsom vtm Roger Jansson anförde. Vi tog stafettpinnen som arbetsgruppen gav till lag- och kulturutskottet. Det här be-
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hovet fanns, det var ett steg på vägen och det är kanske ännu inte till fyllest men det är i alla fall ett steg på vägen.
Tvärtom mot det som har anförts att man kommer med någon slags
anklagande så handlar det också om lagtingsledamöternas skydd och
förstås transparens i hur man använder skattepengar.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Ja, det är alldeles korrekt. Jag har ganska många decenniers erfarenheter av skattemyndigheternas agerande och inte minst i förhållande till lagtingsledamöternas ersättningar och arvoden och jag tror
inte det föreligger någon egentlig risk här. Jag delar inte åsikterna med
dem som är rädda för en sådan situation. Men osvuret är bäst när det
gäller sådana frågor. Skulle vi ha en annan lagstiftningsbehörighet än
den vi har i beskattningsfrågor så kunde vi ju reglera det här på ett annat sätt, men nu kan vi inte det och därför var detta en utväg som vi i arbetsgruppen såg i horisonten. Lag- och kulturutskottet har anammat
den principen och det är bra.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Beträffande 21 § så tycker jag personligen att framställningen har en bättre lagtext, den är tydligare och klarare.
Ska jag uppfatta vtm Jansson på det sättet att även han tycker att
framställningen är bättre än utskottets betänkande?
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Ja, så uttryckte jag mig tydligt och klart. Jag sade att vi i vår
lagtingsgrupp har diskuterat frågan och kommit fram till att vi även kan
leva med den här formuleringen. Det är alltså inte någon stor fråga. Jag
tycker inte heller att det är en problematisk fråga ur lagkontrollsynpunkt
men där kan vi ha olika åsikter. Vårt förslag är att vi godkänner lag- och
kulturutskottet förslag avseende 21 §.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Nej, det är absolut inte någon stor fråga. Ska jag uppfatta att vtm Janssons grupp även kan leva med framställningen?
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Självklart eftersom framställningen är bättre.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, vtm Roger Jansson för en ganska omständlig och kanske inte helt
kristallklar förklaring till meningen: ”Lagtingsgrupperna har status
som juridisk person”. Det ska alltså läsas att det är skattemyndigheterna
som ska förstå att pengarna som vi får till grupperna inte är beskattningsbara. Det är ju orimlig lagstiftning, det måste väl alla tillstå? Det
kan inte vara så att man med en mening klargör någonting helt annat
inom skattelagstiftningen.
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Jag tycker nog att det här kräver en omgång till. Dessutom säger vtm
Roger Jansson att han inte tror att det föreligger någon egentlig risk.
Nej, det verkar inte som det är klart och väl genomtänkt.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Beträffande riskbedömningen när det gäller kontrollen av
lagstiftningen uttalade jag mig endast om 21 § och inte om 48 §.
Jag var väldigt klar och tydlig med att jag upplever att formuleringen;
”status som juridisk person”, gör att skattemyndigheterna tar ställning
till huruvida ersättningarna till lagtingsgrupperna ska behandlas på ett
likadant sätt som ersättningarna till riksdagsgrupperna. Punkt!
Som medlem i arbetsgruppen för lagtingsordningen och arbetsordningen har jag dessutom sagt att jag för min del är intresserad av att vi
tar upp det i vår behandling av arbetsordningen och ser hur vi kan komplettera den här bestämmelsen i lagtingsordningens arbetsordning.
Därmed har vi det på två ställen i landskapslag.
Ltl Barbro Sundback, replik

Vtm Roger Jansson kommer nog inte ihåg rätt. Vtm Roger Jansson sade
helt klart att han inte delar bedömningen att det föreligger en risk vad
gäller skattemyndigheten i den här frågan. Det kan vi inte kontrollera nu
men om vi har ett justeringsutskott i framtiden så kanske de kan kontrollera det.
Jag tycker inte att man i lagtingsordningen så specifikt med en mening kan rikta sig till en statlig myndighet utanför lagtinget. Nog måste
det ju reglera vårt interna arbete i första hand och de bestämmelser som
finns i lagtingsordningen ska syfta till detta och ingenting annat.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! När det gäller mitt uttalande om 21 § visavi 48 § så blev det
uppenbarligen ett missförstånd. Det gällde alltså lagstiftningskontrollen
som jag i viss mån kan bekymra mig för när det gäller 48 § men inte när
det gäller 21 §. Det är mina personliga bedömningar och där vet man
inte vad som är rätt.
Däremot har jag under min långa parlamentariska karriär varit med
om många diskussioner i talmanskonferensen och i kanslikommissionen
om hur vi ska reglera ersättningarna i lagtinget i förhållande till skattemyndigheten, så att vi får det så likartat som möjligt i förhållande till
hur det är i riksdagen. Vi har inte alls samma skatteförmåner som riksdagen har och tack för att vi inte har det. Men till en del anser vi att det
här parlamentet bör behandlas på samma sätt som riksdagen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag tackar vtm Jansson för en bra beskrivning av orsak och verkan till denna del när det gäller i synnerhet lagtingsgruppernas status.
Jag vill bara poängtera att utskottet har försökt skapa ett så heltäckande system som möjligt. Vi har lagtingsordningen till och med en konstitutionell lag, en arbetsordning som inte är lag men där vi har möjlig1070

het att inta kompletterande bestämmelser och sedan hänvisar vi till
kanslikommissionens beslut om hur det regleras, dvs. hur penninghanteringen övervakas. Vi visste inom utskottet att det här inte är för att
bygga upp juridiskt skydd för grupperna så mycket men det är en början. Ärligt talat, personligen är jag intresserad av hur laggranskningen
kommer att ge besked om vilken status detta lagting egentligen har. Det
svaret tror jag faktiskt att vi kommer att få via högsta domstolen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Det var en nyhet för mig att 48 § undergick en sådan här
ändring i utskottet som vicetalmannen relaterade till. Tack för den informationen. En åtgärd på den nivån hade krävt en kompletterande
framställning, enligt min mening enligt samma lagtingsordning. Det är
ju att tillföra hela ämnet ny materia. Det här säger jag igen inte för att
busa eller ställa till med problem utan jag vill vara seriös i vad vi gör här.
Här har vi ju grundlagen som numera är väldigt tydlig på den punkten
hur det föreskrivs om skattskyldighet, hur skatt ska räknas ut och bestämmas och likaså befrielse från skatt samt hur skatteskyldigas rättsskydd ska normeras. Allt detta kräver lag.
I den här nya situationen blir jag mer och mer övertygad om att själva
normeringen kräver lag när syftet med hela åtgärden är det som jag nu
hör.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Jag är ersättare i lag- och kulturutskottet och jag har skämtsamt föreslagit för dem att de kanske borde döpa om sig till lagberedningsutskottet i samband med ändringen av lagtingsordningen. Det var
enbart skämtsamt tänkt.
Jag tycker inte att det erfordrar återremiss och en ny framställning
när man gör den här lilla ändringen i 48 §. Det är alltså inte en tung juridisk eller politisk förändring. Det är endast att betrakta som är riktlinje och det kan utskottet bra göra. Jag tycker att utskottet har förfarit
på ett korrekt sätt och man har också en bra motivering till det man har
gjort. Om vi sedan kan komplettera i arbetsordningen så har vi, som jag
ser det, klarat av de juridiska blindskären på ett tillfredsställande sätt.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Outgrundliga äro lagtingets vägar. Jag har några kommentarer.
Tvärtom vad som påstås så har lag- och kulturutskottet verkligen försökt
vara lyhörda. Vi har försökt vara smidiga. Vi har ingalunda någon prestige i
detta, vi vill inte heller göra någon testballong utan vi har varit pragmatiska
och praktiska.
När det gäller 21 §, justeringsutskottet vara eller icke vara, så hade vi en
diskussion i utskottet. Det fanns flera medlemmar i utskottet som tyckte att vi
skulle göra den ändringen som finns i betänkandet.
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Personligen, som ordförande, skulle jag ha varit helt bekväm i att gå på ursprungsframställningen. Men som vi skriver i vårt betänkande så ville utskottet understryka vikten av den formella justeringen av lagtingets beslut och att
ledamöterna tar ansvar för beslutens innehåll. Vi enades om detta.
Vi skriver också att det är talmanskonferensen som föreslår för lagtinget.
Det är lagtinget som sedan sist och slutligen fattar beslutet om justeringsutskottets vara eller icke vara.
När det gäller 48 § och i princip också 53 § så hade vi öronen öppna. Vi
lyssnade var behovet fanns. Vtm Roger Jansson redogjorde för arbetsgruppens åsikter angående lagtingsgruppernas status. Vi tittade på lagstiftningen
som finns på rikssidan. Vi kunde konstatera att vi inte har någon partilag på
Åland. Vi har heller inte någon lagstiftning som reglerar lagtingsgrupperna.
Vi kunde också konstatera om man skulle applicera den lagstiftning som
finns på självstyrelsesystemet så blir det väldigt byråkratiskt. Som ltl Harry
Jansson också tog upp så har vi lagtingsordningen, arbetsordningen och i arbetsordningen ger vi också mandat till kanslikommissionen.
Vi kan inte vara hundra procent säkra på att det håller i lagstiftningskontrollen men vi har vänt och vridit på orden och funderat.
Samma problem finns i 53 § om man tar detta med kompletterande framställning. I remissdebatten förekom uttryckligen ett önskemål från landskapsregeringen att vi också skulle reglera affärsverk och det har vi gjort. Jag
tycker att det är djupt orättvist att beskylla lag- och kulturutskottet för att vi
skulle ha haft prestige i detta. Vi har försökt vara smidiga och lyhörda.
Efter måndagens debatt bordlade vi ärendet för att titta på vår argumentation och vi håller fast vid den. Så är det.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag vill tacka utskottsordförande för en bra beskrivning av vår process. Vad man lär sig av detta är ju att den här typen av
frågor måste vi tydligen hantera inom ramen för så kallade enskilda
överläggningar som vicetalmännen har rätt att kalla till. Det är ju inte
riktigt till vår fördel att vi ska tvingas diskutera den här typen av detaljer
inför öppen ridå. När det gäller den här typen av bestämmelser som
bland annat reglerar vår egen status så är det klart att det finns en känslighet som vi har hört i replikväxlingarna här. Det betyder att vi måste
dra lärdom av det här tillsammans och komma ihåg att det är bäst att vi
verkligen ser till att våra gemensamma regelverk är förankrade på förhand före vi möts i denna sal.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Också det kan jag bara hålla med om. Som sagt var, betänkandet är enigt till de här delarna som vi har diskuterat nu den här omgången. Men jag håller med om det, det här var en onödig holmgång.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Som sagt var, det här är en lag som ska tas med två
tredjedelsmajoritet, i grundlagsenlig ordning. Då tycker nog jag att det
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är ganska viktigt att det underlag man har på något vis är förankrat i antingen talmanskonferensen eller i lagtinget i samband med remissen.
Utskottets ordförande håller öronen öppna, tar stafettpinnar och annat och det tycker inte jag att är ett korrekt förfarande för att göra ändringar i den här typen av lagstiftning. Det är min uppfattning.
Vilken typ av beslut har utskottet fattat efter diskussionen i måndags?
Utskottets ordförande säger att utskottet vidblir sin åsikt. Var finns den
åsikten dokumenterad? Är det också någon sorts stafettpinne som har
varit i farten eller hur har man kommit fram till den åsikten?
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Vi har vi fört diskussioner men utskottet har inte sammanträtt.
Det var självstyrelsedagen igår. Vi har helt enkelt diskuterat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Fru talman! Det blev en ganska vag beslutsprocess. Utskottets ordförande konstaterade att de har diskuterat. Jag är lite förvånad över förfarandet ifråga om en lagstiftning på den här nivån.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det finns ju ansvar åt två håll också. Socialdemokrater har en
plats i lag- och kulturutskottet. Socialdemokraterna har dessutom viceordförandeskapet i lag- och kulturutskottet.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Göte Winé

Fru talman! Ibland känner man kängan fast man inte ens tycker att man ska
vara med och behöva ta den.
Lag- och kulturutskottets ordförande nämnde att socialdemokraterna har
en plats i lag- och kulturutskottet och det är väl ganska självklart.
Beträffande att ordförande Katrin Sjögren nämnde prestige så tog jag det
personligt eftersom jag i ett tidigare replikskifte nämnde ordet prestige.
Kanske det var från det replikskiftet det kom eftersom jag inte har hört ordet
prestige tidigare under denna debatt.
Jag upplever att vi debatterar ett resultat som en parlamentarisk arbetsgrupp har jobbat med. Man tycker att det borde kunna gå snabbt och ganska
harmfullt igenom.
Jag har aldrig ansett mig vara oersättlig, men tydligen är jag det. Jag var
borta när den här lagen behandlades. Den här debatten har jag väl lite förorsakat eftersom jag inte var närvarande i utskottet, men jag ställer mig inte
och ber om ursäkt till alla.
Däremot blir 21 §, antalet utskott och medlemmar, lite haltande. Man har
jobbat fram detta i den parlamentariska arbetsgruppen som vi har. I det system vi har nu så har utskotten möten samtidigt och en suppleant i ett utskott
sitter ofta som ordinarie i ett annat utskott. Då kan det bli svårigheter. Detta
är inte optimalt.
Nu är den här lagen tagen, det är tre utskott och vi går vidare. Men här ser
jag en liten fallgrop. Om någon är borta så blir det inte lätt att ersätta den
personen.
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När det gäller 21 § så finns det i mitt parti oklarheter. Som jag nämnde tidigare här så var jag frånvarande.
Däremot vill jag lite försvara utskottet som jag sitter i. Det är ett utskott
som är arrangerat och som definitivt inte vill ta på sig någon gummistämpel.
Vi tittar verkligen på vad som är det bästa för folket. Ibland, till förtret, kan
man tycka att vi går lite för djupt in. Vi har haft vissa lagar som vi verkligen
har behandlat lite väl, tycker jag. Det är också en eloge till utskottsmedlemmarna att man inte bara sitter där och lyfter lagtingsarvode som många tror.
Jag vill definitivt säga att lag- och kulturutskottet är ett engagerat utskott.
Sedan har det varit mycket diskussion om lagstiftningskontrollen. Jag upplever att det egentligen inte är någon som vet något om det. Den ena säger att
det kan finnas en risk, en annan säger; ”jag tror inte att det ska förefalla några
problem”. Jag upplever att här skjuter man med lösa skott vad det än är. Om
jag ska se en skillnad mellan lagförslaget och utskottets förslag så tycker jag
att båda är lite luddiga och lika flexibla.
Jag har full förståelse för att utskottet har jobbat så här. Man måste också
beakta höranden. Tyvärr har jag inte kunna föra de här åsikterna till gruppen
eftersom jag inte var närvarande. Det var en relativt snabb behandling för att
vara lag- och kulturutskottet, för vi brukar kunna stanna vid paragrafer ett
tag. Det finns ingenting som säger att man försökte skynda på ärendet för att
inte jag var där, utan det var bara en reflektion.
Vtm Roger Jansson nämnde att lag- och kulturutskottet kanske kunde heta
lagberedningsutskottet. Det visar på engagemang och att man verkligen vill
vara med och göra det bästa. Ibland har det kanske varit på sin plats, ibland
har det blivit en liten politisk fnurra och man har jobbat vidare med den. Men
vi måste också se på varför vi är där. Tack, fru talman.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Jag uppfattade ett litet stöd för mitt tidigare anförande
angående att man skulle titta på antalet utskott och kanske inte begränsa sig till tre utskott. Jag har inte för avsikt att lägga något ändringsförslag. Frågan är för sent väckt. Jag tror ändå att vi kan ha en
samsyn i att man behöver titta lite på detta, framförallt när det gäller ersättare och storleken på utskotten.
Lag- och kulturutskottet är ett väldigt engagerat utskott och man ser
inte ens toppen på isberget, det är ett fragment av isberget. Vi har fördjupat oss i många av de här paragraferna och lagt väldigt mycket arbete
på dem, men man ser ingenting av det i salen för vi har haft samma inställning som landskapsregeringen.
Det var ett bra anförande och en bra reflektion kring arbetet som vi
har gjort i lag- och kulturutskottet.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Som vanligt är ltl Åke Mattsson och jag ganska överens och det är ingenting att bli så förvånad över. Skulle man ha flera utskott och det skulle vara lite mer uppdelat så kanske man också mera
skulle sätta sig in i hur man jobbar.
Jag håller med ltl Mattsson, frågan borde ha väckts tidigare. Nu kom
frågan lite väl sent. Det måste också finnas en viss respekt för arbetsgruppen och dess arbete och även utskottens tidigare arbeten och därför
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kan vi inte ändra bara för skojs skull utan vi måste verkligen se vad vi
ändrar och till vilket syfte.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, talman! Viceordförande Winé i lag- och kulturutskottet är ju en
positiv kraft och ska absolut inte känna någon skuld för den uppkomna
situationen. Jag tror den situationen skulle ha kommit oavsett så känn
ingen skuld, vi har alla förhinder nu och då av privat orsaker.
Det här är ett resultat av att vi har haft ett vankelmodigt förhållande
till justeringsutskottet. Jag får konstatera att det lönar sig inte att vara
lyhörd. Tvärtom, man måste försöka hålla fast vid det som man en gång
har varit med och slagit fast i en arbetsgrupp för ett halvår sedan. Det
blir en liten särskild känsla men det är en bisak i förhållande till 48 §
och lagtingsgruppernas status, vilket är det centrala i den här frågan.
Utskottet har bara försökt ta till vara allas vårt intresse av att i möjligaste mån ha en status som inte leder till framtida komplikationer.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Jag valde att prata om 21 § och hur jag upplever situationen när jag var borta. Det är inte att be om ursäkt men däremot tyckte
jag att jag fick en känga för att jag var frånvarande. Jag ville lyfta nackdelen med det här systemet. Sedan kan man diskutera hur vi jobbar. Vi
uppfattas som ett engagerat utskott. Vi behöver ibland kanske se laget
före jaget, vi behöver lyfta fram vem vi jobbar för. Den här lärdomen får
vi ta. Vi får vara mera aktiva och ta detta till grupperna. Den här debatten som vi har hållit i dryg en timme innehåller mycket skrik för lite ull,
ärligt talat. Jag tror ändå inte att det blir en så stor förändring. Syftet
vad man skriver i lagtexten är det samma.
Jag har inte kommenterat 48 § eftersom jag inte har varit med i hörande. Jag är för lite insatt för att kunna kommentera detta desto mera.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack för det, ltl Winé. När det gäller 48 § har ju utskottet lyssnat på en
begäran från arbetsgruppens sida om att lagtingsgruppernas status bör
klarläggas. Vad kan man annat göra då i ett pressat läge? Vi vet att alternativet landskapslag ligger mycket långt fram i framtiden.
När det gäller antalet utskott så har arbetsgruppen åtskilliga gånger
diskuterat om vi ska fortsätta med nuvarande system eller inte. Jag har
frågat på centergruppens vägnar om det finns stöd i arbetsgruppen för
att utöka antalet utskott. Svaret har varit nej. Vad vi upplever nu är att
under denna resans gång så finns det trots allt flera ledamöter i flera
grupper som vill förändra utskottsstrukturen. Då måste det också processas på rätt sätt så att vi får en kontinuitet i vårt arbete. Det här känns
lite speciellt.
Talmannen
Tiden är ute!

1075

Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Oj, var kom detta ifrån? Jag lyfte bara upp en diskussion här. Däremot har jag också hört ledamöter från ltl Harry Janssons
parti som har haft andra åsikter. Nu tycker jag tycker att man försöker
lyfta upp någonting större än vad det egentligen är. Det som jag sade blir
en nackdel och då nämnde jag antalet ledamöter, ltl Harry Jansson. Nu
tycker jag att vi lite ska hålla oss när det gäller hur vi debatterar här. Jag
ville bara lyfta upp att det här är ett problem. Vi kanske kan titta på det i
framtiden. Det är faktiskt ett bekymmer ibland, om man måste vara
borta, att få ersättare från sin egen grupp eftersom ersättarna är ordinarie i ett annat utskott samtidigt. Det blir ett problem. I framtiden måste
man kunna se på detta när man tillsätter utskotten. Den här saken är
ännu i sin vagga så vi jobbar vidare.
Talmannen
Tiden är ute! Replikskiftena är avslutade.
Ltl Danne Sundman

Fru talman! Några saker först om utskottsstrukturen. Jag tycker att det är
fräscht att man kan diskutera strukturen och bryta olika åsikter. Det har nog
inte alltid varit så, den politiska kulturen har inte varit så här tillåtande. Under min tid här i lagtinget har det varit på det viset att det ska vara som det
alltid har varit. Man gjorde ganska stora ändringar och nu finns det lite olika
åsikter om hur det borde vara. Jag skulle säkert kunna delta i den diskussionen och argumentera både för det ena och det andra, men jag accepterar det
som man nu har kommit fram med.
När det gäller utskotten och dess arbetsmängd så ska man komma ihåg att
det ändrar väldigt över tid, det är åtminstone min erfarenhet. Det kommer
lagstiftningstrender, t.ex. inom miljöområdet kom det en jättestor klump i
mitten på 2000-talet, före det hade vi utbildningslagstiftning och sedan
kanske dessa trender kommer ånyo när de ska förnyas med jämna mellanrum. Då flyttas fokus och behoven i de olika utskotten. Kanske lag- och kulturutskottet får fullt upp med utbildningslagstiftning och det kommer stora
utbildningspaket. Man kan egentligen aldrig förutspå hur det blir och var fokus måste vara i utskottsstrukturen. Det är bra med en sådan här säkerhetsventil som nu kommer så att man kan komplettera med extra utskott.
När det gäller justeringsutskottet har jag tidigare uttryckt att jag tycker att
det ska finnas kvar. Det är viktigt att det finns en slutlig justering av det vi gör
här i lagtinget. Jag kan också förstå att det finns olika åsikter, att det kan ske
på annat sätt och att det inte är ledamöternas uppgifter.
När det gäller 48 § så har jag följt det här ärendet på flera plan i och med
att jag också sitter i kanslikommissionen. Med all respekt, jag tycker att det
kanske är en strid om påvens skägg. Det är egentligen en icke diskussion. Jag
har också den uppfattningen att lagtingsgrupperna uppfyller alla rekvisit för
att ses som juridiska personer särskilt från den nya lagtingsordningen 2011
där man förtydligar lagtingsgruppernas roll. Lagtingsgrupperna är registrerade här på lagtingets kansli. Man vet exakt vilka personer som sitter i lagtingsgrupperna. De ska konstituera sig och ha en ordförande och en viceordförande som ska meddelas. Lagtingsgruppernas verksamhet är definierad och
begränsad i de regelverk de följer. Nu ska lagtingsgrupperna, enligt kansli-
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kommissionen beslut, bokföra och ha en revision precis som en förening. En
extern revisor ska granska att lagtingsgrupperna har följt de regelverk som
finns när det gäller stöden som betalas ut.
Skattepolitik kan tyckas vara svårt men när det gäller inkomstskattelagstiftning och villkoren så är det egentligen ganska enkla principer i botten.
Det ska inte kunna utgå någon ersättning till någon utan att man beskattas.
Om man ersätts för något arbete ska man antingen finnas i förskottsuppbördsregister, det ska vara juridisk person eller om man betalar till en person
så ska den beskattas. Den problematiken kvarstår fortsättningsvis efter detta
om en lagtingsgrupp anlitar en lagtingsledamot för att göra ett arbete. Då ska
det ske ett normalt anställningsförhållande om inte lagtingsledamoten har ett
företag eller jobbar via ett företag. Detta ändrar inte. Men så används inte de
här pengarna, utan pengarna används för att anlita externa personer och då
är det som vilken juridisk person som helst som anställer.
Jag har inte de farhågorna som bland annat har uttryckts av landskapsrevisorn, mot bakgrund av hur det redan tidigare är ställt med lagtingsgrupperna.
Jag har heller inget problem att förtydliga att lagtingsgrupperna är juridiska personer. Det är bara att skriva in. Om någon frågar vad vi menar så
kan man räkna upp det som jag nu räknade upp. Det är helt klart att lagtingsgrupperna har samma krav på sig som övriga juridiska personer, bolag eller
föreningar. Det som nu har gjorts är ett bra förtydligande, tycker jag. Tack.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! I skatteförvaltningen har de så kallade FO-numrorna en
avgörande betydelse för att definiera ett företags-, en juridisk persons
offentlig eller privaträttslig behandling inom skatterätten. För att man
även skatterättsligt ska ha juridisk personlighet så utgår man ifrån ett
FO-nummer, ett företagsorganisationsnummer. Det är liksom på det
enkla förhållandet som hela skatterätten baserar sig på i det här landet.
Jag är långtifrån säker på att en anmälan från en lagtingsgrupp med
stöd av den här bestämmelsen leder till en FO-nummer. Jag hoppas att
det förhåller sig på det sättet, men inte är jag säker på att utskottet har
rett ut det här och vi fick ingen kompletterande framställning. Jag har
inte kunnat delta i någon diskussion överhuvudtaget om de här frågorna. De facto öppnades inte ens 48 § i talmanskonferensens förslag.
Det här är någonting som utskottet själva har gjort. Det är osäker lagstiftning.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! FO-nummer eller inte, riksdagsgruppen har väl inte FOnummer? De är, lika som vi, registrerade vid sitt parlament. Om det behövs en numrering så kan vi numrera; grupp 1, grupp 2, grupp 3 och
grupp 4 och så många det finns. Jag tror inte att det är detta som avgör,
utan det är rekvisiten i övrigt när man gör en ändamålsenlig tolkning i
skattelagstiftningen.
Om man däremot vill se någon brist så kanske kanslikommissionens
beslut kring de här pengarna borde upphöjas till lag, vilket jag tyckte att
någon nämnde här. Man borde stifta en lag om de här pengarna. Då är
all normering kring detta på lagstiftnings nivå. Nu är det ett beslut i
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kanslikommissionen. Man kunde överväga att ytterligare förstärka helheten vilket kanske borde ha gjorts här i lagtingsordningen, men det kan
man göra efteråt. Det viktiga är att ingenting är oreglerat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Som lagstiftare upplever jag det som avgjort otillfredsställande att vi ska stå här och tro. Tro brukar vi göra på andra håll här i
samhället.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Jag skulle inte säga att det är mycket tro i detta, man vet
och det är reglerat. Jag vet att det skulle vara att föredra att ha de bestämmelser som tillsammans utgör rekvisita för en juridisk person på
lagnivå. Finlands riksdag har en skild lagom riksdagsgrupperna. Det är
den enda bristen.
Sedan är det mycket tro i självstyrelsearbetet. Vad tror vi om lagstiftningskontrollen? Det är ingenting som man kan veta utan där måste det
vara lite tro. Jag tro att det här går igenom lagstiftningskontrollen lika
som många andra saker som liknar detta.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback

Fru talman! Jag tycker att det blir mera och mera uppenbart att 48 § är en
trosfråga som ltl Gunnar Jansson var inne på. Normalt brukar de flesta av oss
hävda att utskotten inte ska lagbereda eftersom vi vill ha expertis på lagberedning när vi gör lagar. Jag tycker att det här skulle gälla alldeles speciellt
med en lag som kräver två tredjedels majoritet.
Nu har vi förstått att det har kommit signaler från arbetsgruppen som jobbar med arbetsordningen och som tydligen också har kontakter till kanslikommissionen. Hela den här paragrafen har ju tillkommit på något slags ren
politisk grund som inte vi alla är medvetna om hur den har tillkommit. Det är
enskilda personer, som antagligen är rätt inflytelserika i de här sammanhangen, som har fört fram en åsikt och utskottets ordförande och majoritet
har tyckt att det här var viktigt och det här måste vi nog bli reglera. Sedan har
man skrivit den meningen så att den täcker in alla önskemål. Skrivningen ska
tydligen reglera någon slags skattefråga och den ska eventuellt också reglera
någonting annat som innebär att det är analogt med förhållandena med riksdagsgrupperna i riksdagen. Så uppfattar jag diskussionen.
Men det är ren politisk beredning och det är rent politiskt tyckande. Det
finns ingen lagberedning eller någon lagkunnig beredning av det här ärendet.
Politiker har också rätt att lagbereda, det är sant, men det är riskfyllt vad gäller sådana bedömningar som särskilt ltl Gunnar Jansson har gjort här.
Jag tycker nog att 48 §, när det gäller lagtingsgruppernas juridiska ställning, bör beredas i den ordning som gäller förändringar i lagtingsordningen.
Inte genom signaler och stafettpinnar till lag- och kulturutskottet från arbetsgrupper och andra som har åsikter. Det är inte på det sättet som ett parlament ska lagstifta enligt mig. Tack, fru talman.
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Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Det är lätt att följa med i kollegans Barbro Sundback sätt
att tänka. Jag vill hänvisa till lagtingsordningen som sådan. Det var ju
ingen slump att det infördes ett nytt institut i den, nämligen kompletterande lagförslag just för att trygg alla ledamöters tillgång till alla dokument och alla överväganden som ligger till grund för behandlingen. En
sådan här bestämmelse ska tolkas snävt. När ett utskott öppnar en paragraf som inte finns i förslaget så bör det föregås av en remissdebatt i
kammaren. Meningen var sådan, annars vet jag, och säkerligen många
med mig här, inte riktigt vad det är frågan om.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack för den repliken. Den är ju väldigt central, annars tillkommer ju
initiativ till lagförändringar helt okontrollerat ur lagtingets synvinkel.
Det kan vara personliga eller andra politiska kopplingar som inspirerar
och det bör man i ett parlamentariskt system undvika i så hög grad som
möjligt. Naturligtvis förekommer det att alla försöker påverka när det
gäller en fråga som man själv tycker är viktig och prioriterar. Men att det
ska uppfattas som man ska vara så öppen så att om det kommer signaler
från någon arbetsgrupp, inte ett skriftligt meddelande eller information
utan någon enstaka medlen som antyder att det här skulle vara viktigt,
så då faller utskottet i farstun och tar vid, det är inte bra.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Vtm Roger Jansson

Fru talman! Jag vill börja med att ta totalt avstånd från påpekandena om att
det skulle ha varit enskilda personer i arbetsgruppen som har framfört detta.
Vi har i behandlingen av arbetsordningen nogsamt behandlat signalerna beträffande skatteproblematiken. Vi har bett lagtingsdirektören, vår sekreterare
i arbetsgruppen, meddela lag- och kulturutskottet detta som har utrett frågan. Lag- och kulturutskottet ha utrett frågan och kommit till sitt resultat och
till sina motiveringar som är alldeles sakenliga för det här ärendet.
Jag vill påminna kollegorna om senaste ändringen av lagtingsordningen.
Jag glömde säga det i mitt tidigare anförande. I den senaste ändringen av lagtingsordningen tog vi in ett nytt kapitel, 7 kapitlet om lagtingsgrupperna. Läs
det! I 48 § om lagtingsgrupperna: ”Lagtingsledamöter kan komma överens
om att samverka som lagtingsgrupp i lagtinget. Närmare bestämmelser om
lagtingsgrupperna kan intas i arbetsordningen.” Den nya 48 § ska läsas i
förhållande till den bestämmelsen: Närmare bestämmelser om lagtingsgrupperna kan intas i arbetsordningen.” Det kan vi nu göra i arbetsordningen där det i 103 §, under särskilda bestämmelser, finns en redogörelse för lagtingsgrupperna, vad det är och det kan specificeras i det fortsatta arbetet. Nu
fick jag det också sagt. Tack.
Talmannen
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget kapitel för kapitel i deras helhet dock så att där ändringsförslag har aviserats föreläggs kapitlet paragraf
för paragraf.
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Föreläggs 2 kapitlet § för §
Föreläggs 5 §. Godkänd.
Föreläggs 7 §. Begärs ordet?
Ltl Axel Jonsson

Tack fru talman! Jag föreslår att 7 § ges den lydelse som framgår av min reservation till utskottets betänkande.
Ltl Brage Eklund

Jag understöder ltl Axel Jonssons förslag.
Talmannen
Ltl Axel Jonsson, understödd av ltl Brage Eklund, har föreslagit att 7 § godkänns i den
lydelse den har i reservationen till betänkandet.
Omröstning kommer därför att verkställas.
Den som omfattar utskottets betänkande, röstar ja; den som omfattar ltl Axel Jonssons
ändringsförslag, röstar nej.
Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja Majoritet
för ja. Lagtinget har alltså godkänt lagtexten enligt utskottets betänkande.
13 § godkänd.
14 § godkänd.
Föreläggs 3 kap § för §
18 § godkänd.
19 § godkänd.
20 § godkänd.
21 § begärs ordet?
Ltl Barbro Sundback

Fru talman! Jag föreslår att 21 § ska ha den lydelsen den har enligt talmanskonferensens framställning.
Ltl Karl-Johan Fogelström

Jag understöder ltl Barbro Sundbacks förslag.
Talmannen
Ltl Barbro Sundback, understödd av ltl Karl-Johan Fogelström, har föreslagit att 21 §
godkänns i den lydelse den har i talmanskonferensens framställning.
Omröstning kommer därför att verkställas.
Den som omfattar utskottets betänkande, röstar ja; den som omfattar ltl Barbro Sundbacks ändringsförslag, röstar nej.
Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Majoritet för ja. Lagtinget har alltså godkänt lagtexten enligt utskottets betänkande.
21a § godkänd.
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Föreläggs 4 kap. Godkänt.
Föreläggs 5 kap. § för §
28 § godkänd.
31 § godkänd
32 § godkänd
33 § godkänd
34 § godkänd
35 § godkänd
Föreläggs 36 § begärs ordet?
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Jag föreslår att 36 §, misstroendeyrkande, ska lyda såsom framgår i
reservationen i betänkande.
Vtm Viveka Eriksson

Talman! Jag understöder ltl Sjögrens förslag om paragrafen.
Talmannen
Ltl Katrin Sjögren, understödd av vtm Viveka Eriksson, har föreslagit att 36 § godkänns
i den lydelse den har i lagtingsledamotens Katrin Sjögrens reservation till betänkandet.
Omröstning kommer därför att verkställas.
Den som omfattar utskottets betänkande, röstar ja; den som omfattar ltl Katrin Sjögrens ändringsförslag, röstar nej.
Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Majoritet för ja. Lagtinget har alltså godkänt lagtexten enligt utskottets betänkande.
38 § godkänd.
41 § godkänd.
Föreläggs 6 kap. i dess helhet. Godkänt.
Föreläggs 7 kap, § för §.
48 § begärs ordet?
Ltl Barbro Sundback

Tack, fru talman! Jag föreslår att 48 § ska den lydelse som den har i talmanskonferensens framställning.
Ltl Karl-Johan Fogelström

Jag understöder ändringsförslaget.
Talmannen
Ltl Barbro Sundback NN, understödd av ltl Karl-Johan Fogelström, har föreslagit att 48
§ godkänns i den lydelse den har i talmanskonferensens framställning.
Omröstning kommer därför att verkställas.
Den som omfattar utskottets betänkande, röstar ja; den som omfattar ltl Barbro Sundbacks ändringsförslag, röstar nej.
Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
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Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Majoritet för ja. Lagtinget har alltså godkänt lagtexten enligt utskottets betänkande.
Föreläggs 8 kap. i dess helhet. Godkänt.
Föreläggs 9 kap. i dess helhet. Godkänt.
Föreläggs 11 kap. i dess helhet. Godkänt.
Föreläggs ikraftträdelsebestämmelsen. Godkänd.
Lagens rubrik. Godkänd.
Lagens ingress. Godkänd.
Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.
Första behandling
3

Anpassningsbidrag för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 13/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 19/2014-2015)
Medborgarinitiativ (MI 1/2014-2015)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betänkandet. Medborgarinitiativet upptas för enda behandling i samband med ärendets
andra behandling men diskussionen för de båda ärendena är gemensam.
Diskussion.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Lag- och kulturutskottet har behandlat lagförslaget om anpassningsbidrag för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen samt sambehandlat medborgarinitiativet ”Lika inför lagen”.
Syfte med lagförslaget är att ersätta tidigarelagd ålderspension med ett så
kallade anpassningsbidrag som utbetalas under en begränsad tidsrymd, vars
längd är avhängig av hur länge en ledamot innehaft ledamotsuppdraget.
Lag- och kulturutskottet har tidigare, i samband med behandlingen av
landskapslagen om lagtingsledamöternas arvoden och kostnadsersättningar,
fört ett resonemang kring de här frågeställningarna. Vi i lag- och kulturutskottet har ansett att det har funnits ett reformbehov, vilket också det intresse
som medborgarinitiativet väckte visar.
I lag- och kulturutskottets betänkande redogörs för hur det ser ut både i
Sverige och i Finland. Samma redogörelse hade lag- och kulturutskottet också
när vi behandlade lagtingsledamöternas arvoden och arvodeskommissionen.
Vi kan konstatera och sammanfatta det helt tydligt och klart att både i Sverige och i Finland har man genomfört reformer. Man har begränsat möjligheterna till stöd för ledamöter i både omfattning och i tid.
Vi kan konstatera att initiativtagarna till medborgarinitiativet menar att tidigare ålderspension ska ersättas med ett anpassningsbidrag för lagtingsledamöter. Initiativtagarna anser att bidraget skulle tidsbegränsas och hänsyn
skulle tas till samtliga inkomster.
Initiativtagarna skriver också att nuvarande lagstiftning är föråldrad samt
diskriminerande gentemot löntagare. Initiativtagarna tycker att riksdagens
lagstiftning med fördel även kan användas som modell i den åländska lagstiftningen, det är den lagstiftning som riksdagen tog 2011 om just ett anpassningsbidrag.
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Utskottets slutsatser är att lagförslaget ligger i linje med de senaste årens
pensionspolitiska reformer. Ambitionen har varit att slopa pensionsreformer
som möjliggör tidiga pensioneringar. Anpassningsbidraget ska ersätta tidigarelagd ålderspension och beviljas för viss tid samt uppmuntra till fortsatt arbete efter avslutat ledamotsuppdrag. Samtidigt tillförsäkrar systemet tillfälligt en försörjning efter åren i lagtinget. Åldersgränsen för ålderspension för
lagtingsledamöter ska fortfarande vara 65 år.
Bidragsbeloppet bestäms utifrån hur länge ledamotsuppdraget har varat
och vilket arvode som ledamoten har fått. Om ledamoten redan får pension
från något annat system beaktas pensionen när anpassningsbidraget räknas
ut. Dessutom sjunker ersättningen då både förvärvsinkomster och kapitalinkomster vägs in till fullt belopp. Den som har varit lagtingsledamot i minst tre
år har rätt till anpassningsbidrag. Bidragsperioden bestäms utifrån hur länge
ledamotsuppdraget har varat och vilket arvode som ledamoten har fått.
Om en ledamot får pension från något annat system så ska det betraktas
när anpassningsbidraget räknas ut. Dessutom sjunker ersättningen då både
förvärvsinkomster och kapitalinkomster vägs in till fullt belopp. Det är viktigt
att understryka att man nu också tar med kapitalinkomster.
Den som har varit lagtingsledamot i minst tre år har rätt till anpassningsbidrag. I betänkandet redogör vi också för vilka summor det kan röra sig om.
Har man varit lagtingsledamot under 3 år så rör det sig om 1 000 euro. Har
uppdraget varat under 8 år utgör bidraget lite drygt 1 000 euro. Har man varit lagtingsledamot i minst 15 år är bidraget lite drygt 2 000 euro per månad.
Tidsbegränsningen följer också en linje. Man kan få anpassningsbidraget 1 år,
2 år eller maximalt 3 år beroende på hur länge man har haft sitt uppdrag.
Utskottet delar landskapsregeringens bedömning att anpassningsbidraget
endast kan tillämpas på de ledamöter som tillträder efter lagens ikraftträdande. Här kan vi konstatera att också i Sverige och Finland har man två
olika system inom detta.
Landskapsregeringen konstaterar i sin lagframställning att riksdagens
grundlagsutskott genom sin tolkningspraxis av grundlagen i olika sammanhang har framhållit att en självintjänad pensionsförmån i princip omfattas av
egendomsskyddet i grundlagen.
Det är utskottets uppfattning att vi uppfyller intentionerna i medborgarinitiativet. Vi tar samma lagstiftning som man har i riket. Vi gör det som medborgarinitiativet uppmanar lagtinget att göra. Man skriver i medborgarinitiativet att man med fördel kan använda samma modell som man har i riket
och det är det som landskapsregeringens framställning går ut på.
Jag skulle vilja göra en rättelse och be om ursäkt för det. Under rubriken
ärendets behandling står det om ombudet och vice ombudet för medborgarinitiativet, där ska ombudet vara Anna Holmström och vice ombudet vara
Magnus Lundberg. Det bör rättas till.
Lag- och kulturutskottet föreslår att lagförslaget antas utan förändringar
och att lagtinget förkastar medborgarinitiativet.
Talmannen
Den anförda rättelsen antecknas.
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Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! Man konstaterar att utskottet förkastar medborgarinitiativet för att det motsvarar de intentioner som finns i landskapsregeringens lagförslag.
I dagens tidning får vi läsa att ombudsmännen har en annan uppfattning vilket jag upplever som lite bekymmersamt för parlamentet. Jag
tycker att det är väldigt viktigt att ordförande utreder det här hundra
procentigt nu i sitt anförande. Så att vi vet att ni verkligen uppfyller de
här intentionerna. Jag skulle vilja ha en lite mera detaljerad förklaring
till hur de här intentionerna uppfylls.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Vi har redogjort för medborgarinitiativet vilket finns i sin helhet i betänkandet. Vi analyserade initiativet. Motiveringen till medborgarinitiativet
lyder: ”Vi vill att tidigarelagd ålderspension ersätts med ett anpassningsbidrag för lagtingsledamöter. Detta bidrag tidsbegränsas samt
tar hänsyn till samtliga inkomster”. Vi kan konstatera att vi tar hänsyn
till samtliga inkomster; förvärvsinkomster, pensioner och kapitalinkomster. Vi ersätter tillfälligt med anpassningsbidrag. Initiativet forsätter: ”Nuvarande lagstiftning är föråldrad samt diskriminerande
gentemot löntagare. Riksdagen ändrade denna lag i februari 2011 och
denna lag kan med fördel även användas som modell i den åländska
lagstiftningen. Det är precis den lagstiftningen som landskapsregeringen föreslår att lagtinget ska anta.
Ltl Torbjörn Eliasson, replik

Tack, fru talman! I ett sådant här ärende när det gäller våra egna förmåner och det finns ett stort medborgarinitiativ så tycker jag det är viktigt att vi verkligen kan säga att utskottet och vi i lagtinget sedan, när vi
fattar det här beslutet, har torrt på fötterna. Därför ställde jag den här
frågan.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Vi i utskottet läser också tidningarna. Jag kan garantera lagtinget att vi har behandlat medborgarinitiativet med respekt. Läser man
medborgarinitiativet så kan man konstatera att vi uppfyller det till punkt
och pricka. Det är utskottets uppfattning. Utskottet har noterat att det
delvis kommer in annan argumentation. Just det här medborgarinitiativet, såsom det är utformat, har över 1 000 personer skrivit under. Vi har
försökt låsa alla vägar; pensioner, kapitalinkomster och förvärvsinkomster.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, talman! Jag tackar utskottsordförande för redogörelsen. Det enda
som jag skulle vilja komplettera med, om talmannen tillåter, är att när vi
har tittat på retroaktiviteten så har alla sakkunniga sagt att vi inte kan
röra det befintliga systemet. Det betyder att vi inte på något vis kan påverka de uppmärksammade fall som har diskuterats i media. Det är
kanske viktigt med tanke på tidigare replikväxling. De stöden kan man
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inte påverka i och med att de som har kommit i åtnjutande av systemet
har beviljats enligt gällande regelverk. Det är viktigt att komma ihåg
med tanke på skuldbeläggandet.
När det gäller anpassningsbidragets faktiska storlek kan man bara
konstatera att vi alla medverkar till en kraftig försämring av kommande
lagtingspolitikers möjlighet att faktiskt anpassa sig.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Så är det. Den beställningen fanns och den är rimlig. Jag kan
också konstatera, lika som ltl Harry Jansson, att beviljade stöd och
pensioner enligt gamla systemet kan vi absolut inte röra. De stöden är
beviljade redan. Så är det.
När det gäller hur det fungerar i praktiken så min uppfattning, när jag
såg hur liberalernas lagtingsgrupp såg ut under förra mandatperioden,
att de som var i arbetsför ålder gick snabbt ut i arbetslivet igen.
Ltl Harry Jansson, replik

Vi i utskottet skriver; ”anpassningsbidraget ska ersätta tidigarelagd
ålderspension och beviljas för viss tid samt uppmuntra till fortsatt arbete efter avslutat ledamotsuppdrag.” Nog är det sannerligen som så att
de belopp som det kommer att bli frågan om dvs. 1 000-2 150 euro, så
normalt sett är det svårt att kanske vara familjeförsörjare, så vi kommer
att uppmuntra alla nya ledamöter att faktiskt skaffa sig ett nytt jobb så
fort som möjligt. Detta bidrag blir mera som att bistå där nöden kommer att vara som störst.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Precis så är det tänkt, det ska vara ett anpassningsbidrag under en övergångsperiod. Min erfarenhet är att om man slutar eller inte kommer i
lagtinget igen och är i arbetsför ålder så vill man snabbt ut på arbetsmarknaden igen.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Vtm Roger Jansson

Fru talman! Till skillnad från en del av den öppna debatten som förs i den här
frågan så gäller detta inte lagtingsledamöternas ålderspensioner. Det gäller
avgångna ledamöter som inte har uppnått pensionsåldern och deras rätt till
tidigarelagd ålderspension. Det är alltså ett undantagsförfarande som har varit ovanligt att använda sig av. Här i lagtinget har vi genom årtiondena eftersträvat att ha ungefär samma rättigheter som i riksdagen, även om vi inte har
det, men vi har också lite mindre arbete så det är naturligt på det sättet.
När det gäller pensionsförmåner och annat så har man försökt eftersträva
likabehandling av parlamentariker i landet. Det är alldeles klart att när man
gjorde förändringen i riksdagen så borde vi omedelbart ha startat en diskussion att samtidigt göra en förändring hos oss också. Tyvärr har den här korrigeringen dröjt, men nu är vi där.
Jag har som ersättare i lag- och kulturutskottet delvis deltagit i behandlingen av detta ärende och särskilt vid beslutsfattandet. Jag kan konstatera
att lag- och kulturutskottet föreslår att vi godkänner framställningen. Dessutom motsvarar beslutet, som jag ser det, till hundra procent förslaget till
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medborgarinitiativet som i sin kläm lyder;” att lagstiftningsåtgärder vidtas
så att möjligheten till tidigarelagd ålderspension avskaffas och ett s.k. anpassningsbidrag, som tidsbegränsas och som tar hänsyn till samtliga inkomster, införs.” Exakt så är det nu gjort i landskapsregeringens framställning och i lag- och kulturutskottets betänkande.
Frågan om retroaktivitet är den fråga som är stötande för många av oss och
många medborgare och huruvida man kan göra någonting åt det, alltså för
två grupper. De två grupperna är; de redan avgångna ledamöterna i historisk
tid som ännu lever och inte lyfter ålderspension, det finns ett antal sådana,
och sittande ledamöter, alltså redan invalda ledamöter som har kommit in i
det här lagtinget och som eventuellt skulle avgå. Det är ju säkert flera som avgår före pensionsåldern men som eventuellt skulle anhålla om det är befintliga stödet.
När det gäller retroaktiviteten har landskapsregeringen i sin framställning
utrett den frågeställningen på basen av behandlingen i riksdagen när det gäller motsvarande förändring där och kommit till samma resultat. Lag- och kulturutskottet har granskat landskapsregeringens motiveringar i framställningen på den här punkten och valt att citera: ”Landskapsregeringen konstaterar
att riksdagens grundlagsutskott genom sin tolkningspraxis av grundlagen i
olika sammanhang har framhållit att en självintjänad pensionsförmån i
princip omfattas av egendomsskyddet i grundlagen. Vad gäller grundlagsskyddet för pensionsförmåner har det enligt grundlagsutskottets praxis uttryckligen varit fråga om skydd för en konkret intjänad ekonomisk förmån.” (GrUU 4/1994 rd).
Alla vi som skulle vilja göra någonting åt retroaktiviteten är tyvärr låsta av
den instans i Finland som har getts rätten att tolka grundlagen, grundlagsutskottet i Finlands riksdag. Jag delar uppfattningen att det inte är möjligt.
Jag föreslog i utskottet att man också skulle skriva någonting om avsikten
med hittills gällande reglering. Efter att jag hade avlägsnat mig från utskottets sista sammanträde så strök man den passusen, vilket jag tycker att är
olyckligt. Jag ska upprepa det här inför sittande lagting.
Min uppfattning är att avsikten med tidigare stöd, som har gällt för alla avgångna lagtingsledamöter som inte har uppnått pensionsåldern ännu, var att
säkerställa en minimiförsörjning. Så länge man inte hade denna minimiförsörjning så skulle man få den här tidigarelagda ålderspensionen. Det var inte
meningen att stödet skulle vara fortlöpande ifall man skulle få sin försörjning
ordnad framöver. Detta gäller både de avgångna och de sittande lagtingsledamöterna som eventuellt kan söka om tidigarelagd ålderspension efter att ni
slutat, det gäller inte mig som är ålderspensionär sedan länge. Om ni yngre
vill ha en tidigarelagd ålderspension för att klara er försörjning så har ni full
möjlighet att söka det. Men om man har en försäljning av olika slag; kapitalinkomst, företagarinkomst eller någonting annat så ska man alltså inte anhålla om tidigarelagd ålderspension. Får man sedan fram en tillräcklig försörjning via kapitalinkomster som inte täcks av den hittills varande lagen ska
man naturligtvis avstå från den här förmånen. Så var tanken med hela det här
systemet förstås.
Därmed blir det en bedömningsfråga i förhållande till de rättigheter man
har när man är yngre än en ålderspensionär och avsikten med den reglering
som finns. Var och en må ta ställning till den och agera utifrån vad som anses
vara rätt och riktigt. Tack, fru talman.
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Ltl Åke Mattsson, replik

Det stämmer att man inte kan ändra den här lagstiftningen retroaktivt.
När vi i lag- och kulturutskottet började behandla detta och fick upp
ögonen för den här frågan hösten 2014 så var vi alla överens om att
detta måste vi se på. Vi hade också intentionen att vi skulle ändra lagstiftningen retroaktivt. Men det blev ganska uppenbart under hörandet
att det inte var möjligt att göra på det sättet.
Skrivningen som vi diskuterade står jag gärna bakom. Jag vill försvara utskottet. Den vidare diskussionen handlade om intentionen var
hundra procent eller om man hade man en mycket mer vidlyftig intention då. Utskottet ville utreda detta lite mera innan vi gick vidare så att
det verkligen var med sanningen överensstämmande och därför kom
inte den skrivningen med. Utskottets intention är idag att det ska vara
så.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! När det gäller retroaktiviteten och grundlagsenligheten så
kunde vi naturligtvis göra som vi har gjort ett antal gånger här i lagtinget. Vi kastar upp en försöksballong gentemot lagstiftningskontrollen
och inför en retroaktivitet och så överlåter vi till de granskande myndigheterna och presidenten i slutändan att bedöma grundlagsenligheten i
en sådan retroaktiv åtgärd som tar bort så kallade intjänade förmåner.
Men i det här fallet har jag bedömt, lika som landskapsregeringen och
lag- och kulturutskottet, att man inte ska använda granskande myndigheter till det. Finns det tydliga grundlagsutskottsbetänkanden som
anger riktlinjer så ska man följa dem, och det finns dessutom riksdagsbeslut.
Ltl Åke Mattsson, replik

Tack, fru talman! Om lagen hade fallet hade det också inneburit att vi
inte hade hunnit få en ny lag att träda ikraft och då hade vi tappat fyra
år. Den lagen som gäller idag skulle fortsättningsvis ha varit i kraft. På
det viset är det också angeläget att vi får det här godkänt och sedan får
man fundera på det ytterligare. Just nu är det här det bästa vi kan uppnå
upplever vi från lag- och kulturutskottet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om pensionsskydd
för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen för godkännande. Lagförslaget är
godkänt.
Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.
Första behandling
4

Ny landskapslagstiftning om åländsk hembygdsrätt
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 14/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 16/2013-2014)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet. Talmannen påminner om att beslutet om landskapslagen om åländsk
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hembygdsrätt vid ärendets andra behandling ska omfattas av minst två tredjedelar av
de avgivna rösterna. Eventuella förslag om förkastande väcks också vid ärendets andra
behandling.
Diskussion.
Ltl Göte Winé

Fru talman! Utskottet har nu behandlat klart landskapsregeringens förslag
till ny landskapslag om åländsk hembygdsrätt. Utskottet anser att en ny landskapslagstiftning om åländsk hembygdsrätt är angelägen och det har man
också märkt i utskottets behandling. Ett enhälligt utskott valde att jobba med
lagen och få den så lättförståelig som möjligt med tanke på att det rör var och
en ålänning.
Fru talman! Vi har jobbat med att få lagen så lättförståelig som möjligt
utan att röra det materiella innehållet. Arbetet i utskottet har varit mestadels
språkligt.
Ser vi på utskottets behandling av lagen så kan man ha åsikter om utskottet som har lagt så mycket energi enbart på ändringar av språklig karaktär.
Utskottet ansåg att det här är folkets lag, dvs. en lag som engagerar och intresserar den enskilde ålänningen. Även folk utanför Åland är mycket intresserade av vårt system när det gäller hembygdsrätten. Därför valde vi att lägga
en hel del engagemang och arbete i denna lag.
I lagen om hembygdsrättsförfarande vad det också smärre språkliga förändringar och därför är det så lite ändringar i detaljmotiveringarna jämfört
med ändringarna i själva lagtexten som är rätt så omfattande.
Ser vi på 3 § i landskapslagen om hembygdsrättsförfarande så kom det upp
en fråga här i remissdebatten angående att det under första punkten står ”sitt
och sina föräldrars modersmål”. Utskottet föreslår där att det i ansökan inte
måste framkomma om vilket modersmål sökandes föräldrar har. Vi har också
varit i kontakt med regeringen som har samtyckt till detta.
Ser vi på det mest politiska i den här lagen så föreslår landskapsregeringen
att: ”Den som flyttar för att studera anses inte stadigvarande utflyttad, utan
femårsperioden för förlust av hembygdsrätt inleds först efter att studierna
avslutats eller senast efter fem års frånvaro.” Här har vi haft olika åsikter i
utskottet. Utskottets ordförande har reserverat sig och därför presenterar jag
detta betänkande. Utskottets ordförande har bifogat en reservation till utskottets betänkande och kommer också att presentera sin reservation.
Vi har inte gjort så mycket ändringar. Landskapsregeringen har jobbat bra
med lagförslaget. Utskottet har lagt energi på att göra lagförslaget så lätt och
enkelt som möjligt så att var och en ålänning kan förstå vad som gäller.
Fru talman! Lag- och kulturutskottet föreslår att lagtinget antar de i lagförslaget föreslagna ändringarna. Tack så mycket.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Liberalerna har drivit en linje när det gäller hembygdsrätten. Liberalernas förslag har varit och är att alla ålänningar som flyttar från Åland får
behålla hembygdsrätten upp till 8 år. Den här linjen har vi drivit under en
längre tid.
Bakgrunden är att vi under den förra mandatperioden började titta på
hembygdsrättslagstiftningen och vi motiverar oss med två skäl. Det första
skälet är att det är problematiskt och byråkratiskt att bygga upp ett system
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som särskiljer studeranden. Vi tycker också att det har varit väldigt krångligt
med ett sådant system. Vi konstaterar att i dagens moderna system så är
ålänningarna mycket mera rörliga. Man kan studera en liten del, man kan
skaffa sig arbetslivserfarenhet och man kan göra praktik. Den kanske viktigaste signalen är just att säga det till ålänningar som skaffar sig erfarenhet på
ett eller annat sätt: Far väldigt gärna ut i världen men kom hjärtans gärna
tillbaka!
Vi tycker även att det är lättare att ha en likabehandlingsprincip när det
gäller ålänningar som far ut och skaffar sig erfarenhet. Förfarandelagens utformning visar hur krångligt det blir när man bryter ut studeranden. Vi behöver i princip ha dubbla paragrafer.
Kontentan från liberalerna är att vi vill förkasta lagstiftningen och vi kommer också att driva den till omröstning.
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack, fru talman! Liberalernas förslag att förlänga den här perioden till
8 år för samtliga som flyttar ut från Åland innebär faktiskt att de studerande måste flytta hem två år tidigare för att få behålla sin hembygdsrätt. Är det här verkligen rätt signal att sända till de studerande? Vill liberalerna medvetet gå in för att förkorta den här tiden som de studerande vill vara borta med förslaget att använda 8 år för alla istället för
5 år och ytterligare 5 år för dem som studerar, alltså totalt 10 år?
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Vi inom liberalerna kunde konstatera att man kan gå en väldigt
lång utbildning och man får hålla sin hembygdsrätt i 8 år. Vi tyckte ändå
att det fanns en vinst i att behandla alla lika, att man inte lägger sig i om
man studerar, skaffar sig praktik eller arbetserfarenhet. Vår bedömning
var att 8 år fångar in de absolut allra flesta.
Ltl Axel Jonsson, replik

Det blir ju ändå lite dubbla budskap. Liberalerna menar att vi ska värdesätta sådana som reser ut och skaffar sig erfarenheter och kompetenser,
medan de som studerar längre än 8 år, kanske jobbar lite emellan och
studerar igen och skaffar sig en bredare kompetens under 10 år, de är
plötsligt inte välkomna hem.
Vi från Ålands Framtid har resonerat att vi är överens om att sända
signalen till studeranden att de ska ut och studera och sedan komma
tillbaka. Då är det också motiverat att man ska få vara borta 10 år. Jag
kan ha förståelse för att man vill bekämpa byråkrati och skapa enklare
system, men i det här fallet tycker jag att det slår snett. Det leder till att
de studerande måste komma hem två tidigare för att behålla sin hembygdsrätt. Vi har haft som ambition att ge de studerande en generös signal att de är välkomna hem.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Ålands Framtids och Axel Jonssons signal är oändligt mycket snävare än
liberalernas signal. Ålands Framtid tar bara upp de studerande. En av
våra starkaste motiv är att folk är rörliga på ett helt annat sätt. Man kan
studera en liten del, man kan arbeta och man kanske studerar så lite att
man inte är berättigad till studiestöd.
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Vi tycker att det här är en ren och klar signal; skaffa dig erfarenhet
och kom väldigt gärna tillbaka!
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Barbro Sundback, replik

Tack, fru talman! Ltl Katrin Sjögren och liberalerna tycker att det blir en
sorts särbehandling av de studerande och det är inte önskvärt, det är byråkratiskt och administrativt svårt.
Nu är lagstiftningen så som majoriteten vill. Man vill göra det här undantaget med lagstiftningen för studeranden. Anser liberalerna och ltl
Katrin Sjögren att förslaget är rättssäkert med tanke på det undantag
som man gör för studeranden? Eller menar liberalerna att det är rättsosäkert?
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Liberalerna vill att det ska vara likabehandling och det ska vara
samma system för alla. Någon slags diskussion om det här är rättssäkert
eller orättssäkert har vi inte haft. Vi har konstaterat att vi har varit ensamma med vårt förslag när vi har drivit vår linje.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, det är en sak om man har en annan uppfattning i sak. Men min fråga
var om liberalerna trots allt tycker att det här förslaget är rättssäkert?
Sådana invändningar har man inte kommit med.
Är likabehandling samma som lika resultat, är det lika många år? Om
man studerar till läkare eller om man studerar på någon institututbildning då blir det ju inte likabehandling eftersom läkarutbildningen tar
mycket längre. Ska man straffas då? Vad betyder likabehandling? Det är
ett ganska populärt uttryck där man ofta menar att resultatet ska vara
lika. Det är likabehandling om alla betalar samma avgift oberoende av
vilken lön de har. Här är det likabehandling oberoende av hur lång utbildningstid de har.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Som jag sade tidigare så innefattar 8 år de allra flesta utbildningar. Vi
kan också konstatera att signalen, som vi vill sända ut och som jag har
upprepat några gånger, är att det inte spelar någon roll om man skaffar
sig livserfarenhet eller om man studerar. Vi kan konstatera att detta har
vi varit ensamma om att tycka. Vi tycker att likabehandlingsprincipen
ska gälla när man skaffar sig erfarenhet, studerar eller arbetar.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Jag kommer inte att stöda ett förkastande av den här lagen.
Makten över politiken och att produktionsmedlen knyts till lokalbefolkningen är kanske en av de viktigaste framgångsfaktorerna för Åland. Att
tulla på dem då tullar man på självstyrelsens grunder också. Jag tror att
man ska vara noga med att se att de som behöver undantag från det här

1090

är de studerande eftersom det inte finns utbildning på Åland. Då kan
man tillåta de studerande att få det här undantaget. Det är ett logiskt beslut att göra på det här viset. Att förlänga gränsen generellt då tullar
man på att det är vi som bor här som också ska bestämma vem som sitter här i lagtinget, vem som äger produktionsmedlen, driver företag och
äger marken. Det här är en grundläggande viktig princip i självstyrelsen
som man inte annars borde röra, men i det här fallet är det befogat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Liberalerna anser att det är viktigt att unga människor, som det
rör sig om i största utsträckning, studerar eller skaffar sig arbetslivserfarenhet. Idag kan man studera på en massa upptänkliga sätt. Det kan
också finnas skäl att skaffa sig arbetserfarenhet som man inte heller kan
få på Åland.
Ltl Danne Sundman, replik

Fru talman! Förvisso är det så, om det inte då gäller sådan arbetserfarenhet som ingår i studier och som man enligt förslaget nu kan tillgodogöra sig och jämföra med studier. Om man väljer att vara borta längre
än den här tiden, 5 år som nu gällande för icke studerande, så sedan när
man väljer att flytta hem så får man tillbaka sin hembygdsrätt omedelbart. Det medför också att man lockas att flytta hem, det blir ett incitament eftersom man kanske inte annars kan t.ex. äga en strandtomt som
man inte har ärvt utan förvärv. Det är också viktigt att hålla kvar drivkrafterna för unga ålänningar att komma hem, att man ser en nytta av
att komma hem och får hembygdsrätt och blir här.
Vi är ju kraftigt utsatta för konkurrens. Våra unga far runt i världen i
allt större och större utsträckning. Det är viktigt att vi behåller incitamenten för att komma hem.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det tycker jag att man gör. Om man hör på bortaålänningar så
tar de väldigt illa upp. Det förekommer också diskussioner bland ålänningar som bor på Åland att man borde ha hembygdsrätten för evigt,
lika som ett medborgarskap i USA. Den här diskussionen förekommer
och man har väldigt olika åsikter.
Som sagt var, det här är liberalernas förslag. Det är glasklart att vi är
ensamma om det här förslaget. Både när det gäller administrationen och
byråkratin så vill vi minimera dem. Det viktigaste av allt är att sända
signalen till unga människor; far gärna bort, men kom jättegärna hem!
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Minister Wille Valve

Talman! Det här är en stor dag. Det här är ett viktigt förslag, det är en del av
Ålands konstitutionella bygge som vi idag har framför oss.
Flera uppsnyggningar av språkdräkten har gjorts i samråd med lagberedaren och ansvarig lagberedare och också några förenklingar. Det är utmärkt att
utskottet lagt tid och resurser så att denna lag ska bli så bra som möjligt. Det
är trots allt något som berör samtliga lagtingspartier och oss alla i denna sal.
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”Några egentliga materiella förändringar föreslås inte”, står det med glasklar tydlighet i utskottets betänkande. Det här är logiskt eftersom det mesta,
90 procent, redan är överenskommet i det här dokumentet, den parlamentariska kommitténs betänkande från 2009. I fråga om hembygdsrätten handlar
det egentligen om att verkställa det som står i betänkandet.
Till dessa saker hör: Fastställ den s.k. 3-årsregeln i landskapslag, sidan 49 i
betänkandet.
Ändra lagen så att studier ”som understiger fem år” inte räknas med i den
tidsperiod som leder till förlust av hembygdsrätt. Studerande får alltså hela
10 år på sig att slutföra studier innan hembygdsrätten försvinner. Vi återställer det juridiska läget som var rådande före 1996.
Avskaffande av kopplingen mellan finländskt medborgerskap och hembygdsrätten, detta dock en i förestående självstyrelselagsrevision och har inte
åtgärdats i hembygdsrättslagen, utan förutsätter, som vi alla vet, en ändring
av självstyrelselagen.
Talman! Detta är en viktig reform som har idisslats flera gånger om. En
positiv bieffekt är att en något större andel bortaålänningar kommer att
kunna ställa upp i val och rösta i lagtings- och kommunalvalet. Detta blir en
av länkarna i det reformarbete som landskapsregeringen driver för att öka
valdeltagandet för grupper som idag har svårigheter att delta och rösta i val
där nämns studeranden som ett av exemplen i regeringsprogrammet. En annan positiv effekt är informationen om förestående förlust i 22-23 §§, förfarandelagen.
Fru talman! Liberalerna har fogat en reservation till betänkandet. Det är
den konstigaste reservationen som jag varit med om så här långt.
Politiskt var samtliga lagtingspartier med om att ta fram här dokumentet
år 2009. Vi var alla överens om vad som behövde göras med hembygdsrätten,
bland annat att återställa rättsläget till det som var gällande före 1996 vad beträffar studeranden. Det här verkar inte längre spela någon roll för liberalerna. Någonstans på resan har det ändrat.
I remissdebatten kom förslaget från liberalerna om att det ska vara 8 år för
alla. Som ansvarig minister för hembygdsrätt, jordförvärv och näringsrätt så
blir jag ganska skärrad med tanke på att vi har varit väldigt måna om att engagera alla i det här arbetet. Vad mera är det som liberalerna anser att inte
gäller längre i detta dokument? Jag vet att det finns en reservation i frågan
om näringsrätten, men kanske det finns någonting i jordförvärvsrätten också
som liberalerna inte längre anser sig bundna av? Det skulle vara intressant att
få ett klargörande på den punkten.
Såsom ltl Jonsson förtjänstfullt påpekade innebär det här förslaget en försämring för studeranden. Tiden verkar ha stått stilla från remissdebatten
fram till idag. Samma saker som togs upp i remissdebatten upprepas. Reservationen verkar vara helt opåverkad av utskottsbehandlingen.
Det talas om kostnadsdrivande system. Dagens system kostar redan onödigt mycket pengar. Det är en ganska omfattande manuell hantering av ärenden för de kräver en manuell sammanställning och analys av information
från ganska många källor. Det nya arbetssättet som vi nu drar i gång, i och
med att den här lagen kommer ikraft, förenklar ansökningsprocessen och
kommunikationen med sökande. Det förkortar ansöknings- och behandlingstiderna och minskar kostnaderna totalt för att säkerställa denna service till
ålänningarna.
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Liberalerna har tagit upp att rättssäkerheten är hotad. Rättssäkerheten
förbättras eftersom tillgången till och överblicken över beslutsunderlag blir
förenklad och därmed minskar utrymmet för misstag som beror på den
mänskliga faktorn.
Liberalerna varnar i sin reservation för utökad byråkrati. Det handlar alltså
om ett brev som ska skickas till människor som håller på att förlora sin hembygdsrätt. Utökad byråkrati? I något skede tyckte till och med liberalerna att
det var en bra idé att skicka ett brev till dem som håller på att förlora hembygdsrätten.
Talman! Den här reservationen kan svårligen ses som något annat än ett
spel för gallerierna och möjligen också ett slag i luften.
Reservationen avslutas med att liberalerna vill förkasta vårt gemensamma
arbete som vi har hållit på med sedan 2009. Förkasta? Liberalerna anser att
dessa två lager ska i papperskorgen. Om liberalerna menar allvar med sin politik och verkligen vill ha 8 år för alla då är min fråga: Varför föreslår ni inte
att man ändrar i hembygdsrättslagen och skickar tillbaka förfarandelagen till
landskapsregeringen? Den är avsiktligt utformad så att det går att ändra och
den går att tillämpa, om liberalerna verkligen menar att det ska vara åtta för
alla. Men nej, istället föreslås att bägge lagarna ska förkastas. Är detta att ta
ansvar?
Sedan finns det anledning att klargöra en liberal propaganda som har
framkommit i våra lokaltidningar. Det har bland annat påståtts, jag citerar en
artikel från Tidningen Åland: ”Liberalerna håller fast i sin politik och stöder
inte det nya lagförslaget. Orsaken är att många studerar vid etapper och
arbetar emellan vilket gör att lagförslaget endast gynnar dem som studerar
utan pauser.” Falskt! Studier under de första fem åren utanför Åland räknas
men du måste inleda studierna inom två år från utflyttandet.
En annan nyhet i Ålandstidningen där inte liberalerna ska belastas är
detta: ”Målsättningen är att lagen ska träda ikraft den 1 juli i år”. Här vill
jag komma med ett klargörande. Det finns ingen som helst möjlighet att den
här lagen kan träda ikraft den 1 juli så som var planerat. Lagen kommer sannolikt, men beaktande av hur Ålandsdelegationen arbetar, att kunna träda
ikraft den 1 januari 2016. För att det inte ska råda någon som helst otydlighet
så innebär det att den här lagändringen och dess positiva förändringar gäller
alla som började studera den 1 januari 2011 och efter detta. Tack för ordet.
Ltl Katrin Sjögren

Tro det eller inte, minister Valve, det fanns en tid före minister Valve satt i
landskapsregeringen.
Liberalerna har drivit en linje hela vägen. Vi började med det här arbetet i
förra landskapsregeringen och vi såg de här tveksamheterna och de här farhågorna. Sätter ministern lite örat mot de diskussioner som också har förekommit bland tjänstemännen så förslaget som man började titta på var att
utöka hembygdsrätten för alla. Men det fanns inte en majoritet för det.
Jag tycker att ministern ska acceptera det faktum som nu råder att vi får
ingen majoritet för vårt förslag. Jag tycker att ministern ska lägga sin energi
på jordförvärvslagstiftningen istället för att stå här och ha någon slags utbrott
över liberalernas linje.
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Det är väl inte så att man inte har möjlighet att ändra sig om man ser uppenbara fel eller att man tycker att det inte skulle fungera smidigt. Så ska
man väl inte föra politik?
Minister Wille Valve, replik

Det står naturligtvis varje politiker fritt att ändra sig hur mycket hen vill.
Men när en parlamentarisk kommitté har kommit överens om någonting så måste man nog uttrycka en förvåning när det sker ett så radikalt
avsteg från den gemensamma överenskommelsen såsom liberalerna nu
har föreslagit. Jag anser det befogat att undra vilka överraskningar som
kan komma under resans gång.
Jag kan försäkra ltl Sjögren om att landskapsregeringen jobbar med
jordförvärvslagstiftningen.
Ltl Sjögren säger vidare att det fanns en tid i landskapsregeringen
före minister Valve. Ja, men vad hände då? År 2009 kom det här betänkandet. Mig veterligen skedde ingenting, efter att detta betänkande
kom, och före den här regeringen tillträdde och började arbeta med frågorna.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag är helt säker på att det fanns en hel del beredningsarbete
när nuvarande landskapsregering tillträdde. Om inte minister Valve har
sett det arbetet så har jag det sparat. Minister Valve kan personligen få
kopior på det arbetet.
Har det hänt så mycket under den här mandatperioden? Nu är det
mandatperiodens sista tickande månader. Var är jordförvärvsrätten,
minister Valve? Lite ödmjukhet när det gäller att förändra i fundamenten i självstyrelsen. Minister Valve har väl insett att det går inte bara så
där i en handvändning.
Liberalerna förbehåller sig rätten att driva sin egen politik. Leverera,
minister Valve, istället för att ha någon slags klagosång från talarstolen!
Minister Wille Valve, replik

Jag kan försäkra ltl Sjögren att jag har en ytterst ödmjuk hållning i förhållande till själva arbetet.
Det som gör mig bekymrad är att jordförvärvslagstiftningen, såsom vi
har kommit överens om i den parlamentariska kommitténs betänkande
2009, har betydligt mer öppna frågor än hembygdsrätten. I hembygdsrätten var det klart fall. Våra partier kom överens om vad som skulle göras och sedan har vi gjort det. I jordförvärvslagstiftningen är det inte lika
exakt och liberalernas hållning gör mig bekymrad. Vilka överraskningar
kommer det nu bakom hörnet? I följande skede kanske vi borde avskaffa
hela jordförvärvet?
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Jag håller minister Wille Valve för seriös så detta förvånar mig stort. Det enda han som föredragande minister gör i sitt anförande är att nämna liberalerna minst 32 gånger och liberalernas demokratiska rättighet att föra fram vår åsikt, istället för att argumentera för
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den lag som han anser så viktig och bra för studeranden. Koncentrera
dig på sak och inte på åsikter, minister Valve!
Minister Wille Valve, replik

Ltl Asumaa noterade säkert att första halvan av mitt anförande handlade om det som har åstadkommits i och med lag- och kulturutskottets
betänkande.
Jag medger att jag bränner mycket krut på liberalernas reservation.
Det är ett så konstigt förfarande och så konstigt formulerat. Det finns så
mycket konstigheter som liberalerna borde veta bättre om. Det avslutas
med att hela lagförslaget, som är en konstitutionell lag med stöd av lagtingsordningens 35 §, ska förkastas. Det är anmärkningsvärt. Som ansvarig i landskapsregeringen så måste jag bemöta konstiga påståenden,
oavsett vilket håll de kommer ifrån.
Ltl Tony Asumaa, replik

Tack, fru talman! Minister Valve får själv stå för sina konstiga tolkningar. Jag får tacka för all den marknadsföring som minister Valve gjorde
för liberalerna i just det här lagförslaget. Ministern nämnde oss 32
gånger! Det är bara att buga och bocka. Tack.
Minister Wille Valve, replik

Jag har inga problem med att berätta för Åland att liberalerna vill förkasta de här lagarna, men det får liberalerna själva stå för.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Barbro Sundback

Fru talman! Jag vill på den socialdemokratiska lagtingsgruppens vägnar gratulera utskottet för ett bra betänkande och för bra förändringar, speciellt de
språkliga. Hela landskapsregeringens arbete med att få fram den här lagen
var en ganska tung process. Lagen är komplicerad. Det förekom omfattande
diskussioner och många förslag.
Nu när vi börjar nå målet så tycker jag nog att vi kan känna oss ganska
nöjda med de här lösningarna som regeringen har presenterat och som utskottet nu närmare har granskat och förbättrat.
Begreppet likabehandling är ett populärt ord bland politiker idag. Det är
ganska intressant att fundera över vilken betydelse det har i praktiken. Det är
ju liberalernas huvudargument, om jag förstår det rätt. Alla som flyttar från
Åland, oberoende av syftet, ska få behålla sin hembygdsrätt i 8 år och sedan
förlorar man den. Har man haft hembygdsrätt så får man den tillbaka snabbt
om man återflyttar. Detta kan man se som en sorts ganska enkel likabehandling.
Nu har en majoritet konstaterat att de studerande inte flyttar enbart för att
söka lyckan någon annanstans. De allra flesta tvingas att flytta utomlands för
att få sin utbildning. Då vill man göra ett undantag just för den här gruppen.
Förslaget som har arbetats fram är smart och intelligent. De som utbildar
sig utomlands och när deras utbildningar är klara så har de också bara 5 år på
sig innan de förlorar hembygdsrätten. Det betyder att studerandena och alla
andra verkligen har 5 år som de får leva utomlands innan de tappar hembygdsrätten. Det är ett lite mera avancerat resonemang om likabehandling än
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det resonemang som man nu för i liberalerna. Utskottets ordförande och liberalernas ordförande medger att det inte blir likabehandling. I de allra flesta
fall, sägs det, så klarar man av att utbilda sig på 8 år. Men detta gäller inte
alla så det blir inte, enligt liberalernas förslag, likabehandling av alla studeranden.
Det förslag som regeringen lämnade innebär att så länge man lyfter studiestöd enligt paragrafen här och studerar så gäller inte tabellen på 5 år, utan det
betraktas som att man inte stadigvarande har flyttat ut. Man gör alltså ett undantag för den gruppen. Men inom den gruppen behandlas alla enligt lagen
lika.
Sedan uppfylls den andra likabehandlingsprincipen eftersom de som har
studerat och tagit sin examen, för dem gäller fem-årsregeln som för alla
andra.
Jag tycker att begreppet likabehandling, som liberalerna försöker föra
fram, är lite som att alla ska få en lakritsstång när det är dags för lördagsgodis
i familjen. Det är orättvist om någon får två och alla andra får en, oberoende
av skälet att man överhuvudtaget får lakritsstänger.
Diskussionen som liberalerna för om likabehandling har också lite med
marknadsliberalismen att göra. Många anser att platt skatt är likabehandling
för då betalar ju alla lika oberoende av vad man förtjänar. Rättvisa är inte absolut enligt de flesta, utan det är ett relativt begrepp.
På något sätt kastar liberalerna ut barnet med badvattnet med sin likabehandlingsprincip. Liberalerna säger att det ska vara 8 år för alla, det är rättvist, det behövs ingen byråkrati och det behövs inte några prövningar.
Det ska bli spännande att se hur det här utfaller i praktiken. Sist och slutligen är det allra viktigaste att vi får den här rättigheten lagstiftad och att förfarandet också regleras i lag. Det ska inte vara några principbeslut och politiska
ställningstaganden i regeringen om vem som ska få behålla sin hembygdsrätt
och vem som ska förlora den. Det är ju den stora förbättringen vad gäller
rättssäkerheten.
Det har tagit tid att få till stånd den här lagstiftningen. Det visar väl på hur
viktig lagen är och hur pass svårt det har varit att lösa det här. För min och
för socialdemokraternas del så är vi beredda att godkänna förslaget. Jag är
alldeles särskilt nöjd eftersom jag framhöll här i 2 § eller 3 § att man skulle
tala om den sökandes modersmål och inte räkna in en massa anfäder och
arvssynden. Det ska gälla den enskildas språk och rätt. Det är bra.
Jag såg på mina anteckningar att jag hade föreslagit att man skulle införa
”hen” i den här lagstiftningen. Nu kom begreppet i en annan lagstiftning
istället och jag var borta då, så jag tog med glädje del av den reformen. Tack,
fru talman.
Ltl Gun-Mari Lindholm, replik

Talman! Ltl Barbro Sundback hade bra resonemang om gruppen studeranden som alla ska hanteras på samma sätt så att det inte blir en diskrimineringsgrund. Tanken i det här arbetet har varit att man nu reglerar i lag det som tidigare var rådande, vilket man under mitten av nittiotalet reglerade med annan lag. De studerande måste då skriva sig på sin
studieort. Nu går vi tillbaka till hur förfarandet var tidigare och till den
delen borde också resonemanget hålla.
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Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag kan ju upplysa ltl Barbro Sundback att diskussionerna
kring likabehandling och att förlänga hembygdsrätten för alla inte enbart är liberalernas åsikter vilket framkom tydligt i de skriftliga remissutlåtandena och också under hörandet. Ingalunda är det enbart en liberal idé. Precis den här argumentationen har framkommit både i de
skriftliga utlåtandena och under hörandet.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, det var bra information. Det är ju trots allt liberalerna som har tagit
fasta på resonemanget om likabehandling och att det är rättvist med 8
år. Med det blir diskriminerande inom gruppen studeranden. Det är
klart att de som lämnar remissvar har olika erfarenheter och olika önskemål med lagstiftning. Utskottet ska ju vara expert. Regeringen har
lagberedning och sakkunniga som tar ställning. Enligt mitt förmenande
uppfyller man grundlagsbestämmelsen om jämlik behandling inom
gruppen studeranden med regeringens förslag men inte med liberalernas förslag.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i deras helhet.
Föreläggs först förslaget till landskapslag om åländsk hembygdsrätt för godkännande.
Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslag om hembygdsrättsförfaranden för godkännande.
Lagförslaget är godkänt.
Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.
Första behandling
5

Ändrad arbetsmarknadslagstiftning
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU17/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 18/2014-2015)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet.
Diskussion.
Ltl Mika Nordberg

Tack, fru talman! Jag ska på ett kortfattat sätt försöka presentera finans- och
näringsutskottets betänkande nr 17 angående ändrad marknadslagstiftning.
Äntligen blev det gjort! Det här har varit föremål för diskussion. Det har
varit många ändringar på rikets sida sedan den här lagstiftningen trädde
ikraft, hela 71 stycken ändringar. Vi vill tacka landskapsregeringen och ministern för att ha varit pådrivande och fått till stånd den här lagstiftningen
under den här periodens sena timme.
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Kravet från arbetsmarknaden förändras ständigt och därmed också förväntningarna på utbildningen. Utskottet anser det klokt att tillsätta en arbetsgrupp som kontinuerligt följer och uppdaterar lagstiftningen på området.
Det är viktigt att samarbetet mellan näringsavdelningen, utbildningsavdelningen och AMS sker regelbundet. Det är även viktigt att i fortsättningen inte
släppa greppet utan ständigt hålla koll på att lagen förändras efter den verklighet som råder när tiden går.
Fru talman! Detta är ett omfattande lagförslag som även kommer att märkas i praktiken för arbetssökande, arbetsplatser och skolor.
Viktigt, inte minst mot bakgrund av integrationen av nya ålänningar, är att
systemet är skick. Det är alltid önskvärt och attraktivt att studera och sikta
framåt än att nöja sig med konstruerade kurser.
Fru talman! Arbetslösheten är idag 3,4 procent. Det är alltså inget stort
problem, men det gäller ändå att ha beredskap att hjälpa till vid t.ex. omskolningar etc. Det är även bra att vuxna erbjuds en möjlighet till omskolning.
Med hjälp av lagförslaget kan vi bli tydligare än idag och anpassa utbildning till verkligheten. Vi har erfarit att alla inblandade instanser; skolor,
myndigheter osv. stöder lagförslaget. Sammantaget förenklas och förtydligas
lagstiftningen.
Det föreslås att arbetskraftskommissionen avskaffas. Efter att utskottet har
bekantat sig lite mera med ärendet och fördjupat sig i det har utskottet ändå
kommit fram till att man understöder detta.
Mot bakgrund av detta stöder ett enhälligt finans- och näringsutskott lagförslaget med smärre förändringar vilka framkommer i betänkandet. Tack,
fru talman.
Ltl Anders Eriksson, replik

En fråga som jag ser som ganska viktig är att man fortfarande träffar företagare som säger; ”nej det är inte värt att vända sig till AMS”. Det
finns invändningar och man får ändå den arbetskraft man vill ha.
I lagstiftningen är målsättningen detta, vilket också står i utskottets
betänkande: ”Enligt landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet bör landskapet här särskilt genom arbetsmarknadspolitiska
åtgärder sträva till att främja efterfrågan och utbudet av arbetskraft”.
Det läser jag som att AMS ska vara en serviceinstans för arbetslivet och
det ser jag som enormt viktigt. Tittar jag i det här betänkandet så står
det om sysselsättningsfrämjande utbildning och om arbetslöshetsförmåner osv.
Nu till min fråga. Jag ser att man också har hört representanter från
näringslivet. Har matchningsproblematiken och serviceproblematiken
diskuterats i utskottet?
Ltl Mika Nordberg, replik

Fru talman! Jag har inget direkt minne av att vi skulle ha haft en större
fördjupning just på det området. Däremot vill man att den här arbetsgruppen ska fortsätta att jobba med en förändring. Det var i januari
2003 som lagen om utkomstskydd för arbetslösa trädde ikraft, som jag
nämnde tidigare så har den ändrats 71 gånger.
Till skillnad från kommissionen, som många gånger har fattat sitt beslut efter föredragande tjänstemans förslag, så är tanken att arbetsgrup-
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pen istället ska titta på vilka förändringar man behöver göra för att bl.a.
komma näringslivets olika omställningar till mötes och att kunna matcha efterfrågan och utbud.
Ltl Anders Eriksson, replik

Utskottets talesman Nordberg sade att han inte hade minne av att utskottet har haft någon större fördjupning när det gäller de här frågorna.
Jag må även här var gammalmodig men jag anser att AMS är enormt
viktigt, att de gör absolut sitt bästa för att få det att fungera när det gäller att förmedla arbetsplatser. När företag söker arbetskraft så måste
AMS göra allt de kan för att erbjuda bästa möjliga arbetskraft samt att
AMS gör allt de kan för att erbjuda de arbetsplatser som finns till de arbetslösa.
Om inte utskottet har haft någon fördjupning i de här frågorna, ska
jag förstå det som att ltl Nordberg tycker att det här inte är så viktigt så
att vi behöver fördjupa oss i det? Utan det viktigaste är att arbetslöshetsförmåner och den typen av åtgärder man tar upp i betänkande sköts.
Ska jag förstå det på det viset eller förstår jag fel?
Ltl Mika Nordberg, replik

Fru talman! Jag tror inte alls att ltl Anders Eriksson ska förstå det som
oviktigt på ett eller annat sätt. Självklart är idén och uppdraget för AMS
att matcha arbetssökande till arbetsplatser. När olika tekniker och annat
händer inom näringslivet kan det hända att man behöver göra saker på
ett nytt sätt. Inom hörandet har vi erfarit att det många gånger kan finnas behov av om skolningar etc.
Utgående från vår arbetslöshetssituation på 3,9 procent så de som är
på hugget och verkligen vill ha ett jobb och vänder sig till AMS så får
hjälp av AMS, enligt vad jag har tagit del av. Jag har inte heller hört klagomål om att inte näringslivet skulle vara nöjda med AMS.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Göte Winé

Tack, fru talman! Jag tackar finans- och näringsutskottet för deras arbete.
Det var en lång och bred lista av höranden. Det var inte bara personer från
näringslivet och studielivet, utan det täcker in ganska bra.
Jag vill också tacka minister Karlström för denna lagstiftning som jag tycker att är oerhört viktig. Den här lagstiftningen ger AMS fler arbetsverktyg och
får ut flera i sysselsättning vilket är oerhört viktigt.
Vi får inte glömma att vi idag lever i en helt annan värld än vad vi gjorde
för 30 år sedan. Vi behöver hjälpa flera ut i arbetslivet och få en matchning
och pröva sig vidare med olika sätt. Jag tycker att denna arbetsmarknadslagstiftning ger detta genom att man kan ha olika prövningar som nämns här.
Jag tänker t.ex. på utbildningsprövning, sysselsättningsfrämjande utbildning
osv. Det finns flera saker som man utvecklar för att förbättra och hjälpa. Jag
tycker att samhället tar en mer aktiv roll och hjälper vilket jag tycker att är
jätteviktigt.
Jag har, kanske till minister Karlströms förtret, varit upp och nojsat om
vilken roll samhället har och när som samhället ska ta sitt ansvar. Jag tycker
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att man ger AMS arbetsverktyg för att försöka hitta flera sysselsättningar. Sedan när man fått det här arbetsverktyget gäller det att arbetet verkligen går
vidare och att man tänker på att man också ska hjälpa dessa. AMS ska inte
bara se sig som en myndighet utan man ska se sig som en servicemyndighet
som ska hjälpa. Det är jätteviktigt.
Jag tackar för det här betänkandet. Jag känner en viss förhoppning. Det
här ska bli bättre och därigenom ska vi få flera arbetslösa in i sysselsättning. I
det här lagförslaget finns det fler sysselsättningsåtgärder vilket är bra.
Vi får titta framåt. Det viktiga är att se vilka arbetsverktyg AMS har. Tack.
Ltl Brage Eklund

Tack, fru talman! Det här är ett enigt utskottsbetänkande. Jag tänker inte
ifrågasätta själva betänkandet.
Jag vill bara lyfta några saker som man fortsättningsvis bör hålla ögonen
på. Utskottet har tagit del av den här lagstiftningen som hela tiden borde
uppgraderas och följas upp av en arbetsgrupp tillsammans med landskapsregeringen, AMS och andra berörda parter.
Min tanke är att arbetsgruppen, som har varit tillsatt nu i samband med
arbetet med den här lagen, inte borde avsättas. Man borde fortfarande ha arbetsgruppen i arbete och titta på fortsättningen av den här typen av lagar och
möjligheter att förbättra för personer som i olika situationer är beroende av
AMS, sysselsättningsstöd och utbildningsprövningar.
Detta är ganska omfattande lagar och det är många gånger svårt att förstå
vad det innebär för olika klienter. Därför måste en arbetsgrupp försöka uppgradera och hela tiden följa upp vad landskapsregeringen och AMS gör.
I remissen betonades delvis lite orättvisor när det gäller ersättningsnivåerna i studiestöds- och arbetslöshetsersättningar. Många gånger kan ett passivt
beteende betraktas hos sådana som hamnar i verksamheter som ger högre
stöd. Utskottet har skrivit: ”Utskottet betonar att vikten av ersättningsnivåerna kontinuerligt följs upp i syfte att säkerställa att de arbetslösa inte av
ekonomiska orsaker avstår för vidareutbildning.” I samband med behandlingen har det kommit fram att det många gånger förekommer en sådan diskussion att det finns en passivitet hos ungdomarna. Man jämför sig med
andra. En person får bara studiestöd och en annan person får sysselsättningsstöd och mycket mera pengar och har det mycket bättre. Det är en farlig
utveckling. Det är inte bra om man ser stödet som en inkomst. Nu är det enligt prövning. Detta ville jag lyfta.
När det gäller personer med nedsatt arbetsförmåga och möjlighet att
komma tillbaka till arbetslivet har vi konstaterat att kravet på arbetstid sänks
från 60 till 50 procent. I samband med behandlingen har det framkommit att
för många gravt rörelsehindrade personer så är 50 procents arbetstid ganska
mycket när man introduceras i arbetet igen. Utskottet skriver här: ”Utskottet
finner att det är bra att kravet på arbetstid sänks till 50 procent men framhåller också behovet av ökad flexibilitet.” Utskottet menar att man borde
fundera på att kunna komma in i arbetslivet enligt en trappstegsmodell. Man
kan börja med 20-30 procent. Det är viktigt att de här personerna ser ett
värde i att få börja jobba igen, att de känner att de är uppskattad och får
självkänsla och självförtroende tillbaka och att man gör rätt för sig. Därför
menar jag arbetsgruppen som har jobbat med det här skulle få leva kvar för
att titta på de här sakerna. Jag tror att den här typen av lagar måste hela ti-
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den leva ett liv som man med jämna mellanrum måste uppgradera. Tack, fru
talman.
Annette Holmberg-Jansson, replik

Tack, fru talman! Jag är glad att ltl Eklund lyfte vikten av att arbetsgruppen jobbar kvar så att det blir en kontinuitet i arbetet.
Flera höranden tog upp ersättningsnivåer, vilket även ltl Winé lyfte i
den inledande debatten, och att det kan bli triggande att hoppa av utbildningen om man inte är så intresserad av att gå i skolan för att man
tjänar bättre pengar när man får ersättning. Det kan bli en statusgrej
bland ungdomarna och det är helt fel väg att gå. Det kan inte vara mera
fel. Istället borde man bli uppmuntrad att komma tillbaka till studierna.
Ltl Brage Eklund, replik

Ja, det här resonemanget har vi haft utskottet. Vi har varit helt eniga om
det här och därför har vi skrivit i förslaget att man ska titta på flexibiliteten och att vi vill ha arbetsgruppen kvar. Vi är eniga i det här tankesättet. Det är viktigt att man jobbar med det här som en fortgående process.
Annette Holmberg-Jansson, replik

Tack, fru talman! Vi diskuterade också flexibiliteten. Om man mår dåligt
och vill ta en liten paus så har man idag ingen möjlighet till det utan
man måste sluta skolan. Man får inte komma tillbaka sedan. Man
kanske kunde ha möjlighet att vara ett tag på Katapult och sedan
komma tillbaka in i skolvärlden. Jag tycker att det var jättebra att ltl
Eklund lyfte detta från vårt betänkande.
Ltl Brage Eklund, replik

Fru talman! Jag vet att ltl Holmberg-Jansson och jag delar den uppfattningen. Det här resonemanget har vi fört. Man kan inte skriva ner allt i
ett betänkande. Processen, kontinuiteten och arbetsgruppen behöver
arbeta vidare med att förädla de här lagarna ytterligare.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Jag vill hålla med ltl Brage Eklund om att arbetsgruppen ska fortsätta att jobba vidare med att implementera de här lagarna.
Ltl Eklund nämnde i sitt anförande att det hade tagits upp orättvisor.
Var det orättvist att lyfta upp stöden eller menar ltl Eklund att stöden
var orättvisa? Jag hoppade till när jag satt och lyssnade på ltl Eklunds
anförande. Jag uppfattade att det var fel att lyfta upp olikheterna i stöden vilket jag gjorde i remissdebatten. Jag vill bara få ett förtydligande.
Jag uppfattade det som att det var orättvist att lyfta upp detta i debatten.
Men var ska det annars lyftas upp? Jag vill bara få ett klargörande för
jag hoppade till lite när jag satt och lyssnade.
Ltl Brage Eklund, replik

Nej, ltl Winé har nog missförstått mig. Vi nog helt inne på samma linje.
Jag lyfte upp den här frågan för att ledamoten tog upp den här saken i
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remissdebatten och det var bra. Det får inte vara på det viset att man tittar på var man får bästa ersättningen och så försöker man styra så att
man kan komma in en sådan institution där man får ett högre stöd jämfört med dem som har studiestöd och de i sin tur jämför med varandra.
Jag tror att ltl Winé och jag har samma åsikter.
Ltl Göte Winé, replik

Tack, fru talman! Bra, tack för det förtydligandet. Det stämmer som ltl
Eklund sade, ibland kan man t.o.m. välja att hoppa av på grund av att
man är skoltrött och allting är så jobbigt. Man kan tänka att man vill gå
på sysselsättningsstöd och komma in en sådan verksamhet och få mer i
månaden. Tänk vilket liv! Man behöver titta på om det är för stora skillnader och hur man löser det. Finansutskottet skickade en bra hälsning
och grupperna måste titta vidare på det. Tyvärr kan sysselsättningsstöd
ibland vara ett vägande skäl till varför vissa hoppar av sina studier, vilket är olyckligt. Man kanske tänker för stunden men inte för framtiden
och långsiktigt, vilket man bör göra när man studerar.
Ltl Brage Eklund, replik

Resonemanget överensstämmer med det som vi har fört i utskottet. Jag
ska tillägga, och jag tror att jag nämnde det i samband med mitt anförande, att man inte kommer in i sysselsättningsåtgärder hur som helst
utan det är enligt prövning. Ungdomar är inte heller dumma, men man
ska inte misstolka deras förmåga att få det som de vill.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i deras helhet.
Föreläggs förslaget till landskapslag om sysselsättningsfrämjandeutbildning för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om gymnasieutbildning för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i
landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om främjande av integration för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 22 § landskapslagen om studiestöd
för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 23 § barnomsorgslagen för landskapet Åland för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i
landskapet Åland av lagen om utkomststöd för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
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Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.
Enda behandling
6

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2015
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU16/2014-2015)
Landskapsregeringens budgetförslag (BF 5/2014-2015)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.
Diskussion.
Ltl Mika Nordberg

Tack, fru talman! Som viceordförande i finansutskottet ska jag presentera betänkande nr 16 som gäller förslag till tredje tilläggsbudget. Det är inte så
många olika ärenden som öppnas, bland annat finns fisk med i denna tillläggsbudget. Utskottet har i hörandet kunnat konstatera att det som händer i
fiskerinäringen på Åland är väldigt roligt. Vi har haft en tid där det inte har
varit så framåt när det gäller fisknäringen men nu är vi på gång.
Utskottet har tagit del av att det finns seriösa planer på att sätta liv i skärgården. I utskottets betänkande nämns Kumlinge och vi har kunnat ta del av
ett projekt.
Man håller även på i Eckerö som bäst. Det här är en jätteviktig sak för
landskapsregeringen och att de är med och ser till att de har sitt program
skick.
När det sedan gäller försöksstationen så förutsätter utskottet att alla regler
följs i samband med avvecklandet av den nuvarande verksamheten. Utskottet
skriver även i sitt betänkande att man ska fortsätta att samverka till att det
ska finnas en möjlighet att kunna utveckla både grönsaks- och fruktodlingen
som passar till Ålands olika förhållanden och sydliga i förhållande till Finland
på ett ändamålsenligt sätt.
Med dessa motiveringar är det ett enhälligt utskott som står bakom den
tredje tilläggsbudgeten för 2015. Tack, fru talman.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Gällande försöksverksamheten så hade jag tyvärr inte möjlighet att medverka i utskottsbehandlingen vid de sista skrivningarna
och när beslutet fattades slutgiltigt.
Det finns en liten avvikelse här. I framställningen betonar landskapsregeringen att man ska fortsätta med försöksverksamhet på frukt- och
bärsidan. Men utskottet betonar både grönsakssidan och fruktsidan.
Kan utskottets viceordförande berätta lite mera om hur utskottet resonerade när man kom fram till den här skrivningen som ändå avviker
från landskapsregeringens framställning? I betänkandet står det att man
även på grönsakssidan ska medverka till att det blir en ändamålsenlig
och produktiv försöksverksamhet.
Ltl Mika Nordberg, replik

Fru talman! Tack för den frågan. Det är hushållningssällskapet som genom avtal med landskapsregeringen tog över själva försöksverksamheten och försöksodlingen.
Under hörande framkom att en stor majoritet de facto inte dagligdags
använder de här resultaten som har kommit fram. Utskottet fick även ta
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del av att det finns en liten procent som i viss mån, kanske i det tysta,
har tagit del av de resultat som finns.
I fortsättningen är det upp till avtalsparten Ålands hushållningssällskap att medverka, vilket utskottet skriver på sidan 2; ”hushållningssällskap r.f., försöker medverka till att en sådan försöksverksamhet eller
demonstrationsodling blir kvar på Åland som är nödvändig för att utveckla grönsaks- och fruktodlingen”. Vi uppmuntrar det här men vi lägger samtidigt ingen piska på någon som vi egentligen inte är avtalspart
med.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Nej, skrivningen är ju ganska försiktig. Utskottet har skrivit
att landskapsregeringen ska försöka medverka till att man kan bedriva
en försöksverksamhet också på grönsakssidan och det är ju vagt. Förutom hushållningssällskapet så är också landskapsregeringen avtalspart.
Nu riktar vi uppdragen härifrån i första hand till landskapsregeringen.
Jag tolkar det som att utskottet med den här skrivningen sätter en något
större betoning och vikt vid behovet av försöksverksamhet också på
grönsaksområdet än vad landskapsregeringen gjorde i sin ursprungliga
framställning.
Ltl Mika Nordberg, replik

Fru talman! Förvisso kan man läsa in det i den här texten, vilket utskottets tanke var. Tanken är att man på alla sätt och vis ska bidra till att vi
ska ha en fungerande näringsverksamhet även när det gäller de olika
grönsaks- och fruktodlingarna på Åland.
Vi har fortfarande en ekonomisk verklighet att ta hänsyn till. Det
finns ett avtal mellan hushållningssällskapet och landskapsregeringen.
Om det inom ramarna för Ålands hushållningssällskap finns möjlighet
till detta för näringens bästa så ville vi från utskottet lyfta fram att vi är
positivt inställda till detta. Jag tror ändå att slutet kommer att bli gott
trots en viss omställning. Tack, fru talman.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Karl-Johan Fogelström

Fru talman! Den socialdemokratiska gruppen stöder naturligtvis det här betänkandet. Vi tycker att det är väldigt progressiva åtgärder som tilläggsbudgeten kommer att medverka till att förverkliga.
När det gäller Kumlinge så är det fantastiskt om fiskmjölsfabriken kommer
till stånd, att landskapsregeringen verkligen ger sitt stöd så att den inte faller
på det. Om detta förverkligas så öppnas det en ny marknad för fiskare, de ska
fiska själva men de kommer också att köpa fisk från lokala fiskare. Det är
mycket positivt.
När det gäller Eckerö så är fler dimensioner viktiga. En dimension är att
hållbarhetsprincipen följs. Man kommer att kunna köpa fisk som fyller kriterierna för hållbarhet.
I båda kommuner påverkas sysselsättningen positivt och på det viset påverkas hela Åland.
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När det gäller försöksverksamheten så var det under utskottsbehandlingens elfte timme som det från odlarna kom fram att även vissa grönsaker vore
viktigt att inbegripa i försöksverksamheten. Det kommer att fortsätta en försöksverksamhet inom frukt- och bärodlingen som hushållningssällskapet och
Ålands producentförbund har prioriterat. Om man vill, inom ramen för de
medel som finns anslagna, inkludera någonting på grönsakssidan så är det i
grunden näringens prioriteringar som ska följas.
Som helhet tycker vi att det här är ett bra betänkande. Tack för det.
Ltl Barbro Sundback

Fru talman! Det är en mycket trevlig tilläggsbudget. Den innehåller konkreta
satsningar. Särskilt glädjande är att en skärgårdskommun som Kumlinge kan
se fram emot en sådan här investering som också leder till flera arbetsplatser
och kanske till och med en viss ökning av befolkningen.
Kumlinge i vår skärgård är lite speciell. Om man tänker på skärgårdskommunerna så ligger Föglö och Vårdö nära fasta Åland och det är möjligt att
pendla. Kökar och Brändö ligger betydligt längre bort men samtidigt betydligt
närmare fastlandet och kan dra viss förmåner av det, medan Kumlinge ligger
mitt emellan. Det är varken nära eller långt bort. Det är svårt att tillgodose
Kumlinges behov. Därför är satsningen på fiskmjölsfabriken särskilt trevlig.
Jag önskar lycka till med satsningen särskilt för Kumlinges del.
Sedan är också satsningen i Eckerö viktig eftersom det är en innovativ investering som kan dra intressenter utifrån för att titta på satsningen. Som
viceordförande i utskottet sade så är det länge sedan som vi har haft något
konkret positivt vad gäller fisket. Många av oss har uppfattat det som att fisket är en näring som har gått under och att det inte finns någon framtid
länge. Man har mest hört ganska negativa rapporter.
Det är bara att gratulera. Nu känns det på Åland som att investeringarnas
tid på kommande. Det finns flera branscher där man visar på framtidstro.
Den här mandatperioden slutar bra för majoritetspartierna. Vi har lyckats
sanera landskapets ekonomi. Nu börjar också det privata näringslivet att fungera positivt vilket märks i samfundsskatter och att arbetslösheten går ner.
Det är säkert svårt för oppositionen att svälja, men allt tyder på att framgången är ganska god.
Det framgår ganska tydligt av ”Landsbygdsnytt” hur arbetet i försöksverksamheten kommer att förändras. För oss i lagtinget är det ganska frestande
att ha väldigt detaljerade åsikter om den här saken, men det finns ett avtal
mellan landskapet och hushållningssällskapet. Det är inte så att grönsaker får
mindre uppmärksamhet. Som jag har förstått det så är den stora förändringen att man ska satsa mera på rådgivning och på försök av annan karaktär än
den som försöksverksamheten har hållit på med. Det är en verksamhet som
närmast kan jämföras med någon slags agroforskningsinstitut. Idag menar
man att försöksverksamheten dels är för resurssvag för att verkligen ha någon
slags vetenskaplig betydelse och det är lite för långsamma resultat för att näringen ska kunna dra nytta av dem i ett litet kortsiktigare ekonomiskt perspektiv. Första punkten här är inrättande av en rådgivartjänst fokuserad på
grönsaker. Intresset från hushållningssällskapet och regeringen har inte
minskat när det gäller att satsa på grönsaker, men sättet att stöda grönsaksodlingen förändras.
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För oss socialdemokrater har frågan om ekologisk odling varit viktig. Det
har många gånger varit diskussion här speciellt med de konventionella bönderna som vill säga att det inte finns en tillräcklig efterfrågan. Jag såg att det i
Sverige har grundats en stor livsmedelskedja med bara ekonomiska produkter.
Det finns en sovjetisk vits: ”Det var en delegation som var på besök i Moskva, man gick in i en butik och där fanns ingenting på hyllorna. Då frågade
man hur det kommer sig att det inte finns någonting på hyllorna. Nej, det efterfrågas inte någonting”. Så det finns ingen efterfrågan när det inte finns
någonting på hyllorna. Det är lite så också med den här ekologiska produktionen. Det är nog i producentledet som man inte vill känna till denna efterfrågan och utveckla produkterna och förädla dem.
Vi pratade mycket om tro här och jag är en ren amatör, men jag tycker att
hallon är det mest exklusiva bär vi har. Många tycker att det är jordgubbar
och de är vackra och söta ibland. Men hallon är en delikatess! Jag frågade en
odlare om det är lönsamt med hallon. Han sade att det var väldigt lönsamt att
odla hallon och de tar väldigt små arealer. Men det kräver förstås att man
måste satsa mycket mera än att bara följa rutiner och annat som rådgivarna
säger. Det skulle vara väldigt fint om Åland blev hallonens land.
Fru talman! Det är en bra tredje tilläggsbudget och en rolig läsning. Vi
snackar om framtiden och inte bara om sorger och eländen. Vi ser fram emot
att både hallon börjar odlas och att fiskarna växer både här och där på Åland.
Tack, fru talman.
Ltl Brage Eklund

Tack, fru talman! Som alla förstår så är det ett enigt utskott som står bakom
det här betänkandet. Vi diskuterar fortsättningen på försöksverksamheten
och utskottets formuleringar. Man skriver: ”hushållningssällskap r.f., försöker medverka till att en sådan försöksverksamhet eller demonstrationsodling blir kvar på Åland som är nödvändig för att utveckla grönsaks- och
fruktodlingen”. Här har det gjorts tolkningar på vad utskottet menar. Som ltl
Fogelström sade så fick vi information från de sista hörandena att det finns
ett behov av att fortsättningsvis ha försök på grönsaker bl.a. sallader och delvis nya sorter. Det finns ingen möjlighet för odlarna själva att bedriva dessa
försöksverksamheter. Det pratas också i betänkandet om försöksodlingar hos
enskilda odlare och det går ju absolut, men då gäller det att det finns en kontinuitet i uppföljningen av odlingen som baserar sig på en objektiv person.
Det ska vara en person som i förlängningen inte ledsnar på att föra dagbok
och följa upp odlingen. Man för dagbok på utvecklingen av grödorna. Om
landskapsregeringen ska skriva in detta i något särskilt avtal med hushållningssällskapet så kanske odlarna funderar några gånger innan de åtar sig ett
sådant ansvar. Frågan är om det inte borde finnas åtminstone en person som
följer upp försöken hos enskilda odlare för att få en objektiv bedömning och
ett trovärdigt resultat. Inte för att jag misstror odlarna men försöken kanske
misstros. Det är mera proffsigt om det är någon person som bevakar försöken
och uppföljningen.
En skrivelse från de ekologiska odlarna har i efterhand kommit till min
kännedom Den skrivelsen visste jag inte om före vi klubbade det här betänkandet. I skrivelsen påpekar man bl.a. att det är viktigt med försök på ekoodlingar och att det finns försök inom eko-odlingen förankrade på Åland så
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får man de naturliga odlingsförhållandena relaterade så att man inte baserar
sig på försök som bedrivs i Danmark eller någon annanstans. Försöken måste
vara trovärdiga.
I skrivelse nämns funderingar på ett lokalt producerat ekologiskt öl. Man
har haft fungerande försöksverksamheter som avslutas nu. Eko-odlarna har
också lyckats ta vara på gamla spannmålssorter som är ganska viktiga för
framtiden. Många av sädsorterna är sönderförädlade idag och därför har man
livat upp gamla sorter för att se hur de anpassar sig i eko-odlingar.
Det är lite synd att man inte har tagit hänsyn till detta eller om det aldrig
har kommit fram till hushållningssällskapet. Jag vet inte. Jag kan inte gå in i
de detaljerna och jag har inte kunskaperna heller. Kanske det finns någon
som har den kunskapen?
Hushållningssällskapet borde kanske fundera på om de kan använda resurserna så att de kan ha en uppföljning på eko-odlingarna och bedriva dem
fortsättningsvis. Eller hur kan man göra?
Det nämndes att man har överfört pengar på rådgivning och det är helt
okej. Rådgivningen baserar sig ju oftast på försök. En rådgivare har inte uppfunnit råden själv, det är ju från försöken som han tar sina kunskaper. Det
här kanske inte riktigt matchar.
Jag vet inte, jag står bakom betänkandet, men det finns tankar som borde
klargöras. Är detta det bästa vi gör? Det får man väl överlåta till hushållningssällskapet att titta på. Jag ville lyfta den här frågan i varje fall för den är
ganska viktig. Har man en gång lagt delar av de försöken som har ett värde så
sedan återlivas de absolut inte igen, utan då är vi beroende av försök som
görs någon annanstans. Vi fick information om att försök av den art som har
bedrivits här på grönsaksodlingar inte finns i Finland. De närmaste försöken
var i Danmark, om jag inte missminner mig, men i Danmark har vi ett helt
annat odlingsklimat.
Det här är inget förslag till ändring av betänkandet, men det är tankar till
dem som funderar på fortsättningen av försöksverksamheten för hushållningssällskapet. Man kanske borde titta på grönsaksbiten och ekologiska odlingens framtida försök. Det är synd om vi förstör de möjligheterna också eftersom det inte är så lätt att få försök på ekologisk odling.
Vi har flera duktiga entreprenörer som har specialiserat sig på odling, utveckling och förädling av säd. När man sysslar med den verksamheten så har
men inte så mycket möjligheter och tid och råd att göra egna försök.
Detta var lite tankar. Tack, fru talman.
Ltl Barbro Sundback, replik

Med anledning av ltl Brage Eklunds anförande så framgår det här av
”Landsbygdsnytt” när det gäller förändringar inom hushållningssällskapets försöksverksamhet bl.a. att ”man kommer att avsätta medel för
att ersätta jordbrukare som är villiga att tillsammans med hushållningssällskapets rådgivare anlägga demonstrationsodlingar och försök”. Det låter som en modern och effektiv tanke. Om det sedan inte
finns intresserade och villiga så då måste man göra någonting åt det.
Vad gäller den ekologiska odlingen så står det; ” man vill ha en ny
start av ekologisk rådgivning tillsammans med HS i Uppsala där inriktningen på rådgivningen bestäms av de ekologiska odlarna på
Åland.”
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Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Brage Eklund, replik

Som jag sade så är jag inte emot försök hos enskilda odlare men det
borde finnas en trovärdig uppföljning av försöken så att andra grönsaksodlare kan ta del av de här försöken på ett bra sätt.
När det gäller de ekologiska odlarna så önskar jag att ltl Sundback tittar på eko-odlarnas skrivelse som har kommit. Det är inte jag som har
hittat på det här utan jag läser från deras skrivelse. Jag visar gärna ltl
Sundback skrivelsen så får hon själv studera den.
Ltl Barbro Sundback, replik

Alltid när det ska ske förändringar så är de grupperna som blir påverkade rädda för att det ska bli försämringar. Jag uppfattar nog att det
finns en uppriktig vilja, både från regeringen och hushållningssällskapet, att göra de här strukturomvandlingarna för att bli effektiva och moderna.
Ålands Framtids sade tidigare här att allting ska vara som det alltid
har varit och lite så känns det nu när ltl Brage Eklund för fram de här
åsikterna samtidigt som han omfattar betänkandet. Det är lite som att
äta kakan och ha den kvar eller att vara budbärare åt sådana som kanske
är, med fog också, rädda för förändring.
Ltl Brage Eklund, replik

Ja, ltl Sundback, jag tror att jag har varit med om mera förändringar när
det gäller utveckling inom jordbruket än vad ltl Sundback vet om. Jag
tror att jag kan den sidan och jag är inte rädd för förändringar, det har
jag fått uppleva hela mitt liv som jordbrukare.
Jag ville bara lyfta frågan därför att det har kommit fram i samband
med skrivelsen från de ekologiska odlarna och i samband med hörandet
att det finns en rädsla för att det här inte blir bra. Då måste man kunna
föra den diskussionen i hushållningssällskapet och med de berörda så
att det blir bra.
Jag står bakom betänkandet men vissa saker har kommit till min
kännedom efter skrivningarna i betänkandet, men jag ändrar inte åsikt
för det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Vi står bakom det som utskottet säger i sitt betänkande angående
försöksverksamheten. I bästa välvilja uppmanar vi landskapsregeringen att
göra bedömningar utifrån det som står i betänkandet. Det finns en viss skillnad i det som står i betänkandet om grönsaksförsöksverksamhet jämfört med
landskapsregeringens förslag som inriktar sig mera på frukt och bär.
När man ser i backspegeln så kunde man önska att landskapsregeringen
hade informerat lagtinget redan i samband med budgeten vid årsskiftet om
den planerade förändringen. Vi har erfarit att så var också tanken, men det
fanns en viss förbistring i kommunikationen mellan hushållningssällskapet
och landskapsregeringen som medförde att man inte kom med den informat1108

ionen. Det skulle ha varit bättre om den här diskussionen skulle ha förts inför
det år när man ändrar i verksamheten istället för att nu lite gummistämpelaktigt kunna konstatera det efteråt.
Att se i backspegeln kan inte i sak förändra särskilt mycket. Vi står bakom
betänkandet och konstaterar att också i den här verksamheten måste det
ibland ske förändringar precis som med allt annat. Ingenting varar för evigt.
Gällande de satsningar som föreslås i tilläggsbudgeten vill jag konstatera
för liberalernas del att vi genomgående under den här mandatperioden också
har stött och gett vårt bifall till förslag som siktar på att skapa arbetsplatser,
öka tillväxten och få fart på hjulen på Åland. Vi har ingen avvikande åsikt i
det här sammanhanget.
Med talmannens tillåtelse att tänkte jag ta på mig den kommunala hatten
avslutningsvis och samtidigt ta den av mig för att på det sättet hedra det engagemang som näringsministern har visat i frågan om satsningen på fiskmjölsfabriken i Kumlinge. Jag tänker speciellt på fredagkvällen den 20 mars
då näringsministern, istället för att efter veckans vedermödor umgås med sin
familj, valde att komma till Kumlinge för att informera om landskapsregeringens planer gällande den här satsningen. En sen fredagkväll! Tack för det!
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Det är hushållningssällskapet i samråd med Ålands producentförbund
som har gjort prioriteringarna när det gäller försöksverksamheten. Det
är inte landskapsregeringen som har gjort prioriteringarna.
Jag fick i varje fall den uppfattningen att kommunikationen inom odlarleden inte har varit riktigt perfekt. Åtminstone har det inte fått något
genomslag enligt det som vi hörde sedan från specialodlarna, vilket vi
också påpekade när vi träffade dem.
Det viktiga är att man följer odlarnas prioriteringar inom de ekonomiska ramar som finns.
Ltl Mats Perämaa, replik

Fru talman! Så är det visserligen. Producenterna har via Ålands producentförbund gett sitt samtycke till de här förändringarna. Hushållningssällskapet ska väl uppenbarligen genomföra dem. Gällande de ekonomiska ramarna så kommer den här förändringen rimligen att ge utslag
på det budgetförslag som kommer att ges inför år 2016. Totalt sett anslagsmässigt så kommer det att ske en viss minskning.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat. Diskussionen är avslutad.
Detaljbehandlingen börjar. Först föreläggs betänkandets klämmar och efter det motiveringen. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
Föreläggs betänkandets första kläm för godkännande. Klämmen är godkänd.
Föreläggs betänkandets andra 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
7

Landskapsregeringens externpolitik
Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande (SJPN 2/2014-2015)
Landskapsregeringens meddelande (M 1/2014-2015)
Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.
Diskussion.
Ltl Danne Sundman

Tack, fru talman! Jag ska kort presentera självstyrelsepolitiska nämndens betänkande över meddelandet om landskapsregeringens externpolitik.
Som vanligt talar betänkandet för sig självt och läsning rekommenderas.
Nämnden föreslår att lagtinget bringar betänkandets motivering till landskapsregeringens kännedom, särskild läsrekommendation till regeringen.
Under nämndens synpunkter kommer jag att beröra några saker. Det börjar redan på första sidan med det nordiska samarbetet där nämnden skriver:
”Nämnden anser att det nordiska samarbetet inom ramen för Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet utgör en viktig externpolitisk arena för
Åland.” Det är fortsättningsvis det viktigaste som vi gör och har nytta av i
Nordiska rådet. De kontakter som vi kan skapa är jätteviktiga.
Man kan generellt säga när det gäller Nordiska rådet och all extern politik
att det är ett omfattande och arbetskrävande politikområde. Vi har små resurser till buds. Det är viktigt att prioritera och hitta konkreta frågor som
man siktar in sig på i alla dessa samarbetsområden. Det är viktigt att knyta
kontakter inför framtida utmaningar och det gör vi särskilt inom Nordiska
rådet med de nordiska länderna och särskilt med våra grannländer som vi
kan ha konkret nytta av. Det är väldigt viktigt att hela tiden uppdatera och
bilda nätverk när det kommer nya politiker så att det rullar på.
När det gäller det nordiska så är det främst två saker som nämnden berör.
Det är frågan om ett självständigt medlemskap för Åland i Nordiska rådet.
Färöarna och Grönland driver på lika som man en gång i tiden drev på när
Åland kom med. ”Nämnden ställer sig positiv till att Ålands delegation deltar i det pågående utredningsarbetet som kan ge ett underlag för eventuella
framtida beslut i frågan. Utredningen bör enligt nämndens mening innehålla en analys av vilka möjligheter ett självständigt medlemskap kan medföra samt av vilka politiska insatser samt ekonomiska och administrativa
resurser som krävs.” Alltså en mätning av nyttan och kostnaderna för det
här. Det är i övrigt positiva signaler att fortsätta.
Likaså när det gäller Nordisk förbundsstat, som kanske mera är ett visionsarbete, så finner nämnden det intressant och följer med intresset och utvecklingen i det ärende.
Herr talman! Sedan om sjöfartsfrågor och IMO, en viktig organisation för
åländsk sjöfart. Det är ett arbete som nämnden särskilt har valt att lite fördjupa sig i. Det här har också finans- och näringsutskottet nämnt i sitt yttrande och de slutsatserna omfattas av nämnden. Utskottet konstaterar att
arbetet med sjöfartsfrågor idag bedrivs inom flera olika avdelningar inom
landskapsregeringen och räknar i sitt betänkande sedan upp en ganska bred
palett av insatser som görs för sjöfarten. ”Nämnden konstaterar att sjöfartsfrågorna är splittrade mellan de olika avdelningarna och anser mot bakgrund av sjöfartsnäringens stora betydelse för Åland, att behovet av sam-
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ordning inom landskapsregeringen är stort”. Det viktigt att återigen prioritera rätt frågor och att resurserna kan samarbeta på ett klokt sätt.
Jag väljer att inte säga någonting om B7 samarbetet.
När det gäller regionkommittén så har nämnden gjort en liten fördjupning.
Vi har haft hörande och fått redogörelse över aktuella frågor och hur arbetsrätten numera går till. Det finns mycket åsikter om regionkommittén, men
tillsammans med andra insatser så kan det vara en av dropparna som urholkar stenen. Genom att vara synkroniserad med andra kanaler så kan man få
igenom frågor på basen av skrivningar där regionkommittén har yttrat sig
över kommissionens förslag. Det som görs i regionkommittén är en droppe
minst och ibland kan den ha viktig effekt. Även här är kontaktskapande med
andra regioner runt om i Europa, där det kan finnas gemensamma frågor att
identifiera och driva, väldigt viktigt. Det prioriteras också av dem som innehar det här uppdraget. Vi skriver: ”Nämnden anser i likhet med landskapsregeringen att representationen i regionkommittén är viktig därför att den
ger möjligheter till kontaktskapande verksamhet med andra regioner och
lokala samfund från EU-länderna i avsikt att skapa nätverk och allianser
för att driva frågor som är av betydelse för Åland.” Det här är svårt att veta
på förhand så det är viktigt att vara bred i sitt kontaktskapande och försöka
fundera ut vilket nätverk man kan ha nytta av.
Herr talman! Sedan kommer ett problemområde som självstyrelsepolitiska
nämnden har berört tidigare flera gånger, senast nyligen i sitt betänkande
över s.k. 32 § redogörelsen, nämligen upphovsrätt. Det här är ett omfattande
problemområde som tenderar att eskalera i takt med digitaliseringen av samhället. När jag presenterade betänkande då sade jag att det var bättre förr när
det var sämre på Anton Kalmers tid när det bara fanns en TV-kanal eller möjligtvis två som man jagade. Nu har vi hela den digitala konsumtionen som
kan ifrågasättas, ålänningarna kan bli utanför en marknad och det har ofta att
göra med upphovsrättsfrågor i någon mån.
Ett konkret förslag från nämnden: ”Nämnden har erfarit att det inom förvaltningen sedan våren 2015 finns en tvärsektoriell informell tjänstemannaarbetsgrupp som samarbetar i upphovsrättsliga frågor. Enligt nämnden
är det inte tillfredsställande att en informell arbetsgrupp utan uttalat mandat och uppdrag ska ansvara för de komplicerade och självstyrelsepolitiskt
viktiga upphovsrättsliga frågorna. Nämnden anser att landskapsregeringen bör fördela tillräckliga resurser för ändamålet. Vidare borde enligt
nämnden en formell tvärsektoriell arbetsgrupp bestående av såväl politiker
som tjänstemän, med uppdrag att i samverkan ansvara för och driva de
media- och upphovsrättsliga frågorna i förhållande till såväl EU som till
Norden, finnas.” Det är ett konkret förslag från nämnden.
I samband med presentationen av redogörelsen sade jag också att det här
kanske bör tas i beaktande när den kommande regeringen, efter tredje söndagen i oktober, tillsätts. Att man ger ett tydligt ansvar åt en minister för de
här frågorna och gör det ansvaret också tvärsektoriellt.
Herr talman! Vidare till HELCOM där nämnden också har haft höranden.
Nämnden kan konstatera, liksom tidigare, att det här arbetet är viktigt. Inom
HELCOM bedrivs arbetet inom fem permanenta och tre tidsbegränsade arbetsgrupper. Arbetsgrupperna tar sedan fram förslag och strategier som
HELCOM:s styrgrupp, Head of Delegation HOD, fattar beslut om. Styrgrup-
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pen träffas två gånger per år. På HELCOM:s årliga kommissionsmöte fattas
beslut om budgeten och antas rekommendationer för skydd av den marina
miljön. De strategiskt viktiga besluten fattas på ministermötet som hålls vart
tredje år. Åland deltar främst på tjänstemannanivå. Nämnden säger i sitt betänkande: ”Nämnden anser att det vore till fördel om även den politiska nivån mera aktivt och kontinuerligt deltog i och utövade inflytande över
HELCOM-arbetet. Nämnden uppmanar därför landskapsregeringen att se
över landskapsregeringens befintliga arbetsformer i syfte att stärka det politiska deltagandet i och inflytandet över HELCOM:s arbete. I övrigt stöder
nämnden landskapsregeringens prioritering att inom HELCOM-arbetet via
tjänstemannanivån särskilt fokusera på sjöfarts- och vattenbruksfrågor. Ett
exempel där landskapsregeringen har agerat föredömligt är engagemanget i
kampen för att få kryssningsfartyg att sluta dumpa toalettavfall i Östersjön,
vilket är alldeles förfärligt att det fortsättningsvis får pågå.
För att uppfylla löftet att hålla mig kort så vill jag snabbt nämna tullkodexen. Det arbetet har pågått länge och nu börjar det landa. Här har man slitits
mellan hopp och förtvivlan. Kommer detta att göra stor nytta? Kommer vi att
få fördelar? Detta är fortsättningsvis lite svårt att avgöra. Det är fortsättningsvis viktigt att bevaka det här och försöka få ut så mycket nytta som möjligt med arbetet med att de så kallade delegerade akterna och genomförandeakterna fastställs. Nämnden nämner i sitt betänkande i flera steg vad som är
viktigt att prioritera och stöder också landskapsregeringens arbete till den här
delen.
Vidare uttrycker sig nämnden om beredningen av EU-lagstiftningen inom
landskapet. Där är det lite samma visa som tidigare. ”Nämnden anser att det
är angeläget att lagtinget involveras i EU-ärenden som är av särskilt intresse för Åland kontinuerligt och i ett mycket tidigt skede.” Det här arbetet
måste ständigt försöka fås längre upp på agendan. Det är viktigt enligt nämndens mening.
”Nämnden önskar även framhålla att lagtingets utskott har ett eget ansvar att regelbundet höra landskapsregeringen i fråga om aktuella EUärenden samt på annat sätt aktivt följa aktuella EU-ärenden inom sitt ansvarsområde.” Det är också därför som nämnden i det här fallet vill att utskotten engagerar sig i det externpolitiska arbetet i och med det här meddelandet, för att marinera hela lagtingsorganisationen med det här tänket.
Till sist vill jag helt kort beröra ikraftträdandet av internationella förpliktelser där nämnden skriver rätt så mycket. Det har att göra med de här två
ärendena som vi har haft under året; ESK-konventionen och tortyrkonventionen, där det kort beskrivet har framgått problem. Finland har ratificerat
och satt de här konventionerna ikraft utan att Åland på rätt sätt har godkänt
dem. Nämnden för här ett resonemang om hur man implementerar konventionerna och anpassar sig efter dem. Det är viktigt att Åland ges samma möjligheter som man har i Finland att hinna ändra lagar osv.
Nämnden räknar till sist upp fyra franska streck med åtgärder som är viktiga i det här arbetet. Enligt nämnden innebär det att meningen med självstyrelselagens 58 § ska följas. Man ska underrättas i tid om förhandlingar kring
det här. Det måste fungera så att man kan förbereda sig. När det kommer sådana här underrättelser så måste man i god tid kunna avgöra vilka åtgärder
som måste göras på Åland, vilket bör nämnas i det dokument som landskapsregeringen tar fram inför behandlingen av de här ärendena. Nämnden undvi1112

ker helst det som har varit nu och anser att det bör fungera på ett bättre sätt i
kontentan av det fjärde stycket.
Nämnden skriver till sist: ”Nämnden konstaterar att självstyrelselagens
bestämmelser med krav på lagtingets bifall till ikraftträdande av internationella avtal ger Åland en möjlighet att ta ställning till om avtalen ska sättas i kraft i landskapet men också ett ansvar att leva upp till de internationella förpliktelserna varför implementeringen i synnerhet när det är fråga
om obestridliga lagstiftningskonflikter är brådskande.” Om vi ska kunna
uppfylla vårt ansvar bör hela den här kedjan bakåt i fabriken fungera.
Det var, herr talman, en kort presentation. Tack.
Ltl Anders Eriksson, replik

Tack, herr talman! Det man skriver om nordiskt samarbete är i grunden
väldigt positivt. Man skriver: ”Utredningen bör enligt nämndens mening innehålla en analys av vilka möjligheter ett självständigt medlemskap kan medföra samt av vilka politiska insatser samt ekonomiska och administrativa resurser som krävs.” Jag tycker att det är en
bra skrivning. Ofta när man vill göra något nytt och flytta fram positionerna så radar man upp alla svårigheter, men här skriver man faktiskt om
möjligheterna och det tycker jag att är bra.
Däremot har jag relativt god insyn i det här men jag förstår inte riktigt
vilken utredning nämnden hänvisar till. Kanske nämndens talesman
kan berätta det för mig?
När det gäller nordisk förbundsstat så skriver nämnden att man följer
med frågan med intresse. Jag tolkar det som att man också här är positiv
och har ett positivt intresse, men det framgår inte.
Men min fråga var; vilken utredning menar man?
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Det har jag lite svårt att svara på. Jag fick den uppfattningen under hörandet att det här på något vis ska analyseras och utredas, vem som är huvudman. Vilken utredning det skulle handla om kan
jag inte svara på. Men om det är fel formulerat så är det viktigt att det
här utreds. Nämndens mening är att man ska se både på möjligheter
men också på vilka tilläggsresurser det innebär och vilka resurser det
kan tas av annat.
Ltl Anders Eriksson, replik

Nämnden konstaterar i sitt betänkande att Grönland och Färöarna driver den här frågan och det kan jag ganska långt hålla med om. ”Nämnden ställer sig positiv till att Ålands delegation deltar i det pågående
utredningsarbetet”. Det finns nog de facto inget pågående utredningsarbete. Färöarna och Grönland delvis har sina positioner ganska klara. I
den policy som vi tog fram i delegationen i Nordiska rådet pekade vi på
att man bör utreda det här ordentligt. Vilka är kostnaderna och vilka är
de administrativa konsekvenserna? Det borde synbarligen vara en fråga
för landskapsregeringen att bereda. Men när man tittar på den här texten så får man lite uppfattningen att det skulle vara ett utredningsarbete
som pågår och som drivs av Grönland och Färöarna och det känner åtminstone inte jag till. Jag tror inte att ett sådant utredningsarbete existerar.
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Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Det ska läsas som att nämnden anser att det är viktigt att
det här utreds. Om det är felaktigt formulerat och syftar på de drivande
parterna så läs det som en hälsning till landskapsregeringen att ta tag i
detta och ta reda på följderna enligt det som nämnden erfor under höranden med delegationen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Christian Beijar

Herr talman! Jag kommer också lite längre fram att tangera den här diskussionen som ltl Anders Eriksson tog upp kring utredningen.
Självstyrelsepolitiska nämnden påtalar bl.a. att Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet utgör en viktig externpolitisk arena och det tycker jag att
man bra kan hålla med om.
För att ytterligare betona Ålands delegation i Nordiska rådet och dess arbete har vi, som jag tror för första gången, utarbetat en policy för delegationen i Nordiska rådet som också bifogats betänkandet. Vår avsikt är att varje ny
delegation i samråd med självstyrelsepolitiska nämnden uppdaterar denna
policy och modifierar den i enlighet med delegationens politiska prioriteringar. Det ska i princip vara ett dokument som förnyas varje lagtingsperiod. Vi
har i den bifogade policyn kort beskrivit historiken och hur det nordiska samarbetet fungerar, framtiden och prioriterade politikområden.
Herr talman! Nu kommer jag till skrivningarna från självstyrelsepolitiska
nämnden angående övervägandet om ett självständigt medlemskap för Åland
i Nordiska rådet.
Jag håller med nämndens åsikt att Åland ska ha samma status och ställning i det nordiska arbetet som Grönland och Färöarna, men däremot uppfattar jag inte att Färöarna och Grönland för närvarande skulle driva frågan om
en självständig delegation. Däremot finns det enskilda framstående politiker
på dessa orter som anser att det vore bra och som driver den frågan. Mig veterligen har man inte tagit en total politisk ställning till att man ska ha det på
det sättet.
Självstyrelsepolitiska nämnden skriver också att man ställer sig positiv till
att Åland deltar i det pågående utredningsarbetet som kan ge underlag för
eventuella framtida beslut i frågan.
Självstyrelsepolitiska nämndens viceordförande Danne Sundman sade att
han har fått uppgifter från Ålands delegation i Nordiska rådet att ett utredningsarbete pågår. Men det är nog inte korrekt. I likhet med ltl Anders Eriksson är nog min uppfattning klar och tydlig, det pågår inget aktivt utredningsarbete och det har heller inte aktualiserats.
Ålands delegation i Nordiska rådet säger i sin policy, jag citerar: ”Ett självständigt medlemskap för Åland i Nordiska rådet är inte i juridiskt hänseende enbart en fråga för Nordiska rådet utan framförallt en fråga för de
berörda staterna. Landskapsregeringen kunde då tidpunkten är den rätta
efter att ha hört självstyrelsepolitiska nämnden i frågan belysa frågeställningen i ett meddelande till lagtinget innan beslut fattas om huruvida landskapsregeringen ska initiera förhandlingar enligt 58 § 1 mom. självstyrelselagen. Då skulle frågan öppet kunna debatteras i fråga om både för- och
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nackdelar. Frågan om självständigt medlemskap som sådan är en fråga för
lagtinget i sin helhet”. Det innebär att delegationen i den här policyn säger att
om det finns intresse för det här så är det en angelägenhet för landskapsregeringen. Men det finns inget utredningsarbete som är påbörjat i den här frågan. Om man ska aktualisera den här frågan så ska det göras av landskapsregeringen. Alltså landskapsregeringen skulle först ge ett meddelande, därefter
utreda konsekvenserna och förhandla. Så kort sagt utredningsarbetet ska
inte ligga på delegationens bord utan är i första hand en angelägenhet för
landskapsregeringen. Tack.
Ltl Anders Eriksson, replik

Ltl Beijar och jag har haft ett gott samarbete i Nordiska rådet och det ska
vi fortsätta med.
Det finns en liten nyansskillnad. Ltl Beijer sade att det inte är någon
som driver frågan om ett självständigt medlemskap från Färöarnas och
Grönlands sida. Jag har inte den uppfattningen. Vi har under högtidliga
former i Helsingfors undertecknat ett samarbetsavtal med Färöarna och
Grönland. Problemet finns nog hos oss också denna gång. Färöarna och
Grönland är färdiga och beredda att gå vidare, men vi vet inte riktigt vad
vi vill. Jag ska vara så diplomatisk att jag säger att vi inte vet riktigt vad
vi vill. Jag tycker inte att det är landskapsregeringens roll, det är ändå vi
som är ett parlament. Jag tycker att det som man skriver ifrån nämndens sida är mycket positivt. Vi måste få fakta på bordet även här så att
vi vet vad det kostar och vilka möjligheter det ger. Jag hoppas att den
här debatten kan leda till det så att vi vet vad vi ska göra, vad vi vill göra
och sedan kan landskapsregeringen sätta igång.
Christian Beijar, replik

Herr talman! Ltl Anders Eriksson sade att jag har sagt att ingen driver
frågan. Någonting sådant har jag inte sagt vare sig när det gäller Grönland eller Färöarna. Jag sade att det finns enskilda framstående politiker
som jobbar med den här frågan. Men totalt sett finns det inte ett genomgående politiskt beslut vare sig på Färöarna eller på Grönland om
att arbeta för en självständig delegation. Jag påtalade även i mitt anförande att det finns enskilda starka politiker som driver den här frågan,
så sade jag.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag har också drivit den här frågan från vår sida. Här ser jag faktiskt en
öppning i nämndens skrivningar och jag tar emot dem med stor glädje.
Enligt mitt förmenande är situationen den att både Färöarna och Grönland har det klart för sig vad de vill göra. Märkväl att jag sade i min förra
replik att frågan drivs delvis på Grönland för där har det varit ganska
stora politiska ändringar. Kontentan av det mötet som vi hade i Oslo
med Färöarnas och Grönlands delegationer blev att man inväntar vilket
ställningstagande Åland ska göra innan man börjar driva den här frågan
vidare på nordiskt botten. Mot den bakgrunden anser jag det som rätt
viktigt att man ifrån åländsk sida sätter igång att ta fram fakta och att vi
framförallt bestämmer oss vad vi vill. Vill vi ha en självständig delegation eller inte? Jag vill ha en självständig delegation.
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Christian Beijar, replik

Herr talman! Jag delar inte ltl Anders Erikssons kategoriska ställningstagande att Grönland och Färöarna har helt klart för sig hur man vill
göra och att man inväntar Ålands position i det här ärendet. Däremot är
det viktigt att man har en pågående diskussion. Som vi skriver i vår policy så möjliggörs det genom att landskapsregeringen får ta initiativ i
den här frågan.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Jag tycker personligen, i likhet med ltl Anders Eriksson,
att vi givetvis, om möjligheten ges, ska hålla oss framme och ha för avsikt att bilda en självständig delegation.
I egenskap av vice ordförande för självstyrelsepolitiska nämnden uttalade jag nämndens vilja. I det här skedet är nämndens vilja att det ska
utredas om man ska sikta framåt, men först vill man veta vilken nytta
det ger, vad det kommer att kosta oss i extra resurser och vilka konsekvenserna blir. Det syftningsfel som man kan läsa ut av texten ska ses
som det som Beijer nämnde att landskapsregeringen behöver göra en
utredning för det här meddelandet. Det är detta som avses. Det finns
ingen utredning som pågår just nu, men förhoppningsvis ska utredningen iscensättas.
Personligen är jag övertygad om att nyttan överväger nackdelarna,
kostnaderna och merarbetet för detta.
Christian Beijar, replik

Herr talman! Jag har inte tagit ställning till vare sig för eller emot en
självständig delegation. Jag och Ålands delegation har konstaterat att
bollen ligger hos landskapsregeringen. Det är precis som ltl Sundman
sade, det förutsätter att det utreds och att man även utreder de ekonomiska konsekvenserna osv. innan man tar beslut. Man måste alltid ha
ett bra och konsekvent beslutsunderlag.
Ltl Danne Sundman, replik

Herr talman! Så föreslår ju nämnden att ska ske. Så skall ske, punkt.
Sedan är Färöarna och Grönland också demokratiska samhällen. Där
finns olika partier med olika inställningar till den här frågan. Jag känner
inte i detalj till deras officiella inställning.
Personligen vill jag gärna göra sällskap med de progressiva krafterna
som vill hävda de självstyrande områdena och ser detta som en viktig
utvecklingsfråga. Det tar ju så klart lång tid. Det var också en lång och
delvis smärtsam process när Åland i tiden gick med och i Nordiska rådet
och då var det också Färöarna som gick i bräschen. Vi får återkomma till
detta. Jag kommer att följa det här med stort intresse.
Christian Beijar, replik

Herr talman! Jag tycker också att det är viktigt att återkomma i det här
ärendet. Vi håller med om att Åland ska ha samma status och ställning
som Grönland och Färöarna i det nordiska arbetet. Sker det en sådan
utveckling där så tycker jag att det är helt på sin plats att Åland följer
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med. Det är viktigt att vi vet om konsekvenserna, kostnaderna och dylikt
av att ha en egen självständig delegation. Det är ändå en viktig fråga.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Karl-Johan Fogelström

Herr talman! Jag fick för en halvtimme sedan uppdraget att på finans- och
näringsutskottets vägnar säga några ord. Jag har ingen hatt men jag kunde ha
två.
Finans- och näringsutskottet har i sitt utlåtande koncentrerat sig på energifrågorna vilket är ett högaktuellt ämne var än man rör sig i Europa.
Utskottet konstaterar att Åland har fina förutsättningar för förnybar
energi. Vi har gott om vind, vi har de bästa förutsättningarna i Finland och vi
har de flesta soltimmarna i Östersjön. Åland kunde mycket väl bli ett slags
testområde för olika former energilösningar. Finans- och näringsutskottet
framhåller att det är viktigt att vi utnyttjar energin på ett optimalt sätt, det
gör stor skillnad. Underskottet har erfarit att exempelvis uppdaterade byggbestämmelser, om man följer dem, kan leda till 20 procent mer energieffektiva byggnader. En femtedel kan kapas.
Det kommer nya regler i Europa, efter år 2019 ska i stort sett alla offentliga
byggnader vara så kallade nollenergi byggnader och samma regler ska gälla
för egnahemshus efter år 2021.
Finans- och näringsutskottet ser också gärna att arbetet med att skapa en
vettig infrastruktur på Åland fortsätter, bl.a. elbilar är väldigt väl lämpade för
Åland med våra relativt korta avstånd. Man kan stöda och stimulera uppbyggnaden av ett nät av laddningsstationer.
I vår egen verksamhet har Ålands teknologicentrum en nyckelroll i arbetet
med att göra Åland till ett testområde även för hela Finland. Det här arbetet
går nu in i ett mer avgörande skede tack vare det intentionsavtal som upprättas med finländska Clean och som bl.a. kommit till stånd tack vare installationen av den nya Finlandskabeln.
Finans- och näringsutskottet vill gärna att den segdragna frågan om överföringsavgifter på den del som kommer från Sverige ska få sin lösning. EU
kräver att transiteringsavgifterna ska minimeras, men Sverige håller fast vid
att Åland ska betala upp emot 1 miljon euro per år. Vi hoppas att man ska
kunna förhandla sig till ett bättre avtal.
Ett enigt utskott står bakom utlåtandet till självstyrelsepolitiska nämnden.
Sedan tar jag på mig BSPC-hatten. Temat för den kommande BSPC konferensen som hålls i månadsskiftet augusti-september i Rostock är innovationer inom social- och hälsovården.
Åland har genom ltl Annette Holmberg-Jansson varit aktiv i den arbetsgrupp som behandlar frågan. Arbetsgruppen färdigställer i morgon och på
fredag den rapport som ska presenteras på konferensen höst.
Ser vi framåt så kommer temat för nästa arbetsgrupp att bli hållbar turism,
vilket rimmar såväl med turistnäringen på Åland som med målsättningen att
Åland ska vara ett hållbart samhälle 2021. Ämnet för den här arbetsgruppen
föreslogs av den åländska delegationen och vi fick stöd för detta. Tack.
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Ltl Gunnar Jansson

Tack så mycket, talman! Kollegan Karl-Johan Fogelström lämnade ett värdefullt tillskott till betänkandet både beträffande finans- och näringsutskottets
yttrande, som är bilagt nämndens betänkande, och även BSPC:s redogörelse.
För egen del ska jag, utöver det som vice ordförande i sin presentation anförde, bara uppehålla mig kring tre punkter.
Bästa kollegor, vid denna sena timma är intresset för externpolitik i Ålands
lagting till den här delen, med all respekt, till synes begränsat. Å andra sidan
behöver naturligtvis inte närvaron i kammaren vara enda mätaren för graden
av intresse.
Det som har genomsyrat mycket av behandlingen i nämnden av detta
ärende är för det första uppdelningen i en skild redogörelse om självstyrelsepolitiska frågor och sedan för det andra att externpolitiska överväganden i ett
meddelande förefaller vara lyckosamt. Den har nog gått i rätt riktning. Nu är
det ordning och reda i de här frågorna på ett tydligt sätt och det är lättare att
hantera innehållen i respektive akt för de befinner sig de facto på lite olika nivåer, lite olika viktklasser i vår självstyrelsepolitiska verktygsbox.
Mina tre punkter rör strukturen i förvaltningen att hantera den här typen
av frågor. För det andra, dialogen med landskapsregeringen, om vi vill kalla
det hörsamhet eller i varje fall återkoppling-respons, förvaltningens reaktioner från nämndens iakttagelser och ställningstagande här i kammaren. Den
tredje delen gäller internationella förpliktelser, om vi vill använda den terminologin, som nämnden de facto skriver om i ett långt stycke i slutet av sin berättelse. Det är bekant men jag ska nämna några synpunkter på det.
Kollegor, strukturen i landskapets allmänna förvaltning härstammar från
sjuttiotalet. Den 1 juni 1973 trädde ämbetsverkslagen ikraft, den följde den
renodlade indelningen som, så långt det var möjligt, följde behörighetsområdena i de klassiska sex avdelningar som fanns och som egentligen nog fortfarande finns. Vissa justeringar har skett, namnändringar har genomförts och
ett regeringskansli har tillkommit. Men i grunden har vi en struktur i landskapets allmänna förvaltning som i mycket och i allt väsentligt går tillbaka till
ämbetsverkslagstiftningen från den tid jag nämnde.
Här har nämnden identifierat några områden, åtminstone tre-fyra, som visar på svagheten i förvaltningsstrukturen i ämbetsverket.
Vi har gränsöverskridande rättsområden och andra politikområden som
föga eller inte alls tar hänsyn till behörighetsfördelningen mellan lagtinget
och riksdagen och som egentligen inte alls kan ta hänsyn till behörighetsfördelningen mellan lagtinget och EU:s lagstiftande organ därför att EU inte
bryr sig om behörighetsfördelningar. Vi ser just inom de här områdena; internationell verksamhet inom sjöfarten-IMO, den stora frågan om de upphovsrättsliga ärenden och tullkodexen men kanske också behandlingen av internationella förpliktelser att landskapsförvaltningens struktur inte når upp i
takt med tidens krav.
Vi kommer till en punkt där man egentligen får lämna tankarna om behörighet som grund för hur förvaltningen ska fungera. Jag tror att vi håller på
att övergå till en regim där ärendets innehåll avgör hur det ska hanteras. Hur
detta ska fungera i praktiken är inte möjligt att rakt av säga. Jag sitter inte på
den kunskapen, men jag har den känslan och kanske erfarenheten av att sådana här sektoröverskridande aktiviteter blir mer och mer viktiga. Vi ser dem
inom sjöfartsfrågorna, nämnden har tagit fasta på dem, återger dem i sitt be1118

tänkande och uttalar de bekymmer som kollegan Danne Sundman gav uttryck för. Jag tror att vi med fog ska känna att de finns där, kanske ännu mera
inom dessa upphovsrättsliga frågor där förvaltningen har vidtagit åtgärder
men på en nivå som nog inte kommer att räcka till. Det krävs fastare tag här.
Tullkodexen är som den är, den är också i många stycken gränsöverskridande.
Jag tror, i takt med att självstyrelsesystemet utvecklas, att lagtinget själv
bestämmer vad man vill bestämma om. Då kommer också strukturen i förvaltningen och beredskapen i den att hantera den här typen av nya ärenden
och gränsöverskridande ärenden att aktualiseras på ett sätt som kräver stora
reformer. De ska man naturligtvis ta, vi är ju till för att fånga upp dem och
också be landskapsregeringen hantera dem.
Därmed avdelning två; hörsamheten. I de här ärendena och några till efterlyser nämnden ganska tydligt att landskapsregeringen bör handla i en viss
riktning och så ska det vara. Vi här i parlamentet är ju inte bara till för att reagera på händelser utan också för att försöka peka ut färdriktningen i den
omfattningen och i den mån vi tror oss kunna överblicka den. Nämnden säger
att vi vill ha respons inom de och de områdena. Jag är övertygad om att just
med det här sättet att göra politik, där självstyrelsepolitiken är satt i redogörelsen, medan externpolitiken, utrikespolitiken och internationellt rättsliga
ärenden behandlas mera som vardagliga ärenden. Då är det min bild av
nämndens hantering av frågan att vi gärna ser en mera målinriktad och distinkt respons i kommande meddelanden. Landskapsregeringen ska inte bara
respondera hur man förhåller sig till EU utan också hur man förhåller sig till
lagtinget.
Jag övergår till den tredje delen, den är viktig och den är mycket intressant
Texten är välformulerad vilket den brukar vara när man läser bekanta texter.
Vi har haft den här texten tidigare flera gånger.
Här går jag till ett annat aktstycke; lagtingsordningen. Vi diskuterade lagtingsordningen tidigare idag. Hanteringen i lagtinget av bifall till internationella fördrag eller förpliktelser undergår en ganska stor förändring i förslaget
till ändringar av lagtingsordningen. Kollegorna har säkert iakttagit den ändringen. Den tar fasta på den utvidgade kompetenskompetens som lagtinget
har skaffat sig. Inte utan framgång får man säga. Det härrörs ju från hanteringen av ESK-fördraget och antitortyrkonventionen. Det här kommer nu till
uttryck i den ändrade lagtingsordningen enligt vad förslaget innehåller i åtminstone två paragrafer; 53 § och 58 §. Det är ingen stor dramatik. Lagtingets
bundenhet vid en presidentframställning ska inte vara så rigid som hittills.
Lagtingets behörighet att hantera den här typen av frågor ska öka. Jag menar
att texten här i nämndens betänkande är väldigt välbalanserad och sitter i tiden. Det var också via lagtingsordningen som innovationen infördes enligt
vilken landskapsregeringen ska yttra sig över de konventioner som kommer
till lagtinget för bifall ifall talmannen önskar att det är påkallat eller att lagtinget bestämmer att nu vill vi veta. Landskapsregering har givit yttranden
såsom lagtingsordningen och arbetsordningen föreskriver. De yttrandena har
varit, enligt min mening, till stor hjälp för hanteringen av dessa ärenden här i
kammaren.
Nu anmanar nämnden regeringen att gå lite längre och ta hänsyn till var
den egna landskapslagstiftningen befinner sig, på vilken nivå den befinner sig
i förhållande till den reglering som ingår i konventionerna. Det är mycket väl.
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För all del, landskapsregeringen har nog sagt ett antal gånger att samtycke till
det och det inte kräver någon ändring av gällande landskapslagstiftning. Det
här bör man kunna bygga ut, såsom nämnden också säger, till ett försök att
blicka in i framtiden. Kanske inte för dagen, men hur blir det i framtiden när
man har kunskap om hur dylika förpliktelsen kan påverka vårt samhälle och
därmed vår lagstiftning?
Nämnden har den här distinktionen i texten. När bör lagtinget säga nej, att
landskapslagstiftningen inte riktigt svarar mot den? När kan man ha rådrum
om att anpassa den? När bör vi säga stopp till Finland? Vi måste vänta på det
som kallas en implementering för att det här ska fungera.
Allt detta är innovationer som jag hälsar med stor tillfredsställelse. Jag
hoppas också att detta ska blomma ut i tiden. Det här ställer alltså krav på
förvaltningen och så ska det vara. Tack, talman.
Minister Wille Valve, replik

Ltl Jansson har rätt vad gäller sättet att jobba på. Vi har helt nya uppmaningar i form av upphovsrättsproblem, vilket också har förutsatt helt
nya sätt att jobba på. Det är därför som vi har skapat en tjänstemannagrupp som till en början leddes av vår specialrådgivare i Bryssel. Den
gruppen är facköverskridande, där finns tjänstemän från flera olika avdelningar som jobbar gentemot samma mål. Det är en kraftansamling
från förvaltningens sida. Även från politisk sida har vi prioriterat den
här frågan inte minst i brev till ansvariga kommissionärer och ledande i
de politiska partierna i Europaparlamentet.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Talman! Goda nyheter! Tack minister Valve, utmärkt!
Det kallade jag hörsamhet. Jag pratade också om kommunikation och
politiskt umgänge. Utmärkt! Så här ska det gå till. Jag har inget att invända, tvärtom. Jag biträder den linje framåt som vi här fick höra. Tack
för det.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Axel Jonsson

Tack, fru talman! Externpolitik är en spännande rubrik att reflektera kring
och framförallt att få delta i utvecklingen. Det här dokumentet innehåller en
hel del intressanta förslag och tankegångar kring hur vi kan utveckla den
åländska självstyrelsen och samhället.
Vi kan konstatera, vilket jag säkert många gånger har sagt från den här stolen och kommer att säga igen, att inför framtiden ser vi en tendens att beslutsfattandet flyttas ut på en mera internationell nivå. Med detta ökar också
förstås behovet av att kunna vara med och påverka dessa beslut som påverkar
oss i allra högsta grad också här på Åland.
En av de största fördelarna med självstyrelsen är att vi har en form där vi
kan föra det åländska folkets kollektiva röst, inte bara i den här salen utan
också gentemot omvärlden. Vi tar redan idag den möjligheten på flera plan.
I det här dokumentet resonerar nämnden och vår delegation i Nordiska
rådet, på basen av landskapsregeringens meddelande, kring några viktiga
punkter för hur vi kunde utveckla denna röst i världen. Jag vill speciellt lyfta
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fram två exempel i det här sammanhanget. Resonemanget kring ett självständigt medlemskap i Nordiska rådet för att ytterligare stärka vår status och
vår röst i det nordiska samarbetet. Det är oerhört intressant för oss i Ålands
Framtid. Den plan som man nu målar upp från självstyrelsepolitiska nämnden är mycket konstruktiv. Det kan förhoppningsvis leda till någonting gott.
Nämnden betonar tre saker som man borde fördjupa sig i ytterligare, framförallt vilka möjligheter ett självständigt medlemskap kan ge. Utan att föregå
den utredningen kan man bara tänka sig den möjlighet det ger att faktiskt
ordna sessioner på Åland och få Nordens alla blickar riktade mot Åland. Både
politiker och journalister skulle komma från hela Norden för att diskutera
den nordiska framtiden under några dagar på Åland. Vad innebär den möjligheten? Jag tror att det innebär stora möjligheter för att sätta Åland på kartan.
Man uppmuntrar landskapsregeringen att närmare undersöka vilka politiska insatser som krävs för att lyckas med ett sådant projekt. Såsom jag upplevde diskussionen i självstyrelsepolitiska nämnden så innefattar detta att
känna av stämningarna i Norden på den politiska nivån. Hur ser medlemsstaterna i Norden på en sådan förändring av det nordiska samarbetet? Det här
är en väsentlig del i att kunna gå vidare i processen. Det är inte bara viktigt
att vi själva bestämmer oss för vad vi vill göra och förhoppningsvis att vi vill
göra detta, men vi måste också känna av och påbörja en diskussion med våra
grannar som vi då på självständig basis skulle samarbeta med i detta forum.
Det tredje är att utreda vilka ekonomiska och administrativa konsekvenser
detta skulle medföra. Det torde väl kanske vara den enklaste biten.
Från Ålands Framtids sida är vi förstås positiva till att gå vidare med detta
för att stärka Ålands röst i det nordiska samarbetet.
En annan rubrik som återkommer från ett betänkande från finans- och näringsutskottet för ett tag sedan är ambitionen att är att stärka engagemanget i
IMO, den internationella sjöfartsorganisationen. Det står klart efter alla de
diskussioner och den procedur som kom efter att svaveldirektivet spikades i
IMO. Man kan väl säga att vi vaknade lite sent här på Åland. Man inser nyttan av att kunna stärka sitt engagemang också i den här organisationen för att
på ett internationellt plan kunna bevaka frågor som påverkar Åland i allra
högsta grad. Nämnden skriver att det kunde vara bra att överväga närmanden
till IMO. Det är positivt att man också kan titta närmare på den här aspekten,
kanske utifrån samma struktur som man uppmanar landskapsregeringen att
göra beträffande Nordiska rådet. Det kunde vara intressant att få ett bättre
underlag också kring den biten.
Till vilken nytta ska man ha möjligheterna att höras internationellt? Jag
tycker att det framkommer två ypperliga exempel i självstyrelsepolitiska
nämndens betänkande kring externpolitiken. Det första är tullkodexen och
skattegränsen. Vi ser att det här är frågor som vi inte själva på Åland kan lösa.
Det krävs internationella förhandlingar för att få till stånd de förenklingar
som i alla fall de flesta av oss här inne vill se. Landskapsregeringen skriver att
man ska fortsätta diskussionerna med den finska regeringen. Det är ju förstås
mycket bra. Oerhört viktigt att påpeka här i sammanhanget är att inte släppa
den goda viljan och de goda intentioner som fanns för nästan ett decennium
sedan från den svenska tullens sida att faktiskt bidra till att hitta en lösning
på de här problemen. Nu har vi gått och väntat på att tullkodexen ska falla på
plats. Vi kanske har väntat onödigt mycket, man kunde ha påbörjat det här
1121

arbetet betydligt tidigare. Man kan åtminstone inte gömma sig bakom det
längre att tullkodexen strax faller på plats med tillämpningsanvisningar så att
hela paketet torde vara klart inom kort. Att redan nu sätta igång arbetet med
att involvera de svenska berörda myndigheterna är oerhört centralt för att vi
ytterligare ska kunna göra förenklingar i skattegränshanteringen med framförallt Sverige. Kan vi lösa det mellan Sverige och Åland så borde vi också ha
en modell som kan användas gentemot det övriga EU framöver. Vår uppmaning från Ålands Framtids sida är att börja med det. Vi tycker att det är positivt att nämnden tänker i samma banor.
Det andra konkreta exemplet på vilken nytta ett ökat internationellt engagemang kan ha är upphovsrätten som nämns kort i självstyrelsepolitiska
nämndens betänkande. Vi känner alla till SVT PLAY och vi känner till problemen med idrottssändningar som vi diskuterade här för en tid sedan i lagtinget. Vi känner också till de problem som finns kring olika applikationer
som blockeras på grund av de upphovsrättsliga gränserna som vi lever med i
dagsläget. Det här är också en internationell fråga i allra högsta grad. En
starkare röst i Nordiska rådet kunde till exempel spela roll och avgöra att vi
kan driva de här frågorna och få dem till ett resultat som ålänningarna vore
förtjänta av.
Sammanfattningsvis, fru talman, ju mera självstyrelsen växer och mognar
desto större blir också möjligheterna att utforma ett samhälle som inte bara
nationellt följer ålänningarnas vilja, utan också samverkar med omvärlden på
ett tillfredsställande sätt. Det är oerhört viktigt när vi diskuterar både dagens
och framtidens självstyrelse. Jag tror att det här är en del som vi i dagsläget
kanske inte riktigt inser vidden av framöver och vilken vikt dessa internationella organ har idag. Det är värt att fundera på och värt att ta med sig när vi
diskuterar de här frågorna i framtiden. Tack, fru talman.
Ltl Petri Carlsson

Fru talman! Jag tänker beröra finans- och näringsutskottets utlåtande när det
gäller specifikt frågan om elbilar. Man har tagit en form av åsnebrygga när
man har kopplat ihop det med ett led i marknadsföringen av Åland. Jag undrar om vi kommer att lyckas med det? Menar finans- och näringsutskottet att
vi ska vara ledande och satsa mycket på marknadsföring på det här området?
Jag är lite rädd för att vi kan vara för sent ute. Vi ska nog göra det här, det
tycker jag att är jätteviktig, men jag tolkar det som att det ska vara ett led i
marknadsföringen och det är väl okej. Vi borde ha gjort detta för tio år sedan.
Nu anser många detta som självklart. Vi blir inte unika genom att ha elbilar.
Oslo har satsat på att bli världshuvudstad när det gäller elbilar. De har gjort
en enorm satsning redan. Väldigt snart kommer Oslo stad att ha samtliga
sina bilar som elbilar. Det är ganska imponerande, men det finns många
andra ställen. För tio år sedan lyfte jag den här frågan. För bara sex år sedan
så lämnade jag in ett initiativ i staden i frågan efter att jag hade sett att Gävle
hade en lösning. Gävle hade tillsammans med näringslivet lyckas hitta en
lösning på infrastrukturen för elbilar.
Det som alltid har kommit emot beror egentligen på tre saker. Varför har vi
inte elbilar redan nu på Åland? Elbilar har ju länge varit på tapeten. Orsakerna är; batteriets pris, räckvidden på elbilar och avsaknaden av infrastruktur.
Priserna på batterierna har börjat gå ner, så det kan bli aktuellt. Räckvidden
har ökat på bilarna. Den tredje faktorn som kvarstår är avsaknaden av infra-
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struktur. Här har man jättebra skrivningar. Jag blev positivt överraskad att
man nu har beredskap att via sitt fastighetsverk, tillsammans med ÅTC, börja
bygga en semisnabbladdarstation vid landskapsregeringen. Vad nu en semisnabbladdarstation är? Kanske det är en station där man ganska lagom snabbt
kan ladda sin bil? Någon annan kanske vet vad det är?
Det är i alla fall jättebra att man gör det. Det måste finnas efterfrågan och
utbud. Här har vi på Åland haft ett moment. Det har varit svårt att få till
stånd infrastrukturen på grund av att efterfrågan inte har varit tillräcklig.
Samma sak är det att ingen vill investera i elbilar därför att det inte finns någon infrastruktur. Här finns det skäl att landskapsregeringen och kommunerna kommer in. Vi borde bredda det här och inte bara satsa på infrastruktur utan det måste finnas mera satsningar runt omkring. Man borde ta fram
miljöpolicys och regler vid inköp av bilar. Man kunde ha tidsbegränsade
bonusar som avdrag vid inköp av ny bil samt ökat reseavdrag när det gäller
miljöbilar osv. Det finns mycket insatser som man borde göra. Tillsammans
kunde detta ge det som man frågar efter i det här meddelandet, dvs. att också
få en marknadsföring av Åland och det som kopplar ihop med det här externpolitiska. Jag tycker att man behöver ta ett lite större grepp om detta än att
bara bygga en semisnabbladdarstation. Det är positivt att man också har en
diskussion med privata aktörer för det skulle vara värdefullt att de också
kommer med i detta. Tack.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Intressant infallsvinkel!
Jag kan berätta om tillståndet i Norge. Där är insatserna strikt ekonomiska. I Norge har man det säregna systemet att man har en beskattning av registreringar av bilar. Man har en registreringsavgift på ungefär
100 000 norska kronor per ny registrering, ungefär 1 200 euro. Det är
ett speciellt system. Elbilar är befriade från denna registreringsavgift i
Norge. Därutöver är elbilarna befriade från mervärdesskatten som är
20+ procent. Elbilar i Norge är också befriade från färjavgifter, tunnelavgifter och broavgifter. Här praktiserar Norge nu massiva ekonomiska
insatser. Jag är tveksam till om Åland någonsin kan ha råd med någonting sådant ens om man hade behörighet att besluta i ärendet.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag menade ändå att man ska ta ett helhetsgrepp. Det
behöver inte vara exakt de insatser som Norge gör. Jag nämnde att Oslo
har valt elbilar när de gör sina inköp på bilar. Det tycker jag att landskapet och kommunerna kunde överväga. Man måste göra det hand i
hand med satsningar på infrastruktur. Infrastruktur måste också finnas
samtidigt som man har miljöfordonspolicys och annat som medför att vi
får ett totalt grepp över detta. Det kan säkert ingå vissa bonusar. Jag
nämnde några exempel, men jag tog inte upp alla avgiftsbefrielser.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Talman! Vi är överens, kollegan Petri Carlsson. Jag bara peka på att såvitt jag förstår så det som gör att elbilar inte är populära hos oss är priset. Det är strikt ekonomiskt. Det finns detaljer om kyla på vintern men
det är tekniska detaljer. Det är ekonomin som det handlar om. När Finland kan utvecklas i stil mot Norge, ja då kommer det också att finnas en
1123

stor elbilsmarknad på Åland och framförallt i miljöer med begränsade
geografiska avstånd. Visst är vi på rätt, men jag tror att vägen dit är lång.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag har en liten annan nyanserad åsikt där. Jag tror
ändå att det kan finnas förutsättningar för att man är beredd att satsa.
Vi har också idag sett sådana på Åland som köper in elbilar. Det handlar
inte bara om priset. Det är också avsaknaden av infrastruktur. Det har
varit ett bekymmer att bilarna inte har tillräcklig räckvidd. Jag tror att
det beror på flera komponenter än enbart priset. Men priset har en väsentlig betydelse, ja.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Jag håller också med ltl Petri Carlsson. Det är flera polletter som måste
falla på plats. Det är infrastrukturen och det är priset. En reflektion när
det gäller att marknadsföra Åland för det bli viktigare och viktigare för
turisterna är att man kan turista hållbart. Ett Åland där man kan turista
ganska besvärsfritt med en elbil är ytterligare ett tillägg till att öka attraktionskraften för landskapet Åland.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Det är säkert rätt, det avseendet förstår jag. Däremot
tror jag att tåget är kört när det gäller att vi ska vara bäst på elbilar i
världen just nu. Vi borde ha gjort det här för flera år sedan, vilket jag
ville få fram. Jag håller däremot med om att det är bra att ha elbilar och
infrastruktur på plats men då av många andra skäl.
Ltl Karl-Johan Fogelström, replik

Jag tror tvärtom, tågen går hela tiden. Om vi ska få en sådan här attraktionskraft så är det viktiga att vi måste göra det. Det är rätt irrelevant om
någon annan gjort det på något annat. Det gäller ju vår turism. Det är
inget hinder att man har gjort det på andra ställen före oss.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag såg det inte heller som ett hinder. Jag tror bara
inte att det är detta som vi kommer att kunna marknadsföra oss på som
att vi är först och bäst på det här området.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Axel Jonsson, replik

Tack, fru talman! Jag delar fullt den uppfattningen vad beträffar elbilar,
vill vi verkligen göra någonting här på Åland så krävs det ett helhetsgrepp. Det krävs att vi tar fram en strategi där vi beaktar alla de här delarna som nämndes här kort. Mot den bakgrunden lämnade vi också
ifrån Ålands Framtids sida in en motion om att dels ta fram en sådan
här strategin och också titta på möjligheterna att inkludera åländskt
skatteavdrag för att kunna sätta Åland på kartan också vad gäller elbilar.
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Är det någonting som ltl Petri Carlsson stöder? Det lät lite så på hans
anförande.
Ltl Petri Carlsson, replik

Jag är öppen för att överväga alla alternativ. Det viktigaste är att man tar
ett helhetsgrepp. Nu uppfattade jag att finans- och näringsutskottets betänkande tog sikte enbart på infrastrukturen. Det är ju bra i sig, men
man behöver ta ett större grepp för att lyckas och få det här riktigt bra
på Åland.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Tack för ett intressant anförande. Jag vågar påskina att landskapsregeringen har kommit en bit på väg vad gäller att ta ett helhetsgrepp. Det är Ålands teknologi- och energicenter som ansvarar och arbetar med de här frågorna. Vi hade kunnat komma längre, det är sant, men
vi är en bit på väg.
Jag vill också passa på att informera om att man nu planerar flera
laddningsstolpar också i Godby centrum. Sakta men säkert kommer den
här strukturen att byggas ut och det är för turismen i första hand.
Det faktaunderlag som vi har tillgängliga visar att de flesta laddningar
av elbilar företrädesvis kommer att ske hemma och på jobbet. Som arbetsplats är det kanske också någonting för landskapsregeringen att
fundera på.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Det var positiva besked vad gäller infrastrukturen. Det
är jättebra. Ålands teknologicentrum bestämmer inte heller över hela
landskapsregeringens fordonspark. Jag vet inte om vi har en sådan policy idag att varje ny bilsinköp ska vara en elbil. Det kanske ministern
har bättre insyn i.
Precis som det sades vid ett större seminarium i Alandica om elbilar
så är det viktigt att sätta tydliga målsättningar. Har vi en målsättning
om hur stor andel elbilar som ska finnas på Åland och när? Man borde
sätta sådana målsättningar så att man verkligen sätter igång och arbetar
för att lyckas få fram det här. Det tror jag att är viktigt. Det gäller att ha
vissa visioner och målsättningar som man kan leverera sedan.
Minister Veronica Thörnroos, replik

Talman! Landskapsregeringens fokusområde har i första hand varit infrastrukturen och funderingar kring hur vi kan lösa den. Det är naturligtvis självklart att landskapet i samband med nyinvesteringar ska ta
hänsyn till miljöaspekterna.
Ltl Petri Carlsson, replik

Tack, fru talman! Jag har precis samma uppfattning som ministern att
man har haft fokus på infrastrukturen. Det är jättebra och positivt i sig.
Däremot så tror jag att man också behöver börja fundera framåt hur vi
tar ett helhetsgrepp med målsättningar, policys och jobba för att helheten ska fungera. Det behövs också insatser för att få till stånd en större
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satsning om vi ska kunna ha det här som ett led i marknadsföringen av
Åland, vilket faktiskt framgår i utskottets betänkande.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Harry Jansson

Tack, talman! Jag lovar att jag inte ska förlänga debatten mycket för er tappra
själar som är kvar i salen.
Med tanke på diskussionen om Nordiska rådet, ambitionen om ett självständigt åländskt medlemskap, vill jag säga att det är välkommet att Ålands
delegation i Nordiska rådet har formulerat en policy som till den här delen visar på en vision. Det är skönt diskussionen om huruvida ersättarna inom
Ålands delegation ska kunna vara representanter inom ramen för den finska
delegationen är ur världen, så att man kan fokusera på innehållet i både politiken och organisationen.
När det gäller Nordiska rådet så är det en av få politiska arenor där vi externt kan bedriva politiskt samarbete med framgång. Om man ser tillbaka på
historien så lyckades inte ambitionen att redan på sextiotalet bli en fullvärdig
medlem. Det finns olika uppfattningar om hur intresserad Finland var för ett
åländskt medlemskap. Men oavsett hur vi än gör, historiebeskrivningen
hjälpte Färöarna och Åland att tillsammans bli så starka så att man kunde få
en status inom Nordiska rådet.
Ålandsbekante Niilo Jääskinen formulerade sig så sent som år 2000 ungefär som så att om det överhuvudtaget har funnits en finländsk Ålandspolitik
så har det handlat om att hålla ålänningarna nöjda men osynliga. På det viset
är faktiskt det som hände 1970 och strax därefter av historisk betydelse och
en avvikelse från den regeln. Det har gett Åland en bra plattform för en samverkan som man inte nog kan uppskatta. Det är klart att ett självständigt
medlemskap sannerligen behöver funderas på. Har vi resurser för att klara av
det? Det kommer att påverka lagtingssidan och framförallt förvaltningen. Vi
är ju bara delvis med i beredande arbetsgrupper och utskott. Ett medlemskap
skulle kräva en enorm satsning från åländsk sida.
Men i takt med stigande självstyrelse så kommer vikten av Nordiska rådet
bara att stiga. Det ger oss då nya politiska områden att ansvara för och där
kommer ett samarbete på nordisk nivå att bli allt viktigare.
När det gäller det Nordiska rådet så måste de som blir representanter i
parlamentet här i oktobervalet komma ihåg att vi måste fördela posterna i
Nordiska rådet så att inte samma situation uppstår som idag, dvs. att vi i mittengruppen hittar tre av de fyra representanter som vi har på den parlamentariska sidan. Det är inte en bra fördelning av resurserna. Det har betytt att
det är mittengruppen som vi har bevakat hela tiden. Två år har vi bevakat den
konservativa gruppen och nu två år den socialdemokratiska gruppen. Vi
måste vara med överallt där besluten tas. Det är ju i de politiska grupperna
som besluten tas. Vi måste alla komma ihåg att ha en vettig fördelning där
möjligast många partier är representerade.
Det var allt, fru talman. Tack.
Talmannen
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
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Detaljbehandlingen börjar. Först föreläggs betänkandets kläm och efter det motiveringen. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
Föreläggs betänkandets kläm för godkännande. Klämmen är godkänd.
Föreläggs betänkandets motivering för godkännande. Motiveringen är godkänd.
Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.
Plenum slutar
Fredag 12.06.2015 klockan 09.30 hålls en frågestund och samma dag klockan 10.30
hålls nästa plenum. Plenum är avslutat.
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Frågestund
1

Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen
(F 3/2014-2015)
Till dagens frågestund har följande anmält att de önskar ställa en fråga: Vicetalman Viveka Eriksson och lagtingsledamöterna Anders Eriksson, Katrin Sjögren, Axel Jonsson,
Brage Eklund, Gunnar Jansson samt Mats Perämaa.
Talmannen avgör vem som ges ordet för att ställa en fråga och har rätt att förklara frågestunden avslutad även om alla anmälda frågeställare inte fått tillfälle att framföra
sina frågor.
Vid frågestunden riktar frågeställaren sin fråga till en av de närvarande ministrarna.
Frågan tillsammans med en eventuell motivering får räcka högst en minut. För svaret
på frågan får användas högst två minuter. Sedan frågan besvarats får frågeställaren
yttra sig högst två gånger. Den minister som besvarat frågan har rätt att yttra sig efter
varje sådant anförande. Samtliga dessa anföranden får räcka högst en minut.
Talmannen har rätt att avbryta diskussionen när hon anser den ställda frågan tillräckligt belyst.
Vtm Viveka Eriksson

Tack, talman! Hur ställer sig minister Ehn till existensen av ersättande skolor? Hur vill han stöda och framhålla alternativ pedagogik som ett alternativ
till kommunernas ordinarie skolsystem? Vad tänker ministern och landskapsregeringen göra om man tänker stöda den här verksamheten? Vad tänker man göra på lång sikt och på kort sikt?
Vi har ett alldeles aktuellt exempel när det gäller på Waldorfskolan som
brottas med svåra problem för att kunna fortsätta sin verksamhet. Just nu är
man osäker på om man ska kunna fortsätta i höst. Det är mycket otillfredsställande både för eleverna, för personalen och för föräldrarna.
Minister Johan Ehn

Fru talman! Den här frågan har varit aktuell under en tid. Vi gjorde en insats
från landskapsregeringens och lagtingets sida i höstas, i den budgeten som
togs då. Efter det har vi fört diskussioner tillsammans med Waldorfskolan.
När det gäller den kortsiktiga lösningen så håller Waldorfskolan nu på att
förhandla med kommunerna. Landskapsregeringen följer detta noggrant. Jag
träffade representanter, tillsammans med tjänstemän från min avdelning, för
en vecka sedan. Då bad jag att få fram ytterligare lite uppgifter kring den
ekonomiska situationen. Om skolan inte tillsammans med kommunerna hit-
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tar lösningar som säkrar verksamheten så ska jag ta till övervägande att hitta
lösningar ytterligare på kort sikt.
När det gäller den långsiktiga lösningen för skolor som helhet har vi sagt
tidigare, och den planen ligger fast, att finansieringen när det gäller ersättande skolor måste lösas i det sammanhanget när vi ser över landskapsandelssystemet eftersom de hänger nära ihop.
Jag ser att det finns två lösningar som kan vara möjliga. Den ena lösningen
är att man går mot det system som finns i barnomsorgen, att man i grundskolelagen skriver in att man har rätt till en viss summa utgående från vad det
kostar för kommunerna. Det skulle vara ett sätt att göra. Ett annat sätt är att
man skapar en särskild landskapsandel för eleverna i en fristående skola. Det
skulle vara mera rättvist än läget idag. Båda dessa alternativ finns på agendan
och behöver utvärderas, men de måste kopplas till landskapsandelssystemet
så att man också ser till att kostnadsneutraliteten mellan kommunerna och
landskapet fortsättningsvis finns kvar.
Summa summarum, på kort sikt söker vi lösningar tillsammans med de
berörda.
Vtm Viveka Eriksson

Det är väldigt viktigt med lång sikt och därför ställde jag uttryckligen den frågan. Landskapsregeringen skrev i sitt regeringsprogram att man skulle se
över det här. Nu är mandatperioden slut och landskapsregeringen har ännu
inte kommit med en ändring av grundskolelagen för att trygga finansieringen.
Redan när grundskolelagen togs 1995 såg lagtingets kulturutskott problem.
Man hade inte en tillfredsställande lösning. Vi har inte skött frågan under alla
dessa år.
Landskapsregeringen hade intentionen och det finns mycket besvikelse att
man inte har fått det löst. Det betyder att man nu måste se till att få den långsiktiga lösningen på plats. Under tiden måste kommunerna och landskapet
tillsammans trygga verksamhetsförutsättningarna. Det skulle vara så synd
om allt engagemang som har lagts ner går i stöpet.
Minister Johan Ehn

Fru talman! Till det senare kan jag inte annat än att hålla med. Vi måste se till
att hitta lösningar på kort sikt.
När det gäller lång sikt så skrev vi i regeringsprogrammet att vi skulle se
över finansieringssystemet. Landskapsregeringen beslöt i ett ganska tidigt
skede att koppla översynen till arbetet med landskapsandelarna. Det arbetet
har nu kommit igång. Det medför att vi inte kommer att kunna ha den långsiktiga lösningen klar nu därför att det går inte bara att bryta upp den här delen hur som helst. Det har inte enbart att göra med grundskolelagen. Det har
också att göra med landskapsandelarna eftersom vi har ett system där kommunerna ansvarar för skolväsendet och för det får de en landskapsandel, utgående ifrån detta ska det även finnas en fördelning mellan de här bitarna.
Jag har beredskap att jobba för det här både på kort och på lång sikt. Detta
finns infört som en del av landskapsandelsreformen på lång sikt. På kort sikt
ser jag stora möjligheter att också hitta lösningar.
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Vtm Viveka Eriksson

Talman! Det är inte någon nyhet att liberalerna länge har varit kritiska till att
man inte har kommit vidare med landskapsandelsreformen. Det borde ju ha
skötts under den här mandatperioden.
Det är bra att detta är på gång, det är viktigt att man hittar de här lösningarna.
Nu har man med ideella krafter, med föräldrarnas väldigt aktiva stöd och
med tålmodig personal byggt upp både dagisverksamheten och skolverksamheten. Så länge vi inte har den långsiktiga lösningen på plats vill jag igen understryka allvaret i att faktiskt se till att det löser sig. Vi har ett problem med
detta, det är lite olika mellan kommunerna hur man stöder detta, hur man
tolkar lagen eller hur beredvillig man är att stöda verksamheten. Det är synd
att det igen blir olika system i olika kommuner. Det gynnar inte medborgarna.
Minister Johan Ehn

Fru talman! Det finns frågeställningar som man både på kommunal nivå och
på landskapsnivå måste fundera kring. Nu när man sitter i förhandlingar från
kommunernas sida så hoppas jag också att man ser precis samma nytta som
vtm Viveka Eriksson och jag ser i systemet med ersättande skolor samt att
kommunerna också värdesätter dem.
Jag kommer för landskapsregeringens del, tillsammans med avdelningen,
att följa det som händer. Jag är också beredd att göra insatser om jag på något sätt märker att vi skulle hamna i en situation som slutligt skulle hota skolans existens.
Vtm Viveka Eriksson

Tack för det. Jag ska följa frågan.
Talmannen
Följande frågeställare ltl Anders Eriksson, varsågod.
Ltl Anders Eriksson

Fru talman! Jag tänker ställa en fråga med anledningen av utredningen om
vanvård på Stiftelsen Hemmet och enligt media förefaller det vara minister
Valve som är ansvarig för ärendet.
Angående det som har skett på Stiftelsen Hemmet så har jag tagit del av
utredningen ”Det värsta var övergivenheten – Det tog mer ont än alla slag”.
När man läser om slagen, hoten, bestraffningarna, isoleringen och kärlekslösheten så är det starkt berörande, vilket jag tror att det är för alla som har
kommit i kontakt med utredningen. Det är helt otroligt att detta har hänt på
Åland. Trots att jag inte var född då så skäms jag.
Jag såg en rubrik i tidningen där det stod ”Landskapsregeringen ger full
upprättelse åt dem som omhändertogs”. Det gör man inte riktig fullt ut, tycker jag.
Landskapsregeringen har delat in detta i tre punkter: Man erkänner vanvård, det är bra, man planerar en särskild förlåtelseceremoni, det är också bra
och man anslår 30 000 euro för olika projekt inom barnskyddet. Men varför
ger landskapsregeringen ingen ersättning åt dem som bestals på sin barndom?
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Minister Wille Valve

Tack för frågan ltl Eriksson. Rapporten har gjorts upp av en forskare i samråd
med dem som blev försummade under dessa år.
Beslutet är mycket riktigt uppdelat i tre delar på detta sätt. Från landskapsregeringens sida har det varit oerhört viktigt att man för det första medger att detta var fel vilket framgår av rapporten. Det har hittills inte gjorts.
För det andra har det också varit viktigt att vi riktar en offentlig ursäkt till
dem som var drabbade. Det har hittills inte heller gjorts. Avslutningsvis avsätter vi 30 000 euro som kan sökas för projekt för att stärka barnskyddet så
att inget åländskt barn ska behöva vara med om det som skedde på Stiftelsen
Hemmet under femtio- till sjuttiotalet.
Ltl Anders Eriksson

Alla de punkterna är helt okej. Det är bra att landskapsregeringen har tagit
det beslutet. Däremot svarade ministern inte riktigt på min fråga; varför ger
man inte ger ersättning åt dem som bestals på sin barndom? Det är förstås en
omöjlighet att prissätta en förlorad barndom, det är jag den första att erkänna.
Jag satt i denna sal på självstyrelsedagen. Jag konstaterade att duktiga
studerande åländska ungdomar fick stipendier, en del fick 5 000 euro och
andra fick upp till 9 000 euro. Det är ju bra, men varför kan man inte ge en
summa på t.ex. 5 000 euro per barn, som är vuxna människor nu, som har
levt på Stiftelsen Hemmet? Jag är helt övertygad om att det också skulle ha
varit ett viktigt steg att ta. Då hade man kunna lägga det här bakom sig. Jag
vet om de svårigheter som man har upplevt i Sverige. Man hade kunnat lära
sig mycket av det och inte behöva upprepa de misstagen.
Minister Wille Valve

Ett sådant åtagande är dels förenat med stora principiella svårigheter och
dels med stora praktiska svårigheter. Eftersom ltl Eriksson har läst rapporten
så förmodar jag att ledamoten har bekantat sig med dessa svårigheter. Det
handlar ju delvis om gränsdragningsproblematik vilket ledamoten var inne
på. I Sverige försökte man gradera lidandet och ersätta enligt hur mycket
man hade lidit. Det ledde till att uppskattningsvis 50 procent fick ersättning
medan 50 procent fick avslag och fortfarande än idag försöker de kräva ut ersättning. I Sverige gjorde man också ett ganska komplicerat avsteg ifrån den
gängse likabehandlingsprincipen vars konsekvenser man fortfarande inte kan
överblicka. Det här får konsekvenser också för framtida motsvarande grupper.
Avslutningsvis, vi har gjort detta i samråd med de drabbade offren. Ett av
de främsta önskemålen har varit att inget åländskt barn ska behöva vara med
om detta i framtiden.
Ltl Anders Eriksson

Det är en bra målsättning och den ställer jag till hundra procent upp på.
Med all respekt i ett svårt ärende, men jag tycker att man gör det onödigt
komplicerat när man pratar om stora svårigheter.
Jag har tagit del, inte heltäckande på något sätt, av det som har skett i Sverige och där är det 49 procent som har fått avslag på sina ansökningar. Det
har rivit upp väldigt mycket sår och det har skapat väldigt mycket bitterhet.

1132

De tre steg som landskapsregeringen har gjort så stöder jag. Jag gratulerar
till de besluten. Jag tycker också att man hade kunnat ge 5 000 euro per person rakt av, utan att krångla till det och försöka gradera lidandet. Landskapsregeringen kunde ge 5 000 euro rakt av per person. Det var 56 barn som vårdades på Stiftelsen Hemmet åren 1953-1971, tyvärr lever inte många av dem
längre så det är sist och slutligen inte så mycket pengar som det handlar om.
Jag vädjar till landskapsregeringen; försök fundera på att komplettera ett i
övrigt gott beslut!
Talmannen
Frågan är därmed färdigt belyst. Nästa frågeställare är ltl Katrin Sjögren, varsågod.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Jag vill fortsätta diskussionen med utbildningsministern om unga
människors rätt till utbildning.
Vi hade en utbildningspolitisk debatt här, för inte så länge sedan, som var
intressant på många sätt och vis. Vi vet att det finns ett stort tryck på våra utbildningsplatser. Det verkar som om informationen inte är glasklar. Elever
som studerar med anpassad lärokurs och söker enligt prövning har stora bekymmer att komma in.
Jag har under vintern deltagit i flera seminarier som Ung resurs har haft
och jag anser att det här är ett stort och växande system. Vi börjar få fler och
fler ungdomar på Åland som står utanför utbildningssystemet. Vilken beredskap har landskapsregeringen och hur tänker landskapsregeringen agera i
den här frågan?
Minister Johan Ehn

Talman! Jag vill kort beskriva hur läget ser ut idag. I dagsläget har vi ungefär
ett tiotal ungdomar som har oklara platser. Av dessa betraktas faktiskt hälften
som vuxna. De har passerat 20 år och närmar sig 25 år. I dagsläget har vi en
handfull ungdomar som vi inte är placerad på någon utbildning eller någon
annan åtgärd. Det ser bättre ut än vad det har sett ut under de senaste åren.
Under de tre senaste åren som jag har varit med så har vi lyckats hitta individuella lösningar för de allra flesta.
Däremot är jag den första att erkänna, precis som jag gjorde när det gällde
det utbildningspolitiska programmet, att det finns orsak är att försöka optimera det här systemet ännu mera. Vi måste se över hur och på vilket sätt vi
erbjuder platser och inom vilka områden. Det här gäller inte bara dem som
söker enligt prövning, utan det gäller som helhet för hela utbildningssystemet. Diskussionen som pågår nu visar att det hos ett antal individer finns ett
bekymmer att hitta de rätta platserna. Vi har svårt att alltid kunna erbjuda
detsamma som ungdomarna själv känner att är den rätta vägen. Det måste vi
komma vidare med.
Vi har tillsatt en arbetsgrupp som kommer att lämna sin rapport till mig
under försommaren. Den kommer också att synas i antagningsregelverket inför läsåret 2016-2017.
I de diskussioner som jag haft både med min egen förvaltning och med
Ålands gymnasium så ser man möjligheterna att hantera den här situationen
på ett sådant sätt att inte någon hamnar i kläm.

1133

Ltl Katrin Sjögren

Talman! Jag förstår praktikaliteterna men det skulle varit mycket värdefullt
om vi skulle haft rapporten om hur vi ska handlägga och hur vi ska göra på
bästa sätt för unga människor med speciella behov. Detta är en väsentlig del i
hela utbildningspolitiken.
Vi vet att det blir ett hårdare tryck även på grundskolan för elever som har
speciella behov.
När man försöker läsa på i det här komplexa ärendet så har vi ett ganska
gammalmodigt system. Har man anpassad lärokurs så får man stjärnor, asterixer, man ska söka enligt särskild prövning och det här ställer till bekymmer.
Som jag har förstått det så söker alla elever enligt samma system på rikssidan. Alla har en plats och man har också individuella planer sedan när man
kommer in i gymnasiet. Det låter mycket modernare och mer rättssäkert i
mina öron.
Minister Johan Ehn

Fru talman! Till det senare med anpassade planer när man kommer in i gymnasiet så det har också våra ungdomar som kommer in. Det finns inskrivet i
lagstiftningen och det följer vårt gymnasium.
När det gäller hur man söker in här så har jag börjat bekanta mig med det
finska systemet. Jag ser att det kan finnas vissa delar av det systemet som kan
vara helt möjliga att applicera också på Åland. Innan vi gör förändringar så
vill jag också se vad arbetsgruppen kommer fram till. Vi ska ha en dialog med
grupperna när det gäller ungdomar med olika typer av funktionshinder. Vi
måste titta på den här gruppen med ännu bredare ögon. Den här gruppen blir
alldeles för vid, det är ingen homogen grupp. I den här gruppen finns ungdomar som har funktionshinder, vi har ungdomar som har sociala bekymmer
och vi har också ungdomar som av olika orsaker har ett svagare språk. Ska
man hitta ett gott system för det här så ska man inte försöka tvinga in alla genom samma rör. Vi ska hitta individuella och goda lösningar för samtliga.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Katrin Sjögren

Det skulle kunna vara en lösning. Man har ett enhetligt system men sedan
har man individuella planer. Min uppfattning, utbildningsministern, är att
det inte fungerar tillfredsställande med det som trots allt finns i lagstiftningen med individuella planer. Det betyder också att om man sedan hoppar av
en utbildning så får man ingenting till godo. Det blir problem sedan när man
ska söka ett arbete. Man har problem på AMS eftersom vi inte har ett system
där man kan få studier till godo eller få studier dokumenterade. Det kan inte
heller vara på sin plats att det är styrelsen som avgör vem som ska få utbildning enligt prövning och få anpassad undervisning på gymnasialstadiet.
Jag håller också med om att vi har en bugg i systemet när det gäller elever
med annat modersmål. Vi har en plan i grundskolan för dem som har svenska
2, men inte på gymnasialstadiet. Det här är ett riktigt kråkbo som vi skulle
behöva reda upp. Det är mycket angeläget.
Talmannen
Tiden är ute!
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Minister Johan Ehn

Vi ska försöka sätta detta i relation till helheten. När det gäller enskilda individer så finns det sådana som nu har det väldigt besvärligt. Det finns en oro i
det hela.
När jag tittar tillbaka på hur vi historiskt har hanterat detta och när jag ser
på läget i dagsläget så är jag helt övertygad om att vi kommer att hitta lösningarna som kommer att vara bra för individerna också. Jag tror att det behövs en översyn, vi har inlett den här översynen och vi är beredda att lägga
förslag kring de här bitarna. Under den här perioden har vi också gjort förändringar till det bättre.
När det gäller dem som har anpassad lärokurs så för mig blir det problematiskt när elever ska jämföras med dem som går enligt det ordinarie systemet. En anpassad lärokurs betyder att vi har skrivit ner kunskapsmålen. Det
kan ställa till andra problem om man ska börja jämföra ett betyg som utgår
ifrån ett kunskapsmål med ett betyg som utgår ifrån att annat kunskapsmål.
Att jämföra i samma system när man ska fördela platserna riskerar också att
bli orättvist på många sätt och det skapar nya problem. Därför vill jag se hur
tjänstemännen ser på hur man kan utveckla det här systemet på bästa möjliga sätt.
Talmannen
Tiden är ute! Nästa frågeställare är ltl Axel Jonsson, varsågod.
Ltl Axel Jonsson

Tack, fru talman! För oss i Ålands Framtid är det inledningsvis viktigt att
konstatera att dagens frågestund enbart hittills har riktat sig kring barnens
Åland och det ser vi som angeläget. Jag ska fortsätta på det.
ÅSUB presenterade för tio dagar sedan en rapport om ekonomisk utsatthet
från 2012. Man konstaterade att antalet hushåll med utkomststöd har minskat med 24 procent sedan 2005 och det är positivt. Men det finns en grupp
som står ut särskilt nämligen ensamstående med barn. Rapporten visar att
hela 60 procent av ensamförsörjare med två eller flera barn på Åland ligger
under den relativa fattigdomsgränsen före skattefria transfereringar.
Vilka åtgärder har regeringen diskuterat för att göra någonting åt den verklighet som den här färska rapporten presenterar?
Vicelantrådet Roger Nordlund

Fru talman! Den rapporten i sig har jag inget minne av att vi har hunnit diskutera ännu. Vi får ta ställning till vilka åtgärder vi kan vidta för att förbättra
deras situation, om det finns fog för det, i samband med budgetarbetet som
inleds direkt efter semestrarna. Jag kan hålla med ltl Axel Jonsson, om man
ser på olika grupper där vi kan göra insatser så bör den gruppen absolut prioriteras. Samtidigt måste vi vara medvetna om att vårt utrymme för att göra
positiva reformer nog inte är speciellt stort i det ekonomiska läget som vi har
nu och speciellt läget som vi har framför oss.
Sist och slutligen är vår helhetspolitik det viktigaste. Vi ska se till att folk
har arbete på Åland så att man själv kan försörja sig så långt som möjligt. Vi
ska upprätthålla det välfärdssystem som vi är med och finansierar via landskapsandelssystemet så att kommunerna kan ge den grundläggande basservicen som behövs så att medborgarna kan känna trygghet oberoende om man
är ensamförsörjare eller om man är en normal familj. Vi måste också se till
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att vi har barnbidrag på en sådan nivå så att det är ett tillräckligt stöd i den
ekonomiska situationen som man befinner sig i och där är vi de facto på en
bättre nivå än i övriga riket.
Ltl Axel Jonsson

Det är ingen hemlighet att vi i Ålands Framtid har förespråkat en fördubbling
av ensamförsörjartillägg som en direkt riktad åtgärd för att göra något åt det
här problemet. Man har frågat efter flera utredningar och nu har vi en utredning på bordet som visar att verkligheten kräver den här typen av åtgärder.
I den här rapporten lyfts också fram att speciellt ensamförsörjarna ofta har
så låga nettoinkomster så att de trots de olika bidragen, som finansministern
nämnde, inte lyckas häva sig över fattigdomsgränsen. En åtgärd som diskuteras och indirekt frågas efter i rapporten är att se över skattesystemet. Kunde
vi genom skatteåtgärder öka deras nettoinkomster, deras disponibla inkomster?
Min följdfråga blir därför: Är finansministern redo att se över att systemet
för att försöka hitta riktade åtgärder även för denna grupp när det så tydligt
efterfrågas i rapporten?
Vicelantrådet Roger Nordlund

Fru talman! Det kommer att ske naturligt. De förändringar som sker på rikshåll, och som vi också måste förhålla oss till på olika sätt, medför att vi måste
se på socialpolitiken som helhet och då kommer också skattesystemet att vara
en del i detta.
Förutom det faktiska behovet som finns så visar ÅSUB-rapporten också på
ett behov att se över systemet i övrigt. Det kommer att göras, ja.
Ltl Axel Jonsson

Ska jag tolka svaret som att man inför kommande budgetbehandling också
tar med den här aspekten i arbetet för att se över om det finns några skatteåtgärder som vi kan göra för att faktiskt hjälpa denna grupp som så tydligt utpekas i rapporten att behöver samhällets stöd i allra högsta grad?
En av de grundläggande slutsatserna i rapporten är att bland klienthushållen med utkomststöd så är det den lilla kategorin ensamförsörjare med flera
barn som är i störst behov av stöd. Då vore det väl naturligt att vi också försöker hitta riktade åtgärder just till denna grupp.
Vicelantrådet Roger Nordlund

Fru talman! Jag delar den politiska prioriteringen som ltl Axel Jonsson har. I
de fall vi kan göra förbättringar så ska de riktas till just de grupper där det
bevisligen finns största orsakerna till att göra det.
Talmannen
Nästa frågeställare är ltl Gunnar Jansson, varsågod.
Ltl Gunnar Jansson

Tack, talman! Landskapslagstiftningen om hembygdsrätt genomgår förändringar, det är delförändringar. Äntligen ska den lagen lyftas till en två tredjedelsnivå där den rätteligen har hört hemma från allra första början.
Ålandskommittén sysslar delvis med samma frågor men i ett lite vidare
perspektiv. Dess internationellt rättsliga effekter och kopplingar etc. är nu föremål för en omfattande studie.
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En fråga som nära sammanhänger med hembygdsrättsfrågor är jordförvärvsfrågor. Min fråga lyder i korthet: Eftersom hembygdsrätt och jordförvärv framförallt har samband vad gäller människors och kapitals fria rörlighet, när kan lagtinget vänta ett förslag till ny jordförvärvslagstiftning?
Minister Wille Valve

Tack, ltl Jansson. Samma fråga har ställts i samma forum och svaret förra
gången från samma minister var att inom denna mandatperiod avser landskapsregeringen att komma med ett förslag på hur jordförvärvet skulle kunna
regleras. Det kommer inte att vara ett slutligt förslag, vilket också sades förra
gången frågan var aktuell. Vi jobbar med siktet inställt på att leverera ett
första förslag inom denna mandatperiod.
Ltl Gunnar Jansson

Talman! Som nämnts, jordförvärvsfrågor är ju en del av fundamenten i självstyrelsesystemet. Den landskapslagen har från första början varit en två tredjedelslag.
Jag minns svaret då. Jag var lika lite som någon annan riktigt nöjd med det
hela.
Jag vill ställa följande tilläggsfråga: Kan ministern lätta lite på förlåten vad
som nu är så problematiskt att få fram en sådan här lagstiftning? Vi har
kommittébetänkandet från 2009, sådant det är. Hanteringen av frågan har
nu pågått i fem år. Jag inser naturligtvis realiteter. Vi har möjligen nio pleni
sammanträden kvar med detta lagting. Men säg någonting om problemen så
skulle jag vara tacksam!
Minister Wille Valve

Tack, talman! Ltl Jansson, problemen är välkända, de finns upptecknade i
den parlamentariska kommitténs betänkande från 2009. Om man jämför detaljeringsgraden för hembygdsrätt, jordförvärvsrätt och näringsrätt så ser
man att i hembygdsrätten och näringsrätten finns det väldigt specificerat vad
lagtingspartierna kommit överens. Det är väldigt exakt utpekat vilken reglering som ska göras i förhållandet till det rådande rättsläget idag.
Detta är inte fallet med jordförvärvsrätten. Där utmynnar några av konklusionerna i principiella resonemang som man med en metafor kan säga att
är öppna trådar som behöver knytas ihop eller åtminstone ges förslag på hur
de kunde knytas ihop, så att man har någonting att ta ställning till. Det är där
som den rent praktiska svårigheten finns, men vi kommer att klara det.
Ltl Gunnar Jansson

Tack för svaret. Ska det förstås att problemen mera är praktiska än juridiska?
Jag ställer inte den här frågan för att göra den mera krånglig eller mera komplicerad än vad den är. Som jag nämnde så har vi de här frågorna, i vilken
jordförvärven ingår, i Ålandskommittén. Därför är jag och vi lite transparent
intresserade mera i detalj av vilka problemen är i lagberedningen. Är problemen praktiska så går de att ordna, är de juridiska så går de att ordna men är
problemen politiska så kan det vara mera komplicerat, det inser jag. Men vi
har en gedigen bakgrundsfakta. Kan ministern gå lite längre och berätta vad
problemen de facto är?
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Minister Wille Valve

Talman! Jag får väl säga som Dalai Lama; oroa dig inte för problem, om de är
olösliga så kan du ändå inte lösa dem och är de lösliga så kan du lösa dem.
Jag anser att jordförvärvet hör till den senare kategorin. Det går att lösa. Vad
gäller ledamotens uppspaltning i praktiska respektive juridiska problem, ja
det finns en del juridiska principiella problem som vi bör ha något slags embryo till resonemang.
I viss mån finns det praktiska problem också. I och med att exempelvis behandlingen av hembygdsrätten tog nio månader i utskottet så har det lett till
att en del av förvaltningens resurser, inklusive lagberedningsgruppens, energi
gått åt till att följa med arbetet i lag- och kulturutskottet hela tiden samtidigt
som man har arbetat med jordförvärvslagstiftningen. Ja, det finns också
praktiska problem. I och med dagens omröstning så tror jag att de flesta
praktiska problemen också är överståndna.
Talmannen
Nästa frågeställare är ltl Brage Eklund, varsågod.
Ltl Brage Eklund

Tack, fru talman! I samband med förarbetet till den tredje tilläggsbudgeten
som vi behandlade här i lagtinget så kom det till kännedom att minister Karlström har försökt få ett anslag på 100 000 euro som kompensation till de fiskare som inte tidigare fick kompensation för det uteblivna drivgarnsfisket.
Min tolkning är att minister Karlström anser att det finns en möjlighet att ta
upp den här frågan igen i och med dessa EU-pengar som kommer till landskapsregeringen. Har ministern gjort bedömningen att det är möjligt? Min
fråga är: Varför var inte den övriga landskapsregeringen på samma linje?
Minister Fredrik Karlström

Fru talman! Det är inte möjligt att finansiera kompensationen av det förbudet
med de kommande EU-programmen. Det är inte möjligt, det är klart och tydligt från kommissionens sida. I det förra programmet fanns det en möjlighet
att göra det, men av olika anledningar under de senaste tio åren så har det
inte gjorts även om jag själv har drivit på den frågan kontinuerligt sedan åren
innan drivgarnsförbudet infördes. Jag föreslog i budgeten att vi skulle införa
ett nationellt stöd för att kompensera det beklagliga beslutet som kommissionen tog en gång i tiden. Det beslutet har påverkat ett fåtal åländska yrkesutövare. Tyvärr fick jag inte understöd för det. Ibland måste man konstatera
att vissa slag är förlorade. Jag har konstaterat att det arbetet som har gjorts
gällande kompensationen av förbudet inte har kommit i mål och det är jag
den första att beklaga.
Ltl Brage Eklund

Vi vet alla hur det har gått till historiskt. Landskapsregeringen tog beslutet att
man inte skulle kompensera fiskarna då när det fanns EU-medel. Det har
funnits ett missnöje bland fiskarkåren som tycker att man har blivit orättvist
behandlad i förhållande till andra yrkesfiskare runt Åland som har blivit
kompenserade. Det förvånar mig faktiskt lite att det inte finns en vilja i den
här landskapsregeringen att lyfta denna fråga via ett nationellt stöd.
Min följdfråga blir: Har det här tåget gått för evigt eller finns det någon
möjlighet att lyfta frågan igen?
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Minister Fredrik Karlström

Fru talman! Med det beslutet som togs i landskapsregeringen, den budgetbehandling vi hade och eftersom mitt förslag inte fick understöd så var det nog
de facto sista andetaget gällande den här frågan. Slaget är förlorat. Jag har
svårt att se att man i nästa regering kommer att hitta en väg att kunna kompensera det beslut som togs för tio år sedan. Det är bara att konstatera att så
är faktum. Jag har drivit frågan, jag drev den hela vägen i mål och jag förlorade. Frågan kanske egentligen inte borde ställas till näringsministern utan
till övriga i regeringen.
Ltl Brage Eklund

Tack, fru talman! Orsaken till att jag ställer frågan till minister Karlström nu
är att minister Karlström inte var närvarande under remissen, annars skulle
jag ha ställt frågan då.
Det är egentligen tragiskt att den sittande landskapsregeringen har en sådan inställning att de inte vill kompensera de oförrätter som de har gjort tidigare. Tilltron från fiskarkåren till myndigheterna blir allt sämre när man behandlar dem på det här viset.
Jag hoppas att landskapsregeringen i fortsättningen har en annan inställning när det gäller kompensationer om det i framtiden kommer sådana
pengar från EU så att man är villig att ge dem och inte försöka innehålla dem.
Minister Fredrik Karlström

Beslutet togs i kommissionen. Man förbjöd drivgarn med tanke på att man
ville ”arbeta för att tumlaren inte skulle utrotas i Östersjön”. Det var i och för
sig ett svepskäl men det drabbade särskilt några enstaka yrkesfiskare på
Åland. Jag håller helt med om att om man tar politiska beslut som drabbar en
näring negativt så behöver man också ta ansvar för att kompensera de företagare som blir drabbade av det politiska beslutet.
Om det sedan finns naturliga och vetenskapliga belägg för att vissa beslut
måste tas är kanske en annan sak. Men om beslutet är baserat på politisk
åsikt så anser jag att man i fortsättningen ska ta ansvar över det beslut man
har tagit.
Talmannen
Den sista frågeställaren i frågestunden när ltl Mats Perämaa, varsågod.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Finlands regering har uppenbarligen planer på att stötta skärgårdsturismen. Enligt medias rapportering finns det planer på ett stödpaket
där ett ben kallas för havsskärgård. Det är marknadsföring av skärgården i
turistiskt hänseende.
Landskapet Åland har behörighet inom näringspolitiken och också inom
utvecklandet av turismen. Jag utgår ifrån att landskapsregeringen har varit
involverade i de planer som rikets regering nu aviserar. Vi ska förstås ta emot
det med glädje och tacksamhet om det finns planer på detta område som
också involverar Åland. Min första fråga blir: Vilka planer har landskapsregeringen för sin del med beaktande av det här konceptet?
Minister Fredrik Karlström

Fru talman! Det här är ett initiativ som togs av den förra näringsministern
Vapaavuori. Man konstaterade att Finland behöver bredda sitt utbud vad gäl1139

ler marknadsföring i världen. Det som den övriga världen visste om Finland
var att jultomten kommer från Lappland. Man insåg att det fanns mera i Finland än Lappland. Man började då titta på vilka strategiska områden som
man kan lyfta upp och där man är unik. Det konstaterades ganska snabbt att
skärgården också är unik i Finland. Man valde en strategisk satsning på att
öka marknadsföringen av Finland i världen genom att fortsättningsvis lyfta
upp Lapplandsregionen och havsskärgården. Jag hade en diskussion med
förra näringsministern Vapaavuori om detta. Jag var givetvis väldigt positiv
till att man ville lyfta upp skärgården som ett strategiskt område att satsa på
och detta är ett arbete som nuvarande näringsminister Olli Rehn har skrivit
under. Den diskussionen förde vi också när Olli Rehn var på besök här för
några månader sedan, men då var han inte näringsminister. Det här är ett
område som vi tillsammans kan hjälpas åt att ytterligare lyfta.
Vi på Åland har ”outsourcat” vår destinationsmarknadsföring till branschorganisationen Visit Åland. De senaste åren har vi finansierat ungefär 1,2 miljoner euro per år till den organisationen. Det har varit ettårsavtal. Nu har vi
inlett en diskussion om att förlänga avtalen till ett längre perspektiv än ett år
åt gången. I det arbetet ingår naturligtvis den här satsningen eftersom Visit
Åland och det åländska börsbolaget Viking Line sitter med i den strategigrupp som kommer att jobba med de frågorna.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! När jag hör begreppet havsskärgård så kommer jag ofrånkomligt
att tänka på Kökar för vår del, även om de andra skärgårdskommunerna givetvis har kontakt med havet. Men Kökar är speciellt. Via skärgårdstrafiken
har vi kontaktytor med den finländska skärgården, både via trafiken som går
till Galtby och också till Osnäs. På rikshåll har man genom åren marknadsfört
något som kallas ringvägar där resenärer på olika sätt kan transporteras via
skärgården och konsumera av det utbud som finns. Kanske konceptet ringväg
kunde utvidgas också till den åländska skärgården? Kommer man en gång in
till Åland via skärgården så finns det ett oändligt antal möjligheter att konsumera turismutbudet var som helst på Åland.
Kan landskapsregeringen möjligen tänka sig att för sin del också föra in
ekonomiska resurser i hela paketet för att göra ett plus ett till mera än två?
Minister Fredrik Karlström

Fru talman! I den här satsningen som den finska regeringen väljer att göra
nu, havsskärgården, så ser man knappast Kökar som ett alternativ. Åland är
en skärgård i ett världsligt perspektiv och i ett finskt perspektiv. Det är inte
små strategiska satsningar på infrastruktur som kommer att göras, utan de
här pengarna kommer att användas till ett mer strategiskt samarbete, kanske
mässor och marknadsföringsinsatser. Vi ska givetvis dra åt samma håll. Om
man marknadsför skärgården med hjälp av den finska regeringen och de
satsningar som görs i samarbete med Visit Finland, Visit Esbo, Visit Åbo och
Viking Line och Visit Åland så finns det mycket som kan leda till att ett plus
ett kommer att bli tre, om vi samordna det.
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De i sammanhanget små investeringarna som kanske behöver göras för en
ringväg är något som vi i landskapsregeringen kan titta vidare på. Men det är
nog ingenting som den här gruppen tittar på.
Ltl Mats Perämaa

Fru talman! Vi kan inte lösa allt här under frågestunden. Det kommer att bli
behandlingar av olika ärenden här i lagtinget, t.ex. kommande budget ska levereras av den här regeringen under hösten.
Landskapsregeringen, via näringsministern, kunde ägna sig åt den här frågan speciellt i samband med den budgetframställningen så att vi skulle få en
bredare bild i det här viktiga ämnet som det är frågan om. Jag är fullt medveten om att det här inte är frågan om att bygga infrastruktur eller satsa på
investeringar. Det här är marknadsföring. Som en följd av marknadsföring så
kan det bli frågan om en större marknad som ger upphov till behov av investeringar i sin tur. Marknadsföring och reella faktiska investeringar hänger i
sista ändan ihop.
Kan näringsministern ägna den här frågan speciell uppmärksamhet i samband med framtagandet av budgeten?
Minister Fredrik Karlström

Fru talman! Turismen är en av världens mest växande industrier just nu. Turismen har vi också prioriterat i tidigare budgetar och det kommer vi att göra i
kommande budgetar. Vi säger att Visit Åland, som vi har avtal med, fortsättningsvis ska bedriva destinationsmarknadsföring.
Vi har också satt igång arbetet med Team Åland som en komplettering till
bl.a. Visit Ålands verksamhet och där kan vi göra fysiska konkreta åtgärder.
Jag tycker att landskapsregeringen har en bra beredskap med tanke på att vi
det här året ger totalt 2,4 miljoner euro till Visit Åland och Team Åland. Sätter vi det i relation till den finska regeringens storsatsning som handlar om
ungefär 2 miljoner euro så ser vi att vi på Åland är välrustade för att möta
upp det behovet.
Drar vi åt samma håll och koordinerar våra insatser så kommer vi att få ut
mycket mera marknadsföring ut i världen. I den stora världen är Åland, Finland och Norden egentligen en enda liten skärgårdsregion.
Frågestunden slutar
Frågestunden är därmed avslutad. Plenum hålls idag klockan 10.30.
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Plenum börjar
Närvaroregistrering. 21 ledamöter närvarande.
Lagtingsledamöterna Gun-Mari Lindholm, Tony Asumaa och Karl-Johan Fogelström
anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av privata angelägenheter.
Ltl Danne Sundman anhåller om ledighet från dagens plenum idag på grund av sjukdom. Beviljas.
Andra behandling
1

Ändringar av lagtingsordningen
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 12/2014-2015)
Talmanskonferensens lagförslag (TMK 1/2014-2015)
Först tillåts allmän diskussion och efter det kan lagtinget antingen anta lagförslaget sådant det godkänts i första behandlingen eller att förkasta det. Talmannen påminner om
att lagtingets beslut ska fattas med en majoritet om minst två tredjedelar av de avgivna
rösterna.
Diskussion. Ingen diskussion.
Lagförslaget föreläggs för antagande i andra behandling. Begärs ordet?
Lagtinget har i andra behandling enhälligt 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.
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Andra behandling
2

Anpassningsbidrag för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 13/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 19/2014-2015)
Medborgarinitiativ (MI 1/2014-2015)
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. Slutligen föreläggs klämmen om medborgarinitiativet för enda behandling.
Diskussion. Ingen diskussion.
Lagförslaget föreläggs för antagande i andra behandling. Begärs ordet?
Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är
avslutad.
Föreläggs betänkandets kläm om förkastande av medborgarinitiativ nr 1/2014-2015.
Diskussion? Ingen diskussion. Klämmen är godkänd.
Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion.
Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.
Ärendet är slutbehandlat.

Andra behandling
3

Ny landskapslagstiftning om åländsk hembygdsrätt
Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 14/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 16/2013-2014)
Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Efter det föreläggs de lagförslag som
ingår i betänkandet var för sig för beslut i andra behandling. Slutligen föreläggs betänkandets motiveringar för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. Talmannen påminner om att lagtingets beslut om antagande av landskapslagen om åländsk hembygdsrätt ska fattas med en majoritet om minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.
Diskussion.
Ltl Katrin Sjögren

Talman! Jag vill komma med några förtydliganden med anledning av debatten i onsdags. Ministern hade bland annat något förvånande ovärdiga åsikter
om min reservation. Jag hade en reservation i lag- och kulturutskottet och det
var till lagtinget.
Ministerns anförande innehöll både förlöjliganden, skuld och skam men
även underhållande av information. Ministern kom med insinuationer om liberalernas eventuella ställningstagande beträffande jordförvärvslagstiftningen.
Nu har vi här i frågestunden fått erfara att landskapsregeringen inte har
något som helst intresse av att informera, förankra eller använda sig av den
kompetens och erfarenhet som finns även inom oppositionen.
Vi fick också höra här att utskottet har fördröjt arbetet med jordförvärvslagstiftningen på grund av hembygdsrättslagstiftningen. Det var också
ett anmärkningsvärt påstående. Vi kan konstatera att lagen inte var tillfredsställande. Det är en grundlag som ska tas med två tredjedelars majoritet. Ut-
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skottet gjorde en omfattande omarbetning av lagen och köpte till och med
lagberedningstjänster.
För övrigt vidhåller jag de åsikterna som jag och liberalerna har fört fram
tidigare under remissdebatten. Vi tycker att det blir byråkratiskt och administrativt krångligt. Vi förespråkar ett smidigare system.
Vi vill ha likabehandling och vi tycker att det blir en avgränsningsproblematik. Lika och utvidgad rätt för även andra än studeranden är heller ingenting som vi är ensamma om att tycka. Läser man remissutlåtandena och det
som vi har haft i hörandena så är det tydligt och klart från t.ex. Ålands näringsliv att de tycker att liberalernas förslag skulle vara att föredra.
Vårt ställningstagande är att vi vill ge längre tid för alla. Samtidigt inser vi
att slaget är förlorat. Det är vi liberaler som har den här åsikten, ingen annan.
Vi låter inte det goda bli det bästas fiende. Vi kommer inte att rösta emot de
studerande. Men vi kommer att fortsätta att driva möjligheten att alla ska få
förlängd tid, åtta år var ursprungligen en kompromiss. Liberalerna är helt beredda på att ge tio år för alla.
Vi kommer att följa med väldigt nogsamt när lagen träder ikraft och utvärdera både funktionalitet och vilka administrativa konsekvenser lagen får.
Tack.
Ltl Barbro Sundback

Tack, fru talman! Det var intressant att höra sammanfattningen av den liberala hållningen i den här frågan. I slutet anförde ltl Katrin Sjögren att man
inte kommer att rösta emot. Då har väl liberalerna tagit till sig av den kritik
som framfördes, dvs. att man skulle rösta för i sådana här frågor och inte
emot.
Jag tycker nog att det fanns fog för en viss kritik av hur liberalerna har drivit den här frågan. Grunden är ju den parlamentariska kommitténs arbete där
jag förstår att liberalerna var inne på samma linje som alla andra i den här
frågan. Man skulle försöka beakta den särskilda ställning som de studerande
har när de flyttar från Åland. Det är liksom grunden för förändringen, inte
huruvida handläggningen är byråkratisk. Liberalerna har ju helt lämnat den
linje som fanns i betänkandet och diskuterar nu en annan fråga, dvs. hur lång
frånvaron från Åland ska vara innan man förlorar hembygdsrätten. Liberalerna har avvikit kraftigt från sitt tidigare ställningstagande och sin tidigare
linje. Det är lite politiskt uppseendeväckande. Normalt försöker vi eftersträvar konsensus och vara väldigt principiella i frågor som gäller självstyrelsens
konstitution. Det här är ju en central fråga i den autonomilösning som vi har.
När man talar om det här systemet som nu föreslås, att det är så byråkratiskt och administrativt krångligt så det är väldigt populistiskt. Åtminstone
har jag ännu inte förstått vad den här byråkratin består av och att det är så
krångligt. Det kan man ju säga om all lagstiftning som man är emot. Inte är
väl detta något mera extremt byråkratiskt. Då kan man ju säga att hela lagstiftningen innebär en byråkratisering, men det är ju för att uppnå rättsäkerhet och inte fatta beslut på politisk grund. Det där går ju hand i hand. Jag
tycker inte att det är ett vägande argument.
Liberalernas förslag innebär inte att det är likabehandling av studeranden.
Det är likabehandling för alla, oberoende om man är studerande eller inte.
Det leder till olika behandling av studerande från Åland som reser utomlands
för att få sin utbildning eftersom åtta år inte gör det möjligt för alla att göra
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sina studier klara. Regeringens förslag innebär likabehandling. Först gör man
sina studier och så kommer femårsprincipen. Vi fick också höra att åtta år är
en kompromisslösning, enligt liberalerna kan vi också ha tio år. Jag tycker att
det är lite för lättvindigt och grundresonemanget saknas.
Talman! Jag tycker att det är bra att vi inte behöver rösta om den här frågan. Men nog kan man ju lite fundera över vad liberalerna vill med hembygdsrättsinstitutet. Tack, fru talman.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Det verkar som om ltl Sundback helt har missuppfattat situationen. Inte har liberalerna tagit till sig någon kritik. Tvärtom, vi är fortsatt väldigt kritiska till den här lagen. Det här är en grundlag som ska tas
med kvalificerad majoritet och den lagen skrivs om fullständigt av lagoch kulturutskottet, lagberedningsutskottet. Det är en lag som är så dålig, tycker vi, så att i utskottsarbete har vi föreslagit ett förkastande. I det
här skedet röstar vi inte emot de studerande. Vi har aldrig varit emot de
studerande. Vi vill att alla ska ha samma möjligheter att fara bort ifrån
Åland och komma tillbaka och få lite längre tid på sig att behålla hembygdsrätten. Det är vår politiska vilja och vi kommer fortsätta att kämpa
för det.
Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, det var ett väldigt konstigt inlägg, men jag struntar i det. Jag tänker
på förslaget att det ska ge alla samma möjligheter att resa bort. Men liberalernas förslag skiljer sig från majoritetens förslag. Vi anser att de
studerande är en särskild grupp eftersom de mer eller mindre tvingas
resa bort om de vill få den utbildning de önskar och den inte kan ges på
Åland. Det kan naturligtvis finnas andra motiv också att resa från Åland.
I och med att man föreslår gränsen på åtta år så blir de studerande olikt
behandlade. Liberalernas förslag fungerar inte. Det är ett klassiskt exempel på att man kastar ut barnet med badvattnet.
Vtm Viveka Eriksson, replik

Talman! Jag tänker inte förlänga den här diskussionen med ltl Sundback. Som vanligt ägnar ltl Sundback sina talturer att ta förlöjliga, trycka
ner och att det som vi för fram är konstigt.
Liberalernas linje är alldeles klar. Vi såg att det fanns en massa komplikationer i att skilja ut de studerande, bland annat avgränsningsproblematik. Vem är studerande t.ex. om man föder barn mitt under studietiden eller om man praktiserar? Det finns avgränsningsproblematik som
kommer att betyda byråkrati. Vår syn är att alla ålänningar borde kunna
fara bort ifrån Åland och förkovra sig när det gäller studier, jobb och
andra saker och vara välkomna hem till Åland. Det är liberalernas politiska linje. Vi förbehåller oss rätten att hålla fast vid den linjen utan att
ltl Sundback ska hålla på med sina härskartekniker.
Ltl Barbro Sundback, replik

Som vanligt när vtm Eriksson inte förmår argumentera för sin linje så är
det fel på mig.
Förslaget som liberalerna föreslår fungerar inte i praktiken vad gäller
de studerande. Det är en alldeles för grov förenkling av den här proble-
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matiken. Jag tycker att regeringen har hanterat avgränsningsproblematiken väl. Man kanske eventuellt kunde ha andra möjligheter att göra
avgränsningen, men någonting sådant har vi inte fått höra vare sig från
oppositionen eller från majoriteten. Jag förbehåller mig rätten att tycka
att liberalernas förslag är dåligt. Det kallas demokrati.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Det är också demokrati att ha avvikande åsikter. Så är det.
När det gäller signalen som liberalerna vill sända ut så är den precis
så som vicetalmannen redogjorde för här. Man kan skaffa sig erfarenhet
på många olika sätt, inte enbart genom att studera. Jag accepterar att
man har den argumentationen att man vill förbehålla rätten till studerande. Vår linje är en annan. Den linjen grundar sig också på den
förra landskapsregeringen när vi började se den här avgränsningsproblematiken och när vi skulle göra praktisk lagstiftning av det parlamentariska betänkandet. Det är bakgrunden.
Sedan kan vi också konstatera att landskapsregeringen säger själv att
förslaget kommer att medföra ett antal nya arbetsskeden och utvidgade
förvaltningsrutiner i samband med handläggningen av hembygdsrättsärenden. Det föranleder en permanent ökning av arbetsbördan i landskapsförvaltningen.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Barbro Sundback, replik

Jag tycker inte att det riktigt framkom någonting nytt. Vi fick nu höra att
den förra regeringen hade avgränsningsproblem. Jag tycker att den här
regeringen har klarat av det förhållandevis bra. Det återstår att se hur
det fungerar i praktiken. Det är helt entydigt vilka som kan räkna sig
studietiden tillgodo när det gäller förlust av hembygdsrätten.
Det leder till mera rutiner och byråkrati i handläggningen. Ett av de
grundläggande motiven med den här lagstiftningen är att vi ska lagföra
den här rättigheten och de övriga rättigheterna som är kopplade till konstitutionen. Det ska inte vara något regeringsbeslut som ska ligga till
grund för beviljande av hembygdsrätten eller dispenser.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Så är det förstås. Hur mycket byråkrati det innefattar är ju en
av de stora grundläggande frågorna som man måste ha med sig när man
gör lagstiftning. Vi kan konstatera att byråkratiseringen har ökat väldigt,
väldigt mycket. Vi inrättar enmansmyndigheter. Då måste man också
fråga sig, men de knappa resurser vi har, vad ska vi använda självstyrelseförvaltningen till? Ska vi byråkratisera förvaltningen eller ska vi försöka utveckla den? Visst har det varit ett sådant förhållningssätt. Liberalerna har avvikande åsikt när det gäller hembygdsrätten och vi har också
haft avvikande åsikt när det gäller näringsrätten. Vi förbehåller oss rätten att ha avvikande åsikter. Sedan får vi böja oss för majoriteten, så ser
demokratin ut.
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Ltl Barbro Sundback, replik

Ja, det är klart att var och en får ha sina åsikter och driva dem. Jag tycker också att man är skyldig att motivera sina argument och sin kritik.
Jag tycker inte att liberalerna har lyckats visa att det här förslaget som vi
nu behandlar på något vis är extremt byråkratiskt eller administrativt
krångligt. Jag tycker att det är ett framsteg jämfört med det system som
vi har haft hittills eftersom det ökar rättssäkerheten i systemet och de
sökandes rättsskydd. En viktig avgränsning är att man måste använda
sig av byråkrati för att upprätthålla rättssäkerhet, annars riskerar man
att fatta enbart politiska beslut som rör enskilda människor och det är
inte förenligt med rättsstatsprincipen.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Anders Eriksson

Stundtals var det en rätt märklig i debatt i onsdags om detta viktiga ärende,
det var också mycket känslor med i debatten och det verkar fortsätta lite i
dag. Vi ifrån Ålands Framtid tänker inte anklaga någon, vi tänker inte heller
förlöjliga någon och vi tänker inte göra narr av någon.
Jag vill bara hålla ett kort anförande. Grunden på vår syn på den här typen
av ärenden är att vi inte vill dagtinga med självstyrelsens grundfundament. Vi
haft en parlamentarisk kommitté som har jobbat rätt länge och där man noga
har övervägt de här olika förslagen och de håller vi fast vid.
En enormt viktig politisk signal är att alla partier var överens om att vi vill
signalera till våra åländska ungdomar att de ska vara välkomna hem. Därför
har vi det här förslaget, det skulle enbart gälla de studerande att efter fem år,
efter avslutade studier, så börjar klockan ticka.
Vi tycker att det är ett bra förslag. Vi vill se hur det förslaget utfaller och vi
vill noga utvärdera det. Sedan kan vi säkert se på nästa steg. Den här typen av
frågor får inte bli på alltför lösa boliner.
Jag har noterat det som liberalerna har sagt om att det var dåligt lagförslag. Tittar man på det första förslaget så kan jag absolut dela den uppfattningen. När jag har jämfört med betänkandet så vill jag faktiskt ge en eloge
till lag- och kulturutskottet och dess ordförande. Lag- och kulturutskottet har
fått bra mycket mera ordning på det lagförslag som vi fick. Sedan kan vi stå
här i flera timmar och diskutera om vi ska ha lagberedning eller inte i utskottet. Lagberedning ska man förstås inte ha i utskottet, men det här är en viktig
lagframställning. Även den här lagframställningen kom i denna regerings
elfte timme. Mot den bakgrunden tycker jag att det var bra att lag- och kulturutskottet tog sig an lagen på ett så omsorgsfullt sätt som de gjorde.
Jag vill avsluta med att säga att lag- och kulturutskottet utformade sig lite
patent under rubriken Lättförståelig lagtext: ”Utskottet anser att det är angeläget att en lag som tillhör de konstitutionella landskapslagarna och som
dessutom är en lag som intresserar medborgarna ska vara så tydlig och
lättförståelig som möjligt”. Det är jag den första att hålla med om, men det är
ju någonting som borde gälla all lagstiftning. Tack.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag kan inte på något vis ta åt mig äran för det här arbetet. Vi
haft ett totalt enigt utskott. Vår utskottssekreterare har varit behjälplig.
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Vi har också helt undantagsvis köpt lagberedningsresurser. Det var precis på det här viset. Även fast undertecknad har haft en avvikande åsikt
så var det angeläget att vi skulle få en pedagogisk lättförståelig hembygdsrättslag som alla kan läsa och förstå. Vi har jobbat mycket med den
här lagen och den är totalt omarbetad.
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag har läst lagförslaget och jag har också läst lag- och kulturutskottets
betänkande. Därför gav jag en eloge åt lag- och kulturutskottet. Jag
nämnde säkert dess ordförande i förbifarten, men i och med att ltl Sjögren har fått lite kritik i det här ärendet så vill jag ändå ge en liten eloge
också. Man har ju faktiskt bidragit till att få fram en avsevärd förbättring
av det här lagförslaget och det tycker jag att är hedervärt.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Jag vill bara ge en kort inblick i Ålandskommitténs sätt att
tänka. Hembygdsrätten hade sitt ursprung i Ålandsöverenskommelsen
och starten för det hela och kallades då hemortsrätt av skäl som vi känner. Sedan infördes i 1951 års självstyrelselag rättsinstitutet åländsk
hembygdsrätt med väldigt starka drag av ett regionalt medborgarskap. I
Ålandskommitténs jobb nu, 60-70 år senare, har tanken vunnit brett
stöd för att det vi har hanterar är ett regionalt medborgarskap. Det är en
unik konstruktion inom folkrätten. Det närmaste jag har kunnat komma
är visst system som man har i Spanien, men det gäller enbart ekonomiska särregleringar. Den politiska dimensionen av hembygdsrätten får
jag med all respekt säga är unik och det är så som vi hanterar den i
Ålandskommittén. Det viktiga i ärendet är hur man hanterar frågan.
Talmannen
Tiden är ute!
Ltl Anders Eriksson, replik

Jag förstår att talmannen måste göra sitt jobb, men det var synd att avbryta ett intressant inlägg.
Jag hör till dem som har lite svårt för det här resonemanget som är
ganska brett utbrett i det åländska samhället, att detta med hembygdsrätten är ganska gammalmodigt och allt ska luckras upp och moderniseras. Jag må vara gammalmodig och jag må vara konservativ men vi från
Ålands Framtids sida har en grundsyn att de särrättigheter vi har fått så
ju mera man luckrar upp dem så desto bräckligare blir självstyrelsens
grunder. Jag som är självstyrelsehistoriskt intresserad känner väl till hur
mycket man fick kämpa för att få den hembygdsrätt som vi har idag. Jag
är helt övertygad om att kollegan Jansson håller med mig om att om vi
ger upp någonting av våra särrättigheter så får vi aldrig tillbaka dem
igen i det politiska klimat som råder idag.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Det kan uppfattas som hemortsrätten, hembygdsrätten
kanske är en ålderdomlig konstruktion. Men de facto är den ju en syn-
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nerligen levande företeelse, ett levande rättsbegrepp, som lever i takt
med tiden.
Ålands anslutning till EU år 1994 hade inte blivit den som den blev
utan hembygdsrätten. Om jag nu förstod kollegan Anders Eriksson rätt
så är det inget fel i att basen är gammal, men instrumentet lever och är
aktuellt alla dagar inte minst i Ålandskommittén.
Ltl Anders Eriksson, replik

Vi är helt eniga och det var därför jag inledningsvis sade i mitt anförande att vi från Ålands Framtids sida inte på något sätt vill dagtinga
med självstyrelsens grunder. Vi medverkade i den parlamentariska
kommittén. Jag var själv inte medlem i kommittén men jag vet att det
förekom mycket och långvariga diskussioner för att hitta en gemensam
linje. Just de politiska signalerna att våra åländska ungdomar ska vara
välkomna hem igen efter avslutade studier anser vi att är väldigt väsentligt att få fram. Vi kände en ganska stor oro och det tror jag också ltl
Jansson gjorde. Kommer det något lagförslag överhuvudtaget under den
här mandatperioden? Lagförslaget kom väldigt sent. Jag förbehåller mig
rätten att tycka att förslaget inte var speciellt lyckat. Mot den bakgrunden så vill jag ge en eloge till lag- och kulturutskottet.
Vid nästa steg och nästa uppluckring behöver vi också ha en parlamentarisk kommitté som noggrant utvärdera fördelar och nackdelar för
att få en gemensam linje. Det är viktigt i de här frågorna.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Vtm Roger Jansson

Fru talman! Lite bombastiskt vill jag uttrycka mig. Jag upplever det som en
glädjens dag för självstyrelsen efter att ha hört att liberalerna inte avser att
rösta emot den här lagstiftningen. Jag tackar den liberala lagtingsgruppen för
det ställningstagandet.
Jag var med i den parlamentariska grupp som tillsattes av regeringen Viveka Eriksson och som blev klar med sitt arbete 2009. Alla partier var helt
överens om att hembygdsrätten är en av grunderna för de skyddsbestämmelser som vi fick 1921 som ett resultat av Ålandsöverenskommelsen och beslutet i Nationernas Förbund. Det ska vara synnerligen tunga argument för att
man ska luckra upp de skyddsbestämmelserna på något sätt Jag och många
andra upplever inte hembygdsrätten som något slags lokalt medborgarskap
utan som ett samlingsnamn för tre huvudsakliga rättigheter.
När det gäller hembygdsrätten så har det visat sig genom att åren att vi inte
kan ha alla utbildningar på Åland. Vi kan självklart inte, genom vår litenhet,
ha alla former av högskoleutbildningar på Åland. Därför måste våra ungdomar ut och studera huvudsakligen i Finland och i Sverige men även i resten
av världen. Då blir de i en sämre situation än alla andra som flyttar för sin
långsiktiga försörjning. Vi på Åland kan inte uppfylla behovet av utbildningar
som vi förstås borde kunna uppfylla, men genom att vi är så små så kan vi
inte göra det.
Därför uppstod diskussionen i den parlamentariska kommittén att vi då
skulle göra en speciallösning för de studerande just på grund av detta grundläggande skäl. Vi var helt överens om att det skulle göras.
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Detta arbete fortsatte efter att kommittén var färdig. Regeringen Viveka
Eriksson kom via lagberedningen till oss med en fråga. Regeringen fann så
stora svårigheter att hantera en lösning med studerande så man frågade oss
moderater om vi kunde tänka oss att vara med om att förlänga den här tiden
till åtta år för alla. Vårt svar var då tydligt till lantrådet Viveka Eriksson att vi
önskade att landskapsregeringen ännu skulle vända på alla stenar flera
gånger. Att göra en sådan stor uppluckring att det skulle gälla för alla var vi
inte beredda att gå med på om vi inte kände oss absolut tvingande därtill för
att lösa problemen för de studerande. Det resulterade då i att landskapsregeringen Viveka Eriksson fortsatte med sitt arbete och sitt utredande och hann
inte komma med en framställning till lagtinget.
Stafettpinnen gick över till den här landskapsregeringen som inledningsvis
fick samma uppdrag; genomför kommitténs enhälliga förslag.
Till vår stora glädje i vårt parti kom det fram en praktisk lösning som
skulle fungera utan desto mera stor byråkrati och det var vi tacksamma för.
Därför känns det så bra idag att lagtinget uppenbarligen enhälligt kan ta den
här framställningen som följer det som vi var överens om i den parlamentariska kommittén. Tack, fru talman.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Tack, talman! Det blir bra att lagtinget enigt kan omfatta detta lagförslag
om ändringar i hembygdsrättslagstiftningen.
Det som inte är bra är att jag uppenbarligen har misslyckats med mitt
företag om att övertyga kollegan vtm Roger Jansson om att åländsk
hembygdsrätt är ett regionalt medborgarskap. Vi har haft våra uppgörelser. Jag har samlat på mig argument under åren. Här i veckan fick vi en
ännu en studie i ämnet som ganska väl beskriver situationen. Åländsk
hembygdsrätt är ett regionalt medborgarskap. Jag hoppas att vicetalmannen kommer med på det tåget.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Jag är med och åker tåg med kollegan Gunnar Jansson i de
flesta frågorna. Men i den här frågan kommer jag inte att åka med på
samma spårvagn. Precis som förra kanslichefen vid landskapsstyrelsen,
Peter Lindbäck, många gånger uttryckte det så uttrycker jag det på
samma sätt. Den åländska hembygdsrätten är ett samlingsnamn för tre
huvudsakliga rättigheter; rösträtt och valbarhet, jordförvärvsrätt och
näringsrätt i vissa fall. Beteckningen medborgarskap innehåller helt
andra ingredienser.
Ltl Gunnar Jansson, replik

Ja, det här är säkert värt en skild mässa. Alla relevanta inslag av konstruktionen hembygdsrätten togs ur medborgarskapsrätten sådan den
förelåg vid tiden 1940-1950-talet. Jag håller med om att i någon mån
ändrade sättet att tänka år 2000 i Finland när den nya grundlagen delvis utvidgade medborgarskapsrättens räckvidd. Men, det som vicetalmannen här säger är ju effekten av innehav av hembygdsrätt kontra
brist till följd av frånvaro av den. Jag talar om den rättspolitiska systematiken. Vad är åländsk hembygdsrätt i den rättssystematiska strukturen? Jag har inte kommit till någonting annat än att den är ett regionalt medborgarskap. Obs, regionalt medborgarskap! Jag tycker ändå att
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personer som professor Markku Suksi och docenten Sia Spiliopoulou
Åkermark har tänkt ganska väl.
Vtm Roger Jansson, replik

Fru talman! Jag är alltså finsk medborgare. Med de länder som Finland
har sådana avtal med kunde jag också ha ett medborgarskap i ett annat
land. Att jag har ett åländskt medborgarskap kan jag däremot inte säga
eftersom det inte existerar. Medborgarskap i nationer innehåller så
många ingredienser så att det blir vilseledande att uttrycka sig på det
sättet att den åländska hembygdsrätten skulle vara jämförbar med det
och vara någon form av lokalt medborgarskap.
De decennielånga diskussioner som jag har haft med utflyttade personer kommer ordentligt snett i fall jag skulle börja argumentera på det
sättet.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Jag är helt enig med att man inte lättvindigt ska ändra på
grundfundamenten i självstyrelsen. Nog är det ju väldigt, väldigt komplicerat att vända på alla stenar som vtm Jansson uttryckte det. Det tog
sin modiga tid. Det var väldigt, väldigt komplicerat. Resultatet ser vi nu.
Det är komplicerat och byråkratiskt.
Vi böjer oss och acceptera den här gången.
Vtm Roger Jansson, replik

Vi i moderat samling för Åland är inte antibyråkrater men vi är motståndare till onödig byråkrati. Om detta vändande på alla stenar och sökande efter en lösning i enlighet med det förslag som fanns i den parlamentariska kommittén ha resulterat i en överbyråkratisk lösning så
hade inte vi heller varit med på det. Men vi finner att den här lösningen
också innehåller andra fördelar när det gäller klargörande om vem som
är studerande osv. Sammantaget är vi nöjda med det här förslaget.
Talmannen
Replikskiftena är avslutade.
Ltl Harry Jansson

Talman! Ärade kollegor, centergruppen har inte uttala sig nu under behandlingen av lag- och kulturutskottets betänkande i den här frågan. Vi anser att
vi har jobbat i två landskapsregeringar med denna fråga och vi har tydligt
markerat vår åsikt. Men även vi välkomnar liberalernas besked om att vi inte
behöver rösta om detta grundfundament i självstyrelsen.
När det gäller kritiken mot lagpaketet så håller jag med om att det är osedvanligt krångligt. Men så här blir det när man ska planera och lagstifta utgående ifrån en långvarig praxis, vilket har varit utmaningen för våra lagberedare.
Vi har också förstått mycket väl ifrån centerns sida att kritiken över att
vissa saker kunde vara på förordningsnivå inte på lagnivå. Vi har ett regelverk
där vi dels anger grunderna för hembygdsrätten i självstyrelselagen, dels i
den konstitutionella hembygdsrättslagen och sedan i en förfarandelag och re-

1152

dan det är tillräckligt komplicerat för den vanliga människan. Att utöver detta
ha en förordning kanske skulle bli lite väl.
Att ge sig in och lagstifta om något som är en långvarig praxis är ju t.o.m.
svårare än att ge sig in och detaljplanera befintlig bebyggelse som flera av
våra kommuner har prövat på med ganska dåliga resultat. Därför att det är
ett pendlande mellan olika intressen och olika lagstiftningstraditioner med
beaktande av det som vi nu är en del av, EU.
När vi tittar på komplexiteten i lagpaketet så måste vi komma ihåg att det
trots allt är tjänstemännen som kommer att tillämpa detaljerna. Vi kan förlita
oss på att landskapsregeringen kommer att se till att det finns anvisningar för
hur allting ska tolkas.
Bästa minister Valve, det här lagförslaget är ändå rätt så okomplicerat jämfört med den utmaning vi kommer att ha med jordförvärvslagstiftningspaket
som ska svara upp både mot den praxis och mot den nya tillvaro som vi befinner oss i via EU. Där kommer vi sannerligen många gånger att få rynka
våra pannor
När det gäller det här unika rättsinstitutet åländsk hembygdsrätt så förstår
jag mycket väl replikväxlingen mellan kollegan Gunnar Jansson och vtm
Jansson. Jag tycker att det är onödigt att strida om vad vi ska kalla det. Huvudsaken vi är eniga om att det är ett unikt rättsinstitut som samlar ett antal
rättigheter. Samtidigt, bästa kollegor, har vi själva sett till att anpassa och
göra hembygdsrättsinstitutet oändligt mycket mera flexibelt än vad det var
tänkt från början. Både i praxis och i lag så har vi gjort allting för att flera ska
komma i åtnjutande av de rättigheter som ursprungligen var kopplade rätt
hårt till hembygdsrätten.
Utan att desto mera förlänga debatten så den största revolutionen skedde
ju år 2003 när landskapsregeringen, via förordning, jämställde fem års boende på Åland med hembygdsrätten och därmed rätten att äga och besitta
mark på Åland. Det är där revolutionen skedde i det åländska systemet. Även
det är naturligtvis ett resultat av inträdet i den Europeiska Unionen åtta år tidigare.
Som alltid väcker lagpaket åsikter. Men nu har vi nog kommit till ett bra
slutresultat. Vi jämställer de studerande med det som egentligen anges redan
nu i lagen om studiestöd. Att man lämnar Åland för studier förändrar inte
den huvudsakliga bosättningsorten. Därmed får vi faktiskt också en hembygdsrättslag som svarar mot den tanken.
Jag vill avsluta med att tacka medlemmarna och kollegorna i lag- och kulturutskottet för ett gott försök igen att hitta en samsyn i en nog så svår fråga.
För att lite återknyta till vtm Jansson teambildning här tidigare så känns det
bra att vi kan vara eniga maximalt när det gäller grundpelarna i det åländska
systemet. Tack, talman.
Ltl Katrin Sjögren, replik

Talman! Vi hade en ganska ingående diskussion om att vissa saker
borde ha ingått i förordning. Utskottet skriver och diskutera såsom ltl
Harry Jansson påpekade. Det är viktigt att informationen till medborgarna är lättfattlig. Vi uppmanar landskapsregeringen att ta fram den informationen och den ska också finnas på landskapets hemsida.
Jag tycker att det är synd att ltl Harry Janssons förslag inte har gått
igenom. I den vidare processen att revidera grundpelarna i självstyrel-
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sen har man inte en parlamentarisk politisk referensgrupp och det tycker jag att är väldigt synd. Nu kan vi bara gissa vad som pågår inom landskapsförvaltningen. Det var ett bra förslag och ett angeläget förslag. Vi
kan bara konstatera att landskapsregeringen inte vill lyssna på det. De
vill sitta där i sitt elfenbenstorn.
Ltl Harry Jansson, replik

Tack, talman! Till den sistnämnda delen så håller jag med ltl Sjögren om
att där har vi en utmaning. Jag har själv, som ledamoten redan har konstaterat, sagt att vi bör ha en samsyn och därmed behövs det en politisk
referensgrupp.
Om det är någon tröst för kollegan Sjögren så inte heller inom regeringsblocket är vi desto mera informerade. Det här är ett arbete som tar
tid. Just hembygdsrättslagstiftningen visar vilka utmaningar det finns
att hitta en väg framåt. Med tanke på de begränsade resurserna landskapsregeringen har så kommer det här på bordet förr eller senare. Jag
tror framförallt att kansliminister Valve vill känna sig trygg i att det
finns en bra grund att gå vidare från, det han kommer att lägga fram om
det nu bli för självstyrelsepolitiska nämnden eller något annat organ.
Utmaningen kommer att vara att hitta den politiska samsynen.
Talmannen
Replikskiftet är avslutat.
Minister Wille Valve

Talman! Tack för en god debatt om en av självstyrelsens grundpelare, fundament.
Jag vill ifrån landskapsregeringens sida betona att vi har haft ett mycket
gott samarbete med lag- och kulturutskottet under beredningen av det här
betänkandet. Ltl Sjögren nämnde att den är totalt ombearbetad, men där kan
man ha lite olika åsikter. Materiellt sett är det inte stora förändringar såsom
utskottet själv påpekar, men den är snyggare såsom den är nu. Vi har ju faktiskt haft samråd och arbetat tillsammans för detta mål och presentation som
vi har framför oss idag.
En av mina första åtgärder som kansliminister var att söka samråd i frågan
om hembygdsrätten i självstyrelsepolitiska nämnden. Efteråt fick jag höra
ifrån liberala kolleger att det var uppskattat. Särskilt uppskattat var gesten att
vi medgav att den förstnämnda lagen borde antas med två tredjedelars majoritet i enlighet med vad 35 § lagtingsordningen föreskriver. Jag upplever faktiskt att vi har haft ett gott samarbete i den här frågan. Vi har vinnlagt oss att
lyssna. Vi kommer också att fortsätta att lyssna. Förankring är för oss jätteviktig i de här grundläggande konstitutionella frågorna som berör oss alla
ålänningar.
Talmannen
Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
Först föreläggs förslaget till landskapslag om åländsk hembygdsrätt för antagande i
andra behandling. Beslutet kräver kvalificerad majoritet. Begärs ordet?
Lagtinget har i andra behandling enhälligt antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.
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Föreläggs förslaget till landskapslag om hembygdsrättförfaranden 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? Lagtinget har i
enda behandling godkänt motiveringen.
Ärendet är slutbehandlat.
Andra behandling
4

Ändrad arbetsmarknadslagstiftning
Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU17/2014-2015)
Landskapsregeringens lagförslag (LF 18/2014-2015)
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 betänkandets motiveringar för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
Diskussion. Ingen diskussion.
Föreläggs förslaget till landskapslag om sysselsättningsfrämjandeutbildning för antagande i andra behandling. Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagens andra behandling är avslutad.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet för antagande i andra behandling. Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagens andra behandling är avslutad.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om gymnasieutbildning för antagande i andra behandling. Lagtinget har i andra behandling antagit
lagförslaget. Lagförslagens andra behandling är avslutad.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i
landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa för antagande i andra behandling. Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagens andra
behandling är avslutad.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om främjande av integration för antagande i andra behandling. Lagtinget har i andra behandling antagit
lagförslaget. Lagförslagens andra behandling är avslutad.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet för antagande i andra behandling. Lagtinget har
i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagens andra behandling är avslutad.
Föreläggs förslaget till landskapslag ändring av 22 § landskapslagen om studiestöd för
antagande i andra behandling. Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget.
Lagförslagens andra behandling är avslutad.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 23 § barnomsorgslagen för landskapet Åland för antagande i andra behandling. Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagens andra behandling är avslutad.
Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i
landskapet Åland av lagen om utkomststöd för antagande i andra behandling. Lagtinget
har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagens andra behandling är avslutad.
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Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion.
Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.
Ärendet är slutbehandlat.
Plenum slutar
Nästa plenum hålls 31 augusti 2015 klockan 13.00. Plenum är avslutat.
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